


































ส ำนักงำนจังหวัดนรำธิวำส
กลุ่มงำนยทุธศำสตร์และขอ้มูลเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัด

โทร/โทรสำร  0 7364 2638
E-mail : nara0017.2@moi.go.th

สรุปบญัชีข้อเสนอโครงกำรของจังหวัดนรำธิวำส

(แผนงำน/โครงกำร กลุ่มที่ 3 ตำมบญัชีแนบท้ำยพระรำชก ำหนดฯ) 
ภำยใตแ้ผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 



คก. งปม. คก. งปม. คก. งปม.
1 ด้ำนเกษตร 18 15 189,804,408 3 185,362,800 - - 375,167,208
2 ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วชุมชน 25 9 53,335,212 6 35,322,300 10 67,711,400 156,368,912
3 ด้ำนผลิตภณัฑ์ชุมชน 29 11 56,565,050 15 20,306,200 2 11,988,950 88,860,200
4 ด้ำนแหล่งน  ำชุมชน 77 26 135,066,034 24 122,051,000 27 126,236,127 383,353,161
5 ด้ำนโครงสรำ้งพื นฐำนชุมชน 215 1 3,750,000 5 22,005,000 209 965,113,631 990,868,631
6 ด้ำนอ่ืน ๆ 15 5 68,222,500 8 13,918,300 2 5,750,215 87,891,015

379 67 506,743,204 61 398,965,600 250 1,176,800,323 2,082,509,127รวมทั งสิ น

ที่ ประเภท จ ำนวนโครงกำร

สรปุบญัชีข้อเสนอโครงกำรของจังหวัดนรำธิวำส
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

จังหวัดนรำธิวำส

จ ำนวนโครงกำร/งบประมำณ (บำท)
รวม งปม. (บำท)

จังหวัด กรม/ส่วนรำชกำร กรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

375,167,208.00   
200,803,300        

1 โครงการส่งเสริมและเพิม่ผลิตภาพการผลิต
ปาล์มน้ ามนัในเขตจดันคิมสหกรณ์จงัหวดั
นราธวิาส

162,107,200         1.จัดท าปัจจัยพืน้ฐานและสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตแก่เกษตรกรเพือ่การปลูกปาล์มน้ ามัน
ทดแทนพืน้ทีเ่สียหายและปลูกเพิม่ในพืน้ที่
ตกค้างจากโครงการในช่วงก่อน 134,389,200
 บาท
2.พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพือ่ลด
ต้นทุนการผลิตและการตลาดผลผลิตปาล์ม
น้ ามัน 21,418,000 บาท
3.จัดอบรมพัฒนาและยกระดับการผลิตสู่การ
ลดต้นทุนการผลิตการตลาดและสร้างการรับรู้
ด้านการตลาดแก่เกษตรกร/บุคลากรสถาบัน
เกษตรกร 1,427,000 บาท
4.พัฒนาประชาชนทัว่ไปสู่การจ้างงานระยะ
เร่งด่วน และพัฒนาเกษตรกรสถาบัน
เกษตรกรและลูกจ้างลานเทเครือข่ายธรุกิจ
พัฒนากระบวนการผลิตการน าส่งผลผลิตเข้า
สู่มาตรฐานคุณภาพน้ ามันปาล์มทีท่างราชการ
ก าหนด 4,423,000 บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการของส่วน
ราชการทีเ่กีย่วข้อง 450,000 บาท

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั
นราธวิาส

กรมส่งเสริมสหกรณ์
(07012)

P

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

1.1 กลุม่โครงกำรสง่เสรมิกำรผลติพืช
1. ดำ้นเกษตร
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

2 โครงการยกระดับศูนยเ์รียนรู้การเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

3,060,800             1.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ จ านวน 12 ศูนย์ 
627,000 บาท
2.พัฒนาแปลงเรียนรู้ จ านวน 12 ศูนย์ 
1,718,750 บาท
3. วสัดุอุปกรณ์ จ านวน 12 ศูนย์ 564,170 
บาท
4.กิจกรรมอืน่ๆ จ านวน 5 ศูนย์ 150,880 บาท

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

กรมส่งเสริมการเกษตร
(07011)

P

3 โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมยัใหมแ่ละเชือ่มโยงตลาด จงัหวดันราธวิาส

20,194,800            1.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ จ านวน 12 ศูนย์
627,000 บาท
2.พัฒนาแปลงเรียนรู้ จ านวน 12 ศูนย์
1,718,750 บาท
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพ 3,219,200 บาท
4.ด้านกิจกรรมอืน่ๆ 500,000 บาท

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

กรมส่งเสริมการเกษตร
(07011)

P
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

4 โครงการเพิม่ประสืทธภิาพการผลิตขา้ว
ปลอดภยั

12,944,000           1.กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตข้าว
ปลอดภัย (งบประมาณ 10,924,000 บาท)
 1. 1กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 28
 กลุ่ม เกษตรกร 1,820 ราย พืน้ที ่7,040 ไร่
 1.2 อบรมเกษตรกร จ านวน 28 กลุ่ม 
เกษตรกร 1,820 ราย
 1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
2.กิจกรรมฟืน้ฟูนาร้างในพืน้ทีต่ าบลสุไหงปาดี 
(งบประมาณ 2,020,000 บาท)
 2.1 อบรมเกษตรกร 
 2.2 จ้างเหมาปรับพืน้ที ่พร้อมปัน้คันนา
จ านวน 200 ไร่ 
 2.3 จ้างไถ พร้อมปักด า จ านวน 200 ไร่
 2.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

5 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพือ่การผลิตปุย๋
อนิทรีย์

2,496,500             1.อบรมให้ความรู้การผลิตปุย๋อินทรีย์
2.สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์จัดการดิน
ปุย๋ชุมชน
3.สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตแก่ศูนย์
4.ติดตามให้ค าแนะน า
5.ติดตามและประเมินผล

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

200,803,300        
18,816,458         P

6 โครงการส่งเสริมการเล้ียงไกพ่ืน้เมอืง(คนเล้ียง
ไก ่หา่งไกลโควทิ 19

17,533,300            ฝึกอบรมเกษตรกรละสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้กับประชาชน/เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

7 โครงการแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑ์เนือ้โค
ขนุและเสริมการตลาดผ่านชอ่งทางออนไลน์
กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเกษตรพอเพยีงประชารัฐ
ต าบลสุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส

798,558                1.จัดสร้างโรงแปรรูปอาหารระดับชุมชน 
ขนาด 12x24 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและ
ประปา
2.การด าเนินการน าโคขุนของสมาชิกมาแปรรูป
3.จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

8 โครงการส่งเสริมการเล้ียงแกะตามแนวเสรษฐ
กจิพอเพยีง

484,600                1.คัดเลือกเกษตรกร
2.จัดอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
3.จัดซ้ือพันธุแ์กะ
4.ส่งมอบพันธุสั์ตว์
5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

18,816,458         

1.2 กลุม่โครงกำรสง่เสรมิกำรผลติปศุสตัว์
รวม 5 โครงกำร

รวม 3 โครงกำร

6/94



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

26,354,700         
9 โครงการฟืน้ฟทูรัพยากรสัตวน์้ าเพือ่เสริมสร้าง

ความมัน่คงทางด้านอาหาร
26,354,700           1.กิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้กับชาวประมง

เกี่ยวกับการฟืน้ฟทูรัพยากรสัตวน์้ าในพืน้ที่คลอง
ตากใบ 187,200 บาท
2.กิจกรรมจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตวน์้ าใน
พืน้ที่คลองตากใบ 1,440,000 บาท
3.กิจกรรมการเพิม่ผลผลืตกุ้งกุลาด าในพนืที่คลอง
ตากใบ 2,000,000 บาท
4.กิจกรรมการเพิม่ผลผลิตหอยแครงในพืน้ที่
คลองตากใบ 8,105,400 บาท
5.กิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์้ าแม่น่ าตากใบ 
อ าเภอตากใบจังหวดันราธวิาส 1,500,000 บาท
6.กิจกรรมการเพิม่ผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่ง
น้ าจืด 5,086,500 บาท
7.กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 
3,772,800 บาท
8.กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าชายฝ่ัง 
915,600 บาท
9.กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการท าประมงพืน้บา้น 
2,747,200 บาท
10.กิจกรรมเล้ียงปลาทับทิมในกระขังในพืน้ที่ ม.
1-6 ต.กาลิซา อ.ระแงะ 600,000 บาท

1.ส านกังานประมงจงัหวดั
นราธวิาส
2.ศูนยว์จิยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าชายฝ่ัง
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

26,354,700         รวม 1 โครงกำร

1.3 กลุม่โครงกำรสง่เสรมิกำรผลติประมง
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

101,057,850        

10 โครงการพฒันาคุณภาพดิน  และจดัระบบ
อนรัุกษดิ์นและน้ าเพือ่สร้างอาชพีใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019

18,864,050           1.กจิกรรมจดัท าระบบอนรัุกษดิ์นและน้ า
เพือ่ปลูกพชืผสมผสานของกรมการพฒันา
ทีดิ่น (ปรับรูปแปลงนา ลักษณะที ่3) ขดุคู
ยกร่อง โดยบมคัีนร่องส าหรับปลูกพชืยาว 
12 เมตร ปากร่องน้ ากวา้ง 3 เมตร ฐาน
ร่องน้ ากวา้ง 1 เมตร และร่องน้ าลึก 1.50 
เมตร ร่วมกบัการจดัการรดิน น้ า และการ
ผลิตพชื 1,000 ไร่ เกษตรกร 200 ราย 
พร้อมสนบัสนนุพนัธุพ์ชื (13,810,000)
2.กจิกรรมจดัท าระบบอนรัุกษดิ์นและน้ า 
ตามรูปแบบรายแปลงของเกษตรกร(ปรับ
รูปแบบแปลงนาลักษณะที ่1,2,3 และบอ่
ดักตะกอน) 100 ไร่ เกษตรกร 20  ราย 
พร้อมสนบัพนัธุพ์ชื (2,771,000)
3.กจิกรรมปรับปรุงคุณภาพดินกลุ่มปลูกผัก
ในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส จ านวน 77 กลุ่ม 
1,800 ราย (2,283,050)

สถานพีฒันาทีดิ่นนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

1.4 กลุม่โครงกำรเกษตรผสมผสำนตำมหลกัปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

11 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานเครือขา่ย
ผู้ผลิตอาหารปลอดภยัเชือ่มโยงเครือขา่ย
การตลาด 4 ร

3,362,000            1.กจิกรรมการจดัเวทสีรุปผลการ
ด าเนนิงานในปทีีผ่่านมาและวางแผน
กระบวนการผลิตอหารปลอดภยัใสมยัใหม่
อยา่งง่ายมาชว่ยในกระบวนการห้
สอดคล้องกบักลไกการตลาดจ านวน 14 
เวที
2.กจิกรรมสนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์พนัธุพ์ชื 
ปุย๋ และปจัจยัการผลิตอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการผลิตพชืผักอาหารปลอดภยั 
รวมทัง้ระบบน้ าซ้ึงสอดคล้องกบัการใช้
เทคโนโลยผีลิต จ านวน 11 กลุ่ม
3.กจิกรรมสนบัสนนุวสุดุ อปุกรณ์และ/
หรือครุภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ
หลังการเกบ็เกีย่วจ านวน 14 กลุ่ม
4.กจิกรรมการจดัหาครุภณัฑ์สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานด้านการตลาดเชน่ ตู้เยน็/ตู้แช่
รักษาอณุหภมู ิชัน้วาง/ชัน้แสดงสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ เปน็ต้น จ านวน 14 กลุ่ม

ส านกังานพฒันาชมุชน
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

12 โครงการมะนารอ อาหารเพยีงพอปลอดภยั 
ใกล้ครัว

29,099,000           1.กจิกรรมการจดัเวทชีมุชน(คืนขอ้มลู/
สอบทานผลการวจิยัส ารวจ) อาหารที่
ประชาชนรับประทานและพฤติกรรมการ
บริโภคในพืน้ทีต่่างๆ ในหมูบ่า้น/ชมุชน 
จ านวน 100 เวที
2.กจิกรรมการส่งเสริมการสร้างความ
มัน่คงทางด้านอาหารใหแ้กค่รัวเรือน
นราธวิาสในเขตเมอืง จ านวน58,451 
ครัวเรือน
3.กจิกรรมการส่งเสริมการสร้างความ
มัน่คงทางด้านอาหารใหแ้กค่รัวเรือน
นราธวิาสในเขตพืน้ทีข่อบเมอืงและไกล
เมอืงจ านวน 157,960 ครัวเรือน
4.กจิกรรมติดตามผลการด าเนนิงาน-รางวลั
เชดิชเูกยีรติทีม่ผีลการด าเนนิงานเปน็ทีโ่ดด
เด่น

ส านกังานพฒันาชมุชน
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

10/94



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

13 โครงการส่งเสริมการผลิตพชือาหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

49,732,800.00       

1.กจิกรรมผลิตพชืผัก (งบประมาณ 
25,664,000 บาท)
2.กจิกรรมการท าเกษตรผสมผสาน
(งบประมาณ 15,300,000 บาท)
3.กจิกรรมผลิตเหด็เพือ่เสริมรายได้
(งบประมาณ 3,330,000 บาท)
4.กจิกรรมส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโป
นกิส์ (งบประมาณ 388,800 บาท)
5.กจิกรรมปลูกโกโกแ้ซมในสวนยางพารา 
หรือปาล์มน้ ามนั (งบประมาณ 5,050,000
 บาท)
6. ติดตามใหค้ าแนะน ากระบวนการผลิต
ตามหลักวชิาการ
7.ติดตามและประเมนิผล

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

101,057,850        รวม 4 โครงกำร
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

12,629,500.00     
14 โครงการสร้างมลูค่าสินค้าเพิม่สินค้าเกษตร

ขา้วพืน้เมอืงจงัหวดันราธวิาสภายใต้อตัลักษณ์
ประจ าถิน่สู่การตลาดระดับภมูภิาคและการค้า
ชายแดน

8,185,500.00        1.สนับสนุนการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต
ข้าวพืน้เมืองแก่เครือข่ายกลุ่มอาชีพโรงสีข้าว
พิกุลทืองในการจัดการด้านตลาดข้าวพืน้เมือง
สูรตลาดระดับจังหวดั ระดับภูมิภาค และ
การค้าชายแดน สู่การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในตลาด 5,050,000 บาท
2.สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การผลิตและ
การตลาดแก่กลุ่มอาชีพเครือข่ายโรงสีข้าว
พิกุลทองในการแปรรูปเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร
สู่การเกษตรเพิม่มูลค่า 1,143,000 บาท
3.การวจิับเพือ่พัฒนาการผลิตเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน GAP พัฒนาการแปรรูปเข้าสู่
มาตรฐานการผลิตอาหารและยา (อย.) และ
การวจิัยเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
530,000 บาท
4.การอบรมประชาชนทัว่ไปโซ่อุปทานอาชีพ
ท านาและการอบรมเพือ่บ่มเพาะธรุกิจแก่
เกษตรกร บุลคากรกลุ่มพืน้ฐานอาชีพระดับ
ชุมชน/สถาบันเกษตรกร 1,462,500 บาท

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

1.5 กลุม่โครงกำรกำรแปรรปูผลผลติทำงกำรเกษตร
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

15 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ของวสิาหกจิชมุชน

4,444,000.00        อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์
ตามสภาพปญัหาและความต้องการของ
วสิาหกจิชมุชน เชน่ การพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม ่การพฒันากระบวนการผลิตการ
พฒันาบรรจภุณัฑ์วสิาหกจิชมุชนทีผ่่าน
การอบรมจะ ได้รับการสนบัสนนุวสัดุ-
อปุกรณ์ ครุภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการผลิตผลิตภณัฑ์

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

12,629,500         
15,505,400         P

16 โครงการบริหารจดัการการผลิตและการตลาด
ผลไมเ้ศรษฐกจิส าคัญในพืน้ทีด้่วยเครือขา่ย
สหกรณ์

7,310,000             1.พฒันาศัพยภาพเกษตรกรและสหกรณ์
ในการจดัการตลาดผลไมป้ระจ าถิน่ 
(ลองกอง/เงาะ/ทเุรียน/มงัคุด) เพือ่การ
ชีน้ าตลาดในการก าหนดราคารับซ้ือ
ผลผลิตจากเกษตรกร 6,440,000 บาท
2.การพฒันาเครือขา่ยตลาดและการ
แสวงหาตลาดใหมน่อกภมูภิาค870,000 
บาท

สนง.สหกรณ์จงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

17 โครงการพฒันาศักยภาพตลาดกลางการเกษตร
เพือ่การส่งออกจงัหวดัภาคใต้ชายแดนในการ
จดัการผลผลิตทางการเกษตรและเชือ่มโยง
การค้าสู่ตลาดระดับภมูภิาคและการค้าชายแดน

7,362,000             1.สนบัสนนุด้านอาคารสถานที ่วสัดุ
อปุกรณ์การตลาดฯ (6,312,000)
2.อบรมประชาชนทัว่ไปเพือ่บม่เพาะธรุกจิ
และพฒันาศักยภาพด้านการตลาด 
(650,000)
3.จดังานส่ือสารงานใหบ้ริการของตลาด
กลางฯ 400,000)

สนง.สหกรณ์จงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

รวม 2 โครงกำร
1.6 กลุม่โครงกำรกำรตลำดเกษตร
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

จังหวัด นรำธวิำส

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

18 โครงการส่งเสริมพฒันาตลาดสินค้าเกษตรเพือ่
เปน็แหล่งกระจายสินค้าระดับชมุชนและ
พฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร

833,400               1 การเตรียมการ
2 คณะกรรมการฯ ระดับชมุชน 
3 จดัซ้ือวสัดุ/อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ด าเนนิงานโครงการฯ
4 สนบัสนนุการพฒันาตลาดแหล่ง 
กระจายสินค้าระดับชมุชน กลุ่มอาชพี/
เกษตรกรผู้ประกอบการ 
5 อบรมถา่ยทอดความรู้เสริมสร้างทกัษะ
การพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร และการ
บริหารจดัการตลาด
6.ติดตามใหค้ าแนะน าใหโ้ครงการฯ 
7.ติดตาม/ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
8.สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

15,505,400         
375,167,208.00   รวมจ ำนวนโครงกำรทั งหมด ..............18.............. โครงกำร

รวม  3  โครงกำร
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156,368,912     
2.1 กลุ่มโครงกำร ส่งเสรมิกำรทอ่งเทีย่วชมุชน 34,315,000       

1 โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว
ปลอดภยั สร้างความมั่นใจผู้เย้า - ผู้
เยือน

14,530,000        1. พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริหารจัดการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตั
วถิี
2. พฒันาแหล่งท่องเที่ยวเพือ่เพิม่ศักยภาพการใหบ้ริการของชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวตัวถิีบา้นไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวดันราธวิาส
3. ยกระดับตลาดนัดชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สู่พืน้ที่ท่องเที่ยวปลอดภยั
4. พฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิี

สนง.พฒันาชุมชนจังหวดั
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวดั

จังหวดันราธวิาส
(สนง.พฒันาชุมชนจังหวดั)

(70085)

P

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนในพืน้ที่ชุมชน
ท่องเที่ยวศักยภาพ

800,000             1. กิจกรรมพฒันาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเพือ่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
จังหวดันราธวิาส (Familiarization Trip; FAM Trip)
2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ที่ชุมชน 3 ชุมชน (ตลาดน้ ายะกัง สุคิริน ศรี
สาคร)

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวดั

จังหวดันราธวิาส
(สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวดั)
(70085)

P

3 โครงการพฒันาศักยภาพด้าน
การตลาดแก่ชุมชนท่องเที่ยวปลอดภยั
 สู้วกิฤตโควดิ - 19

14,025,000         1.ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ สอดรับรูปแบบ New normal
2. ของดีชุมชนฉัน ส่งถึงมือคุณ (จัดจ้างนักสร้างภาพลักษณ์ชุมชน 75 คน 12 เดือน)

สนง.พฒันาชุมชนจังหวดั จังหวดันราธวิาส
(สนง.พฒันาชุมชนจังหวดั)

(70085)

P

4 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบา้น
ไอร์บอืแต

4,960,000          1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา0.15 เมตร  
2.ลานจอดรถ          
3.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง       
4.ก่อสร้างหอ้งน้ า 1 หลัง        
5.ก่อสร้างร้านค้า 1 หลัง

อบต.ช้างเผือก กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(15008)

P

34,315,000       
97,027,712       

5 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว
พพิธิภณัฑ์เมืองนราธวิาส

5,480,512         1. งานปรับปรุงและติดต้ัง หอ้งจัดนิทรรศการ 
2. ผลิตส่ือแผ่นพบัประชาสัมพนัธพ์พิธิภณัฑ์เมืองนราธวิาส ๒ ภาษา (ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ) 2 ภาษา
3. จัดจ้างและติดต้ังกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์

สนง.วฒันธรรมจังหวดั จังหวดันราธวิาส
(สนง.วฒันธรรมจังหวดั)

(70085)

P

2. ดำ้นกำรทอ่งเทีย่วชมุชน

รวม 4 โครงกำร
2.2 กลุ่มโครงกำร ส่งเสรมิกำรทอ่งเทีย่วกระแส
หลักของจังหวัด และแหล่งทอ่งเทีย่วเกิดใหม่

สรปุบญัชขีอ้เสนอโครงกำร
ภำยใตแ้ผนงำน/โครงกำรทีม่วีัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

                       จังหวัดหวัดนรำธิวำส

ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดบักรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไมอ่ยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแตเ่ปน็

ปญัหำควำมตอ้งกำรของพื นที่



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดบักรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไมอ่ยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแตเ่ปน็

ปญัหำควำมตอ้งกำรของพื นที่
6 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวฒัธรรม และวถิีชุมชนบา้นบากง 
หมู่ที่ 6 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ
 จังหวดันราธวิาส

        13,549,800 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และซุ้มจ าหน่ายอาหารผลิตภณัฑ์ชุมชน และการ
ใหบ้ริการเช่าเรือถีบ

อ าเภอรือเสาะ จังหวดันราธวิาส
(สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวดั)
(70085)

P

7 โครงการพฒันาการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมและวถิีชีวติชุมชน

            646,000 1. พฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและวถิีชีวติชุมชน
2. อบรมการต้อนรับและการใหบ้ริการ การเปน็เจ้าบา้นที่ดี

สนง.วฒันธรรมจังหวดั ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม 
(18002)

P

8 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวดั
นราธวิาส

         4,500,000 1. พฒันาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยว
2. น าเครือข่ายคณะกรรมการท่องเที่ยวศึกาดูงานต่างพืน้ที่
3. จัดท าส่ือเส้นทางการท่องเที่ยว
4. จัดจ้างผู้ได้รับผลกระทบฯ ดูแลพืน้ที่ชุมชนท่องเที่ยว

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวดั

ส านักงานปลัดกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา

(05002)

P

9 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว
พพิธิภณัฑ์ประวติัศาสตร์เมืองยี่งอ

         3,841,000 1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ าท่อกลมถนนทางเข้าอาคาร ย้อน
รอยประวติัศาสตร์เมืองยี่งอ (สายที่ 1) เทศบาลต าบลยี่งอ ขนาด ถนนยาว 133.00 
เมตร กวา้ง 4.00 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 532.00 ตารางเมตร คูระบายน้ าท่อกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60เมตร 2 ข้าง ๆละ 133.00 เมตร 1,859,000 บาท
2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ าท่อกลมถนนทางเข้าอาคาร ย้อน
รอยประวติัศาสตร์เมืองยี่งอ (สายที่ 2) เทศบาลต าบลยี่งอ ขนาดถนนยาว 155.00 
เมตร กวา้ง 4.00 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 620.00ตารางเมตร คูระบายน้ าท่อกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 2 ข้าง ๆละ 140.00 เมตร 1,982,000 บาท

เทศบาลต าบลยี่งอ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

10 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวบงึจือ
แร

9,990,000         1. งานก่อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่ายและแสดงสินค้าในท้องถิ่นขนาดกวา้ง 10 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
2. งานทางดินธรรมชาติมุมสูง ความยาว 300 เมตร (SKYWALK)
3. งานหอสูง 4 หลัง

อบต.แม่ดง อ.แวง้ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยวตลาดล่าง หมู่ที่ 1 บา้น
ดุซงญอ

23,173,000         ปรับปรุงภมูิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดล่าง
1.ฝ่ายน้ าล้น ความกวา้ง 4.00 ม. ความยาว 45.00 ม. ความสูง 0.50 ม. หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 180.00 ตร.ม.
2.แนวปอ้งกันตล่ิง ความกวา้ง 6.00ม. ความยาว 200.00 ความสูง 5.00 ม. หรือมี
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตร.ม.

อบต.ดุซงญอ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดบักรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไมอ่ยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแตเ่ปน็

ปญัหำควำมตอ้งกำรของพื นที่
12 พฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

และวถิีชุมชน “มาแลนะ”
1,998,400          1. ลานสามวฒันธรรม (ไทย มลายู จีน) พร้อมสะพานเชื่อมต่อ

2. หุน่ไม้ไผ่ - หุน่เหล็ก  จ านวน  8  ตัว
3. ซุ้มปา้ยชื่องาน “มาแลนะ” จ านวน  1  จุด
4. ฉากหลัง (Backdrop) “มาแลนะ”   จ านวน  1  จุด
5. บา้นไม้ไผ่    จ านวน  1  หลัง
6. ปรับปรุงระบบน้ าพุ

ทม.สุไหงโก-ลก กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ
ก่อสร้างอาคารร้านค้า ลาน
อเนกประสงค์ หอ้งสุขา และอื่นๆ 
บริเวณท่าพระยาสาย

4,300,000         ปรับปรุงภมูิทัศน์และก่อสร้างอาคารร้านค้า ลานอเนกประสงค์ หอ้งสุขา และอื่นๆ 
บริเวณท่าพระยาสาย

ทม.นราธวิาส  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

14 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และไฟฟา้
แสงสวา่งบริเวณอ่าวมะนาว ต.กะลุวอ
เหนือ อ.เมืองนราธวิาส จ.นราธวิาส

12,287,000        ก่อสร้างศาลาไม้ 10 แหง่, ก่อสร้างลานจอดรถ, งานติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง 120 ต้น 
พร้อมหม้อแปลงขยายเขต 2 ชุด

ทต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

15 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ 
เพือ่การท่องเที่ยวหาดนราทัศน์ อ.
เมืองนราธวิาส จ.นราธวิาส

2,689,000         ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ ชาย 2 หญิง 3 คนพกิาร 2 เก็บของ 1 หอ้ง (แบบมาตรฐาน
หอ้งน้ าเพือ่การท่องเที่ยว รูปแบบธรรมชาติและพืน้ถิ่น ขนาด L)

ทม.นราธวิาส  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

16 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าบริเวณ
ชายหาดอ่าวมะนาว อ.เมืองนราธวิาส
 จ.นราธวิาส

2,689,000         ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ ชาย 2 หญิง 3 คนพกิาร 2 เก็บของ 1 หอ้ง (แบบมาตรฐาน
หอ้งน้ าเพือ่การท่องเที่ยว รูปแบบธรรมชาติและพืน้ถิ่น ขนาด L)

ทต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

17 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วม 
บริเวณเกาะยาว อ าเภอตากใบ 
จังหวดันราธวิาส

1,784,000         ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ ชาย 2 หญิง 3 คนพกิาร 2 เก็บของ 1 หอ้ง (แบบมาตรฐาน
หอ้งน้ าเพือ่การท่องเที่ยว รูปแบบธรรมชาติและพืน้ถิ่น ขนาด M)

อบต.พร่อน อ.ตากใบ  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

18 โครงการ งานติดต้ังปา้ยจราจรชนิด 
Overhead Sign, Overhang Sign 
และปา้ยจราจรข้างทาง ในเขต
ควบคุมแขวงทางหลวงนราธวิาส

9,000,000         ติดต้ังและซ่อมแซมปา้ยแนะน าสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวดั แขวงทางหลวงนราธวิาส กรมทางหลวง
(แขวงทางหลวงนราธวิาส)

(08007)

P

19 โครงการ งานซ่อมแซมปา้ยจราจร
ชนิด Overhang Sign ในเขตควบคุม
แขวงทางหลวงนราธวิาส

1,100,000         ติดต้ังและซ่อมแซมปา้ยแนะน าสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวดั แขวงทางหลวงนราธวิาส กรมทางหลวง
(แขวงทางหลวงนราธวิาส)

(08007)

P

97,027,712       รวม 15 โรงกำร



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดบักรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไมอ่ยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแตเ่ปน็

ปญัหำควำมตอ้งกำรของพื นที่
25,026,200       

20 โครงการพฒันาบคุลากรทางการ
ท่องเที่ยวคุณภาพมตรฐานฮาลาล

         1,292,100 1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ทักษะการบริการท่องเที่ยว
ตามหลักฮาลาลหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)
2. ภาคการศึกษานอกสถานที่ ภาคการศึกษานอก จ านวน 5 เส้นทาง 
3. ทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติัหลังการอบรม

วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส จังหวดันราธวิาส
(วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส)

(70085)

P

21 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพือ่รองรับ
การท่องเที่ยวตามวถิีใหม่ (New 
Normal)

1,575,000         1. กิจกรรมพฒันาศักยภาพบคุลากรหลักสูตรการส่งเสริมการตลาดในระบบออนไลน์ 
100 คน
2. กิจกรรมพฒันาศักยภาพบคุลากรหลักสูตรการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพือ่
รองรับการท่องเที่ยววถิีใหม่(New Normal) 50 คน
3.กิจกรรมพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านความปลอดภยัเพือ่รองรับการทอ่งเที่ยวตามวถิี
ใหม่ (New Normal) 50 คน
4. กิจกรรมการพฒันาเมนูอาหารพืน้ถิ่นเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 20 คน
5. กิจกรรมจัดฝึกอบรมโครงการพฒันาศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพือ่
จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 120 คน

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวดั

จังหวดันราธวิาส
(สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวดั)
(70085)

P

22 โครงการพฒันาทักษะบริการด้านการ
ท่องเที่ยว เพือ่รองรับการเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม

1,100,000         1. อบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรเพือ่การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (หลักสูตรพืน้ฐาน) 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 50 คน (จัดกิจกรรม 4 วนั 3 คืน กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมกิจกรรม 
100 คน)
กิจกรรมอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรเพือ่การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (หลักสูตร 
Advance) จ านวน 1 รุ่น (จัดกิจกรรม 3 วนั 2 คืน กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมกิจกรรม 30
 คน)

สนง.วฒันธรรมจังหวดั จังหวดันราธวิาส
(สนง.วฒันธรรมจังหวดั)

(70085)

P

23 โครงการผลิตส่ือเพือ่ประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยวภายใต้ชีวติวถิีใหม่ 
(New normal) จังหวดันราธวิาส

982,800            1. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพนัธด้์านการท่องเที่ยว  3 ตอน 
2. กิจกรรมผลิตสปอตวทิยุกระจายเสียง ส่งเสริมการท่องเที่ยว 10  สปอตพร้อม
เผยแพร่ 
3. กิจกรรมผลิตสกู๊ป/สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประชาสัมพนัธก์ารท่องเที่ยว  10  ตอน 
4. กิจกรรมผลิตอินโฟกราฟกิและเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์  
5. กิจกรรมคลิปวดีิโอส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. กิจกรรมน าส่ือมวลชน

สนง.ประชาสัมพนัธจ์ังหวดั จังหวดันราธวิาส
(สนง.ประชาสัมพนัธจ์ังหวดั)

(70085)

P

2.3 กลุ่มโครงกำร ส่งเสรมิกำรบรหิำรจัดกำรและ
พัฒนำศักยภำพของคน



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดบักรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไมอ่ยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแตเ่ปน็

ปญัหำควำมตอ้งกำรของพื นที่
24 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวติัศาสตร์ และวถิีชีวติชุมชน
19,560,000        1. กิจกรรมการจัดท าสารคดีส้ันแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรมในจังหวดั

นราธวิาส 
2. กิจกรรมการส ารวจข้อมูลองค์ความรู้เพือ่จัดท าฐานข้อมูลในการพฒันาต่อยอด
ชุมชนคุณธรรม 
3. กิจกรรมการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธส่์งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวฒันธรรม 
4. กิจกรรมส่งเสริมเทศกาล ประเพณีและกิจกรรมทางวฒันธรรมเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สนง.วฒันธรรมจังหวดั ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม 
(18002)

P

25 โครงการพฒันาทักษะบริการด้านการ
ท่องเที่ยว เพือ่รองรับการเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน

516,300            1.การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษเพือ่การบริการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 2 
รุ่น รุ่นละ 25 คน 
 2.การเสริมสร้างทักษะด้านภาษามลายูเพือ่การบริการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 2 
รุ่น รุ่นละ 25 คน 
 3.การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาไทยเพือ่การบริการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 25 คน 
 4.การเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนจ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 
คน 

ม.นราธวิาสราชนครินทร์  ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม 
(23002)

P

25,026,200       
156,368,912     จ ำนวนโครงกำรทั งหมด 25 โครงกำร  

รวม 6 โครงกำร



88,860,200      

6,959,550        

1 ส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital 
Marketing)

700,000            ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ (Digital 
Marketing)  3  คร้ัง  และมีการติดตามประเมิน  2  คร้ัง

ส านักงานพาณิชย์
จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส
(ส านักงานพาณิชย์จังหวดั

นราธวิาส)
(70085)

2 สร้างนักการขายชุมชนด้วยการตลาดแบบออนไลน์ 671,600            บรรยายและปฏิบัติด้านการตลาด ออนไลน์ (Digital 
Marketing)

วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส จังหวดันราธวิาส
(วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส)

(70085)

3 โครงการ เพิม่ศักยภาพการตลาดสินค้า OTOP 
นราธวิาส ในตลาดสินค้า Online

4,295,000          1. จัดจ้างพนักงานนักการตลาดรุ่นใหม่ จ านวน 13 คน 
ระยะเวลา 15 เดือน     
2. วสัดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการท าการตลาดสินค้า Online   
     3. พัฒนาระบบการจัดการสินค้าในรูปแบบคลังสินค้า 
OTOP นราธวิาส พร้อมอุปกรณ์ และการเชื่อมต่อระบบ
จ่ายเงินออนไลน์ (E-Wallet)           
4. สร้างส่ือประชาสัมพันธ ์เพิม่การรับรู้ และการท า
การตลาดของตัวแทนจ าหน่าย                                
5.จัดจ้างพนักงานท าหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงานศูนย์ฯ จ านวน
 3 คน ระยะเวลา 15 เดือน

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส
(ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวดันราธวิาส)
(70085)

สรุปบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

                              จังหวัดหวัดนรำธิวำส

ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยูใ่น
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยูใ่นแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เปน็

ปญัหำควำมต้องกำรของพื นที่

3. ด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์และส่งเสรมิกำรตลำด

3.1 กลุม่โครงกำรส่งเสรมิกำรตลำดออนไลน์(Digital 
Marketing) ยุค New Normal



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยูใ่น
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยูใ่นแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เปน็

ปญัหำควำมต้องกำรของพื นที่

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างร้านค้าออนไลน์" 1,000,000          ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างร้านค้าออนไลน์" มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์            
      คณะวทิยาการ
จัดการ

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

5 ส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่
วสิาหกิจชุมชน

100,000            1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนในพืน้ที ่
การขายออนไลน์   
2.ติดตามผลความก้าวหน้าของกลุ่มวสิาหกิจทีเ่ข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์            
    คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

6 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทัง้
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์

192,950 1.ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อม
ออกแบบบรรจุภัณฑ์                                              
         
2.จัดจุดแสดงสินค้า และการตลาดออนไลน์

เทศบาลต าบลตัหยงมัส กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่
(15008)

6,959,550        

40,942,300      

7 โครงการเพิม่ช่องทางด้านการตลาดให้แก่สินค้า 
OTOP จังหวดันราธวิาส

23,346,300       1 เพิม่ศักยภาพจุดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย
กลไก OTOP Trader จังหวดันราธวิาส                
2. พัฒนาประสิทธภิาพระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เคล่ือนที ่  (OTOP shop Mobile)                  
3. เพิม่ศักยภาพการด าเนินงานตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน 
เพลิดเพลินวถิีชุมชน คนนรา                            
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าของดีนราธวิาส ROAD SHOW 
ของดี OTOP สานสัมพันธ ์ 4 ภาค

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส
(ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวดันราธวิาส)
(70085)

รวม   6  โครงกำร

3.2 กลุม่โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและตลำด
ชุมชนในพื นทีจ่ังหวัดนรำธิวำส (Offline)



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยูใ่น
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยูใ่นแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เปน็

ปญัหำควำมต้องกำรของพื นที่

8 โครงการปลูกปัน้ผู้ประกอบการให้มีอาชีพใหม่ สู่
ความหวงัแห่งอนาคตของเศรษฐกิจชุมชน

5,800,000          1. ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ
2. ประชาสัมพันธแ์ละทดสอบตลทด

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส
(ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวดันราธวิาส)
(70085)

9 โครงการปรับปรุงซุ้มร้านค้าชุมชนเทศบาลต าบลต้นไทย 11,796,000        1. ก่อสร้างอาคารซุ้มร้านค้า คูระบายน้ า ฟุตบาท ห้องน้ า กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
(อบต.บาเจาะ)

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

(15008)

40,942,300      
3.3 กลุม่โครงกำรกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและผลิตภัณฑ์ 40,958,350      

10 โครงการสินค้าธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ได้รับ
ผลกระทบจากวกิฤต COVID-19

3,313,000          จัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ าเป็นราคาทีต่่ ากวา่
ราคาตลาด ไม่ต่ ากวา่20-40%

ส านักงานพาณิชย์
จังหวดันราธวฺาส

ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์
(13002)

11 โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ 
OTOP กลุ่มอาชีพชุมชน และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวดันราธวิาส

12,850,000       1.ต่อยอดการด าเนินงาน/ ยกระดับกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพชุมชนนราธวิาส
2.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนา
เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน (Quadrant C) และกลุ่มปรับตัวเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Quadrant D)
3.ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้า กลุ่ม Knownlege base
 OTOP และกลุ่มอาชีพชุมชนเกิดใหม่
4.สนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ศักยภาพ สู่การ
ท าตลาดต่างจังหวดั-ต่างประเทศ

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส
(ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวดันราธวิาส)
(70085)

12 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า OTOP 
จากภูมิปัญญาศิลปาชีพ จังหวดันราธวิาส

2,768,000          1.ส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่ม OTOP จากภูมิปัญญาศิลปา
ชีพ จังหวดันราธวิาส
2.เพิม่ศักยภาพการด าเนินกิจการของกลุ่มศิลปาชีพบ้านปิ
เหล็ง หมูท่ี ่7 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส
(ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวดันราธวิาส)
(70085)

รวม  3  โครงกำร  



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยูใ่น
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยูใ่นแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เปน็

ปญัหำควำมต้องกำรของพื นที่

13 โครงการสร้างสรร์อัตลักษณ์จังหวดันรารธวิาส
ร่วมกัน ด้วยศาสตร์ (4 DNA)

2,800,000         1.จัดประชุมเพือ่หาแนวทาง ข้อมูลรอบด้านของจังหวดั 
อ าเภอ ต าบล และชุมชนต่างๆด้วยแนวความคิดของศาสตร์ 
(๔ DNA) จ านวน ๘ คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกวา่ ๔๐ ราย
2. วเิคราะห์ข้อมูลตามหลัก SWOT Analysis ค้นหาอัต
ลักษณ์ของจังหวดันราธวิาสสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญ 
ผลิตภัณฑ์ทีโ่ดดเด่น
3. ถอดรหัสออกแบบ เสนอแนะภาพลักษณ์ของจังหวดั
นราธวิาสเพือ่ก าหนดเป็นคู่มือแนวทางในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ผ่านการออกแบบข้อเสนอแนะ

ส านักงานพาณิชย์
จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส
(ส านักงานพาณิชย์จังหวดั

นราธวิาส)
(70085)

14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล
บ้านปูบากะป๊ะ

290,600            1. ถ่ายทอดนวตักรรมและพัฒนาเพือ่การส่งออก
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์

วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส จังหวดันราธวิาส
(วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส)

(70085)

15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเพือ่ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ าบูดูบ้านบาเฆะ

281,400            1. ถ่ายทอดนวตักรรมและพัฒนาเพือ่การส่งออก
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์

วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส จังหวดันราธวิาส
(วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส)

(70085)

16 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช
เส้นใยเช่นกระจูดและเส้นใยกล้วย

780,000            1.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ส่งเสริมช่องทางการขายในรูปแบบใหม่

วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส จังหวดันราธวิาส
(วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส)

(70085)

17 โครงการส่งเสริมทักษะการจักสานผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่จากเส้นใยธรรมชาติ กระจูด ลิเภา ใบลาน

1,982,150          1.ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม
2. ขยายธานการผลิต
3. ส่งเสริมทักษะการจักสาน
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

18 โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรม 1,922,000          1. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรม ส านักงานวฒันธรรม
จังหวดันราธวิาส

ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม
(18002)



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยูใ่น
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยูใ่นแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เปน็

ปญัหำควำมต้องกำรของพื นที่

19 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐานยกระดับ
สินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์

265,000            1. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
2. การจัดงานมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวดันราธวิาส

ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

(22002)

20 โครงการผลิตเคร่ืองด่ืมผลส าเร็จรูป 1,015,600          1. อบรมให้ความรู้เกีย่วกับประโยชน์ของพืชในท้องถิน่ มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

21 โครงการขยายโอกาสการผลิตอาหารฮาลาล
ภายในครัวเรือนสู่โลกออนไลน์

1,118,200          1. รับสมัครผู้สนใจ
 2. อบรมให้ความรู้

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

22 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ใน
ชุมชน

312,300            1. อบรมการติดต้ังและการใช้เคร่ืองมืองานไม้
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

23 โครงการผลิตชุดชั้นใน 3 in 1 สานใยรักต่อ
อาการคัดตึงเต้านมปวดหลังและปวดมดลูกใน
มารดาหลังคลอด

2,038,100          1. อบรมให้ความรู้เกีย่วกับประโยชน์ของพืชในท้องถิน่
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

24 โครงการพัฒนาหน้ากากผ้าพืน้ถิน่นราธวิาสและ
ผ้าคลุ่มผมกันน้ าด้วยวสัดุในท้องถิน่

260,000            1. ออกแบบและพัฒนาหน้ากากผ้า
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ส่งเสริมช่องทางการขาย

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)



ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจ)

หน่วยรบังบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยูใ่น
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยูใ่นแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เปน็

ปญัหำควำมต้องกำรของพื นที่

25 โครงการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่สุขภาพ
จากข้าวกล้องงอกข้าวหอมกระดังงาและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

360,000            1. การแปรรูปสุขภาพจากข้าวกล้อง
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ส่งเสริมช่องทางการขาย

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

26 โครงการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกดาหลา
และหลุมพีพร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์และเพิม่
ช่องทางการตลาดสมัยใหม่

620,000                1. การแปรรูปสุขภาพจากข้าวกล้อง
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ส่งเสริมช่องทางการขาย

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

27 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตส้มแขกแช่อิม่
เพือ่ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

6,988,000          1. พัฒนาอุปกรณ์ส าหรับหัน่ส้มแขก
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานการผลิต

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

28 โครงการผลิตชาเพือ่สุขภาพจากใบป่าช้าเหงา ใบ
ถัว่ดาวอินคา และส้มแขก

120,000                1. พัฒนาอุปกรณ์ส าหรับหัน่ส้มแขก
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานการผลิต

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

29 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ท้องถิน่โดยใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรม และส่งเสริมการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์

874,000            1. จัดหาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในการผลิตตัดเย็บเส้ือ
2. อบรมเพือ่เตรียมความพร้อมขยายสายการผลิต

มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม
(23002)

รวม 20  โครงกำร 40,958,350      

88,860,200      จ ำนวนโครงกำรทั งหมด 29  โครงกำร



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

383,353,161
4.1 กลุม่โครงกำรแหลง่น  ำเพ่ือกำรเกษตร 69,804,000

1 โครงการจดัหาน้ าเพือ่การผลิต ฟืน้ฟเูศรษฐกจิ  
ชมุชนมัน่คง

10,000,000 1.กอ่สร้างคูส่งน้ าเลียบถนนสายซอย
พกิลุทองศูนยส์าขา 4 ยาว 974 เมตร 
งบประมาณ 4,000,000 บาท
2.ปรับปรุงระบบชลประทานต าบลเกาะ
สะทอ้น ยาว 2,800 เมตร งบประมาณ 
6,000,000 บาท

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก

จงัหวดันราธวิาส
โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

(70085)

P

2 โครงการจดัหาแหล่งน้ าส าหรับอปุโภค บริโภค
และการปศุสัตว์

4,400,000 1. กจิกรรมงานเคร่ืองสูบน้ าและถงัเชม
เปญพร้อมติดต้ัง   
2. กจิกรรมอาคารโรงสูบน้ าและบอ่ดัก
ตะกอน
3.กจิกรรม Control  House

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก

จงัหวดันราธวิาส
 (โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก)

(70085)

P

3 โครงการขดุลอกคลองไอร์ตือนงุพร้อมกอ่สร้าง
ฝายน้ าล้น หมูท่ี ่4 ต าบลโคกสะตอ   อ าเภอรือ
เสาะ   จงัหวดันราธวิาส กวา้ง 6 เมตร ยาว 
4,000 เมตร ลึก 2.5 เมตร

3,481,000 โครงการขดุลอกคลองไอร์ตือนงุพร้อม
กอ่สร้างฝายน้ าล้น หมูท่ี ่4 ต าบลโคก
สะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 2.5 
เมตร

ทีท่ าการปกครองจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

4 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 700,000 ขดุลอกบอ่เกบ็น้ า หมูท่ี ่4 ต าบลเฉลิม ทีท่ าการปกครองจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดั
ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

(70085)

P

สรปุบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

จังหวัด นรำธวิำส

4. ดำ้นแหลง่น  ำชมุชน



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

5 โครงการพฒันาแหล่งน้ าในฟาร์มตัวอยา่งอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเจา้สิริกต์ิิ
พระบรมราชนินีาถ

22,756,000 ขดุลอกร่องน้ า และสระเกบ็กกัน้ า เพือ่
พฒันาแหล่งน้ าในฟาร์มตัวอยา่งอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระ
เจา้สิริกต์ิิพระบรมราชนินีาถ

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

6 โครงการขดุลอกร่องน้ า และสระเกบ็กกัน้ าใน
พืน้ทีโ่ครงการหมูบ่า้นเศรฐกจิพอเพยีง

6,170,000 ขดุลอกร่องน้ า และสระเกบ็กกัน้ าในพืน้ที่
โครงการหมูบ่า้นเศรฐกจิพอเพยีง

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

7 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ า หมูท่ี ่ 7  บา้น
น้ าหอม

4,210,000 กอ่สร้างอาคารฝายชะลอน้ า คสล. ขนาด
สันฝายสูง 2.00 ม. ผนงัขา้งสูง 2.50 ม.  
ความหนา 0.70 ม. ความกวา้ง 12.00 ม.
 ความยาว 10.00 ม.

องค์การบริหารส่วนต าบล
ดุซงญอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

8 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ า หมูท่ี ่5 บา้นกาแย 4,210,000 กอ่สร้างอาคารฝายชะลอน้ า คสล. ขนาด
สันฝายสูง 2.00 ม. ผนงัขา้งสูง 2.50 ม.  
ความหนา 0.70 ม. ความกวา้ง 12.00 ม.
 ความยาว 10.00 ม.

องค์การบริหารส่วนต าบล
ดุซงญอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

9 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ า หมูท่ี ่ 2  บา้น
แมะแซ

4,210,000 กอ่สร้างอาคารฝายชะลอน้ า คสล. ขนาด
สันฝายสูง 2.00 ม. ผนงัขา้งสูง 2.50 ม.  
ความหนา 0.70 ม. ความกวา้ง 12.00 ม.
 ความยาว 10.00 ม.

องค์การบริหารส่วนต าบล
ดุซงญอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

10 โครงการปรับปรุงขดุลอกหนา้ฝายบา้นน้ าวน 
พร้อมเปล่ียนทอ่ประปา

6,450,000 ปรับปรุงขดุลอกหนา้ฝายบา้นน้ าวน 
พร้อมเปล่ียนทอ่ประปา ความยาว 5,000
 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
ชา้งเผือก

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

11 โครงการขดุสระเกบ็น้ าบา้นเจาะไอร้อง ขนาด
กวา้ง 95.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร

1,517,000 โครงการขดุสระเกบ็น้ าบา้นเจาะไอร้อง 
หมูท่ี ่1 บา้นเจาะไอร้อง ขนาดกวา้ง 
95.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
จวบ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

12 โครงการขดุลอกบอ่เกบ็น้ าบา้น หมูท่ี ่4 1,700,000 โครงการขดุลอกบอ่เกบ็น้ าบา้น หมูท่ี ่4 
ด าเนนิการส ารวจแหล่งน้ าท าใหเ้กบ็กกั
น้ าได้

องค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลิม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

รวมจ ำนวน....... 12..........โครงกำร 69,804,000
2. กลุม่โครงกำรแหลง่น  ำเพ่ือกำรอุปโภคบรโิภค 94,233,661

13 โครงการพฒันาแหล่งน้ าชมุชนเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการเกษตร อปุโภคและบริโภค

954,767 ขดุสระน้ าบา้นทุง่บาโง  หมูท่ี ่8  ต าบล
ลาโละ  อ าเภอรือเสาะ  จงัหวดันราธวิาส

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

14 โครงการพฒันาแหล่งน้ าชมุชนเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการเกษตร อปุโภค และบริโภค ขดุ
สระน้ า บา้นปราลี (บาเละ) หมูท่ี ่10 ต าบลรือ
เสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ขนาดกวา้ง
 50 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 150 เมตร

835,000 ขดุสระน้ า บา้นปราลี (บาเละ) หมูท่ี ่10 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั
นราธวิาส ขนาดกวา้ง 50 เมตร ลึก 3 
เมตร ยาว 150 เมตร

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

15 ปรับปรุงสระน้ าหลังโรงเรียนบา้นกอแนะเหนอื 
บา้นบาโงอาแซ หมูท่ี ่6 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอ
ระแงะ จงัหวดันราธวิาส

1,800,000 1.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2.งานถมดินคันทาง
 3.งานหนิทิง้
 4.งานขดุลอก
 5.งานดาด

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

16 โครงการขดุสระน้ าบงึปลักเข ้(ชว่งที ่2 ) หมูท่ี ่3 
ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส

1,900,000 1.งานถากถาง
2.งานลอกด้วยรถขดุ
3.งานระบายน้ า
4.งานดาดปอ้งกนัการกดัเซาะ
5.งานหนิทิง้
6.งานถมดินคันทาง 

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

17 ขดุบอ่บาดาลเพือ่แกป้ญัหาภยัแล้ง บา้นบาโงอา
แซ หมูท่ี ่6 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ 
จงัหวดันราธวิาส

150,000 1.ลงพืน้ทีส่ ารวจสถานทีด่ าเนนิโครงการ
 2.จดัซ้ือปล้องบอ่ ปัม้น้ า แทง็ค์น้ าพร้อม
ฐาน และจดัจา้งรถขดุเพือ่ขดุบอ่น้ าบาดาล

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

18 ขดุลอกสระน้ าบา้นจอืลาฆ ีต าบลกาลิซา อ าเภอ
ระแงะ จงัหวดันราธวิาส

1,470,000 1.งานถากถางและล้มต้นไม้
2.2.งานลอกด้วยรถขดุ

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

19 โครงการพฒันาแหล่งน้ าชมุชนเพือ่อปุโภคบริโภค
 และการเกษตร ขดุลอกคลอง ไอร์ดือระสายอยู ิ-
 ลาโละ - พงยอืติ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส
 ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ลึก 300 ม. ยาว 200 เมตร

4,500,000 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมและวถิชีวีติชมุชน ขดุลอก
คลองเรียง หมูท่ี ่4 และ หมูท่ี ่5 ต าบล
เรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส
งานปรับพืน้ที่
   - งานถาดปา่ , ขดุตอไม ้ (7 × 800)
- งานปริมาตรดินขดุ ด้วยเคร่ืองจกัร 
ขนาด 5.00 × 2.10 × 8000 ม.
   - ปริมาณดินปรับเกล่ีย

ทีท่ าการปกครองจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

20 โครงการพฒันาแหล่งน้ าชมุชนเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการเกษตร อปุโภคและบริโภค ขดุ
สระน้ าบา้นทุง่บาโง  หมูท่ี ่8  ต าบลลาโละ  
อ าเภอรือเสาะ  จงัหวดันราธวิาส

954,767 โครงการพฒันาแหล่งน้ าชมุชนเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการเกษตร อปุโภคและ
บริโภค ขดุสระน้ าบา้นทุง่บาโง  หมูท่ี ่8  
ต าบลลาโละ  อ าเภอรือเสาะ  จงัหวดั
นราธวิาส
2.1  งานปรับพืน้ที่
- งานถางปา่, ขดุตอไม ้(50×150) ม.
2.2   ปริมาตรดินขดุ (40×2.5×140) ม.
2.3   ปริมาตรปรับเกลีย
2.4   ทอ่ระบายน้ า (คู่)

ทีท่ าการปกครองจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

21 โครงการพฒันาแหล่งน้ าชมุชนเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการเกษตร อปุโภค และบริโภค ขดุ
สระน้ า บา้นปราลี (บาเละ) หมูท่ี ่10 ต าบลรือ
เสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส ขนาดกวา้ง
 50 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 150 เมตร

835,000 โครงการพฒันาแหล่งน้ าชมุชนเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการเกษตร อปุโภคและ
บริโภค ขดุสระน้ า บา้นปราลี (บาเละ) 
หมูท่ี ่10 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จงัหวดันราธวิาส ขนาดกวา้ง 50 เมตร 
ลึก 3 เมตร ยาว 150 เมตร

ทีท่ าการปกครองจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

22 โครงการขดุสระเกบ็น้ าบาโร๊ะบอืลีบหิ์ 5,265,000 ขดุสระเกบ็น้ าบาโร๊ะบอืลีบหิ์ ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

(ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั เขต 12 

สงขลา)
(15006)

P

23 โครงการขดุสระเกบ็น้ าบเูกะ๊มาญอ 9,537,000 ขดุสระเกบ็น้ าบเูกะ๊มาญอ ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

(ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั เขต 12 

สงขลา)
(15006)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

24 โครงการขดุเจาะบาดาล ประปาโคกกโูน หมูท่ี ่3 154,900 ขดุเจาะบาดาล บริเวณประปาโคกกโูน 
หมูท่ี ่3 ทอ่ PVC.ชัน้ 13.50 ขนาดทอ่
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ เฉล่ียความลึก 
ต้ังแต่ 0.50 – 50 ม.

องค์การบริหารส่วนต าบลปู
โยะ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

25 โครงการปรับปรุงและพฒันาแหล่งน้ า เพือ่อปุโภค
 บริโภค และการเกษตร

9,385,000 ขดุลอกดินโคลนปริมาตรไมน่อ้ยกวา่ 
9500 ลูกบาศเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
แมด่ง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

26 โครงการขยายเขตประปาภเูขา เพือ่อปุโภค 
บริโภค และการเกษตร

9,000,000 ขยายเขตประปาภเูขา เพือ่อปุโภค 
บริโภค และการเกษตร  ในพืน้ทีห่มูท่ี ่4 
บา้นควนกาแม ต าบลแมด่ง ประชาชน
จ านวน 176 ครัวเรือน ประชากร 785 คน

องค์การบริหารส่วนต าบล
แมด่ง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

27 โครงการปรับปรุงพฒันาแหล่งน้ าเพือ่อปุโภค
บริโภคและการเกษตร

1,200,000 การวางทอ่ประปาระยะทาง 710 เมตร 
เพือ่ปอ้งกนัการได้รับความเสียหาย
เนือ่งจากถกูน้ าเซาะฝายในพืน้ทีบ่า้นปา
เซ หมูท่ี ่2 ต าบลเฉลิม อ าเภอจะแระ 
จงัหวดันราธวิาส

องค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลิม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

28 โครงการขดุสระเกบ็น้ าทุง่เลียงสัตว ์บา้นบโีล๊ะ 1,500,000 ด าเนนิการขดุสระน้ าขนาดกวา้ง 50 
เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร สระ
เกบ็น้ าทุง่เลียงสัตว ์บา้นบโีล๊ะ หมทูี ่3 
ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดั
นราธวิาส

องค์การบริหารส่วนต าบล
ซากอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

29 โครงการกอ่สร้างประปาหมูบ่า้น แบบบาดาล
ขนาดเล็ก

2,307,400 กอ่สร้างประปาหมูบ่า้น แบบบาดาล
ขนาดเล็ก ความจถุงั 10 ลูกบาศกเ์มตร 
หมูท่ี ่1 และหมูท่ี ่6 ต าบลซากอ อ าเภอ
ศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส

องค์การบริหารส่วนต าบล
ซากอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

30 โครงการขยายเขตประปาภเูขาไอร์เจีย๊ะ 11,458,827 ขยายเขตประปาภเูขาไอร์เจีย๊ะ โดยการ
วางทอ่ประปา HDPE ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 225 มลิลิเมตร ระยะทาง 
7,513 เมตร หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่5 และหมูท่ี ่6
 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวดั
นราธวิาส

องค์การบริหารส่วนต าบล
ซากอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

31 โครงการปรับปรุงประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่
มาก 20 ลบ.ม/ซม. หมูท่ี ่1 ต าบลปะลุกาสาเมาะ
 อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส

9,868,000 1. ระบบถงัเกบ็น้ าประปา ขนาด 600 
ลบ.ม/ซม.              2. ระบบจา่ย
น้ าประปาอตัโนมติั 300 ลบ.ม/ซม.

ส านกังานเทศบาลต าบล
ต้นไทร

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

32 โครงการกอ่สร้างระบบประปาผิวดิน แบบ
อตัโนมติั ขนาดใหญ่มาก 20 ลบ.ม/ซม. หมูท่ี ่1 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั
นราธวิาส

7,920,000 1. ระบบถงัเกบ็น้ าประปา ขนาด 20 
ลบ.ม/ซม.               2. ระบบทอ่จา่ย
น้ าและทอ่เมนต์จา่ยน้ า ระยะทาง 2,000
 ม

ส านกังานเทศบาลต าบล
ต้นไทร

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

33 โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 
บา้นวดัใหม ่ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดั
นราธวิาส

2,297,000 ขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 
บา้นวดัใหม ่ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธวิาส ระยะทาง รวม 6,000 
เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
พร่อน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

34 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่2 บา้นบาวง ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตาก
ใบ จงัหวดันราธวิาส

1,157,000 1.ติดต้ังระบบสูบน้ าและปรับสภาพน้ า 
2.ติดต้ังตู้คอนโทรล (ควบคุมเคมแีบะปัม๊
บาดาล) 
3.ติดต้ังถงัตกตะกอน,ถงัเกบ็น้ าและปัม๊
น้ าหอยโขง่ 4.ติดต้ังตู้คอนโทรลไฟฟา้ 
(ควบคุมปัม๊หอยโขง่) และอปุกรณ์ประปา

องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขนุทอง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

35 โครงการกอ่สร้างประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 3,000,000 ด าเนนิการตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังวา่ด้วยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบล
บาโงสะโต

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

36 โครงการกอ่สร้างระบบประปา หมูบ่า้น
ขนาดเล็ก บา้นลูโบะ๊ดีแย หมูท่ี ่6 
กลุ่มหมูบ่า้นบาโงสรายอ

1,443,000 โครงการกอ่สร้างระบบประปา หมูบ่า้น 
ขนาดเล็ก บา้นลูโบะ๊ดีแย หมูท่ี ่6 กลุ่ม
หมูบ่า้นบาโงสรายอ

องค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

37 โครงการวางทอ่ขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ชมุชน
ทรายทอง ถนนทางหลวงหมายเลข นธ 4031 
ถนนผังเมอืงสาย ค. ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ
ไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส

36,000 กอ่สร้างระบบประปา เพือ่จา่ยน้ าแก่
ประชาชนรอบนอกเขตเทศบาล และ
ชมุชนเมอืงมกีารขยายตัวเพิม่ขึน้ 
ประกอบกบัมกีารพฒันาเมอืงในอนาคต

การประส่วนภมูภิาค สาขา
นราธวิาส

การประปาส่วนภมูภิาค
(50602)

P

38 โครงการวางทอ่ขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ชมุชนทา่กอ
ไผ่ ถนนเจริญเขต ซอย 3 ต าบลสุไหงโก-ลก 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส

630,000 กอ่สร้างระบบประปา เพือ่จา่ยน้ าแก่
ประชาชนรอบนอกเขตเทศบาล และ
ชมุชนเมอืงมกีารขยายตัวเพิม่ขึน้ 
ประกอบกบัมกีารพฒันาเมอืงในอนาคต

การประส่วนภมูภิาค สาขา
นราธวิาส

การประปาส่วนภมูภิาค
(50602)

P

39 โครงการวางทอ่ขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ศูนยว์จิยั
และศึกษาธรรมชาติปา่พรุสิรินธร ต าบล ปโูยะ๊ 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส

4,220,000 วางทอ่จา่ยน้ า เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาด
แคลนน้ าและคุณภาพน้ าไมส่ะอาดได้
มาตรฐานของศูนยว์จิยัและศึกษา
ธรรมชาติปา่พรุสิรินธรและเรือนรับรอง
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี รวมถงึชมุชนใกล้เคียงในอนาคต

การประส่วนภมูภิาค สาขา
นราธวิาส

การประปาส่วนภมูภิาค
(50602)

P

40 โครงการวางทอ่ขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ชมุชน
บริเวณวดัทองดีประชาราม ถนนรักษช์นะอทุศิ 
ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดั
นราธวิาส

455,000 กอ่สร้างระบบประปา เพือ่จา่ยน้ าแก่
ประชาชนรอบนอกเขตเทศบาล และ
ชมุชนเมอืงมกีารขยายตัวเพิม่ขึน้ 
ประกอบกบัมกีารพฒันาเมอืงในอนาคต

การประส่วนภมูภิาค สาขา
นราธวิาส

การประปาส่วนภมูภิาค
(50602)

P

รวมจ ำนวน....... 28..........โครงกำร 94,233,661
3. กลุม่โครงกำรแก้ไขปญัหำภยัแลง้ และน  ำทว่ม 219,315,500

41 โครงการพฒันาแหล่งน้ าแกม้ลิงเพือ่แกไ้ขปญัหา
น้ าทว่มน้ าแล้ง (รอ)

25,000,000 กลุ่มหมูบ่า้นบาโงสรายอ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก

จงัหวดันราธวิาส
 (โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก)

(70085)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

42 โครงการปอ้งกนัน้ าทว่มพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ที่
ยัง่ยนื

14,500,000 1.เสริมคันคลองระบายน้ าสาย 14 ฝ่ังขวา
 ยาว 2,150 เมตร งบประมาณ 
10,000,000 บาท
2.ขดุลอกคลองระบายน้ าสาย 14 (โคก
ไผ่) ยาว 5,400 เมตร งบประมาณ 
4,500,000 บาท

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก

จงัหวดันราธวิาส
 (โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก)

(70085)

P

43 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ า
ทว่มซ้ าซาก

10,000,000 1 ขดุลอกคลองระบายน้ าทุง่ปลักปลา 
จ านวน 4 สาย (เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การระบายน้ า)
2 กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมบานประตู
ปดิเปดิ จ านวน 4 แหง่(เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการระบายน้ าในชว่งฤดูฝน
และเกบ็กกัน้ าในชว่งฤดูแล้ง)

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก

จงัหวดันราธวิาส
 (โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก)

(70085)

P

44 ปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ าแล้งและน้ า
ทว่มลุ่มน้ าโก-ลก

14,800,000 1. ขดุคลองคู่ขนานปาเสมสัฝ่ังขวา 
พร้อมอาคารทอ่ระบายน้ า (เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการระบายน้ าในชว่งฤดูฝน
และเกบ็กกัน้ าในชว่งฤดูแล้ง)
2. ขดุลอกตะกอนดินหนา้ประตูระบาย
น้ าปากคลองมโูนะ  (เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการระบายน้ าในชว่งฤดูฝน
และเกบ็กกัน้ าในชว่งฤดูแล้ง)
3. ขดุลอกคลองระบายน้ าสายที ่4 (เพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพการระบายน้ าในชว่ง
ฤดูฝนและเกบ็กกัน้ าในชว่งฤดูแล้ง)

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก

จงัหวดันราธวิาส
 (โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก)

(70085)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

45 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองลุงมนิ หมูท่ี ่8 บา้นปา่หวาย ต าบลสุไหงปาดี
 อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธวิาส

401,500 กอ่สร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองลุงมนิ สันฝายสูง 1.00 เมตร 
ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร กวา้ง 7.00 เมตร 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
 (สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

นราธวิาส)
(70085)

P

46 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองเปด็  หมูท่ี ่8 บา้นปา่หวาย ต าบลสุไหงปาดี
 อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธวิาส

372,400 กอ่สร้างฝายน้ าล้นคลองเปด็  สันฝายสูง 
 1.00 เมตร ผนงัขา้งสูง  2.50  เมตร 
กวา้ง  6.00 เมตร 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
 (สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

นราธวิาส)
(70085)

P

47 โครงการขดุลอกคูระบายน้ าสวนปาล์ม หมูท่ี ่6 
บา้นฮูแตยอืลอ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ   
จงัหวดันราธวิาส 

3,525,300 ขดุลอกคูระบายน้ าสวนปาล์ม แปลง A 
จ านวน 4 สาย

ทีท่ าการปกครองจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

48 โครงการขดุลอกปรับปรุงคลอง สายไอร์บลือแก-
ปาแน ม.4 บา้นปาหนนั ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร 
จ.นราธวิาส

4,723,000 ขดุลอกปรับปรุงคลองบา้นไอร์บลือแก - 
ปาแน หมูท่ี ่4 บา้นปาหนนั ขนาด 8.00 -
 10.00 เมตร ขนาดลึก 3.00

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

49 โครงการขุดลอกคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) 
เพือ่แก้ไขปญัหาอุทกภยั ในพืน้ที่ต าบลสุไหงปาดี
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวดันราธวิาส

6,199,000 ขุดลอกคลองสุไหงปาดี (สายเก่า)
ขนาด กวา้ง 6 เมตร ท้องคลองกวา้ง 2
เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ระยะทาง13
กิโลเมตร

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

50 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า เพือ่ปอ้งกัน อุทกภยั
ภยัแล้งและเพือ่ใช้ในงานปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี
จังหวดันราธวิาส

6,449,300 ขุดลอกในเขตต าบลปะลุรู จ านวน 10
สาย ความยาว 18,800 เมตร 
ปริมาตร 180,375 ลบ.ม.

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

51 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม
และภยัแล้ง (ปรับปรุงขดุลอกสระ บา้นไอร์สา
เมาะ หมูท่ี ่4 ต าบลโคกสะตอ  อ าเภอรือเสาะ  
จงัหวดันราธวิาส)

998,000 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่แกไ้ขปญัหา
น้ าทว่มและภยัแล้ง (ปรับปรุงขดุลอกสระ
 บา้นไอร์สาเมาะ หมูท่ี ่4 ต าบลโคกสะตอ
  อ าเภอรือเสาะ  จงัหวดันราธวิาส)
งานขดุสระ ปริมาตรดินขดุ  2,100 ลบ.ม.

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

52 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม
และภยัแล้ง ขดุลอกคลองเรียง หมูท่ี ่4 และ หมูท่ี่
 5 ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส

11,527,000 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมและวถิชีวีติชมุชน ขดุลอก
คลองเรียง หมูท่ี ่4 และ หมูท่ี ่5 ต าบล
เรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

53 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม
และภยัแล้ง (ขดุลอกคลองบา้นสโสว ์หมูท่ี ่7 
ต าบลรือเสาะ  อ าเภอรือเสาะ  จงัหวดันราธวิาส)

4,590,000
โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่แกไ้ขปญัหา
น้ าทว่มและภยัแล้ง (ขดุลอกคลองบา้นส
โสว ์หมูท่ี ่7 ต าบลรือเสาะ  อ าเภอรือ
เสาะ  จงัหวดันราธวิาส)
งานขดุลอกคลอง
    - ขดุดินด้วยเคร่ืองจกัร
    - งานถากถางและล้มต้นไม้

ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ทีท่ าการปกครอง
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

P

54 โครงการขดุลอกคลองกอืแย 2,500,000 ขดุลอกคลองกอืแย บา้นกอืแย ต าบลซา
กอ  อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

55 โครงการขดุลอกคลองบา้นปาโงง - กอืโซ 3,000,000 ขดุลอกคลองบา้นปาโงง - กอืโซ บา้นตื
องอ หมูท่ี ่3 ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรี
สาคร จงัหวดันราธวิาส

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

56 โครงการขดุลอกคลองไอร์แตแต - ไอร์บอืรา 2,500,000 ขดุลอกคลองไอร์แตแต - ไอร์บอืรา หมูท่ี่
 5 ต าบลศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

57 โครงการขดุลอกคลองระบายน้ า 5,000,000 ขดุลอกคลองระบายน้ า ด้วยการขดุ
คลองทีต้ื่นเขนิ และเอาส่ิงกดีขวา้งทาง
น้ าออก

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

58 โครงการขดุลอกคลองสายบอืตง 4,500,000 ขดุลอกคลองสายบอืตง ใหน้้ าสามารถ
ระบายได้ดีขึน้ ปอ้งกนัน้ าทว่มขงัในพืน้ที่
ของประชาชน

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

59 โครงการปรับปรุงฟืน้ฟแูหล่งน้ าคลองบองอ (ต้น
น้ าจากบา้นแห-บา้นบองอ)

9,000,000 ปรับปรุงฟืน้ฟแูหล่งน้ าคลองบองอ (ต้น
น้ าจากบา้นแห-บา้นบองอ) ด้วยการเอา
ส่ิงกดีขวา้งทางน้ าออก

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

60 โครงการขดุลอกคลองสายไอร์บอืรา 3,912,000 ขดุลอกคลองสายไอร์บอืรา ใหส้ามารถ
ระบายน้ าได้ดีขึน้

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

61 โครงการขดุลอกคลองสายคลองเรียง 3,628,000 ขดุลอกคลองสายคลองเรียงใหส้ามารถ
ระบายน้ าได้ดีขึน้

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

62 โครงการขดุลอกคลองสวนปาล์มนคิมสหกรณ์บา
เจาะ

2,409,000 ขดุลอกคลองสวนปาล์มนคิมสหกรณ์บา
เจาะในพืน้ทีท่ าการเกษตรของประชาชน

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

63 โครงการกอ่สร้างคัน/คู พร้อมปรับปรุงแหล่งน้ า
เพือ่ปอ้งกนัไฟปา่ในพืน้ทีม่ลูนธิส่ิงเสริมศิลปาชพี
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ

14,410,000 กอ่สร้างคัน/คู พร้อมปรับปรุงแหล่งน้ า
เพือ่ปอ้งกนัไฟปา่ในพืน้ทีม่ลูนธิส่ิงเสริม
ศิลปาชพีในสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชนินีาถ

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

64 โครงการปรับปรุงฟืน้ฟแูหล่งน้ าคลองสายบา้น
โคก-ทุง่เกร็ง

3,985,000 ปรับปรุงฟืน้ฟแูหล่งน้ าคลองสายบา้น
โคก-ทุง่เกร็ง ด้วยการขดุลอกคลองเอา
ส่ิงกดีขวา้งทางน้ าออก

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

65 โครงการขดุลอกคลองแมบ่งัหยงั - ตันหยงลุโล๊ะ -
 ทุง่งาย

1,020,000 ขดุลอกคลองแมบ่งัหยงั - ตันหยงลุโล๊ะ -
 ทุง่งาย โดยการเอาส่ิงกดีขวา้งทางน้ า 
เพือ่ใหแ้กไ้ขปญัหาน้ าทว่มขงั

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

66 โครงการขดุลอกฝายน้ าล้นและคลองระบายน้ า 2,732,000 ขดุลอกตะกองทรายบริเวณฝายน้ าล้น
และขดุคลองระบายน้ า

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

67 โครงการปรับปรุงฟืน้ฟแูหล่งน้ าภายในโครงการ
สวนปาล์มบา้นปเิหล็งตะวนัออก

7,260,000 ปรับปรุงฟืน้ฟแูหล่งน้ าภายในโครงการ
สวนปาล์มบา้นปเิหล็งตะวนัออก ขดุลอก
คลองบริเวณพืน้ทีส่วนปาล์มของ
ประชาชน

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

68 โครงการปรังปรุงฟืน้ฟแูหล่งน้ าบา้นปา่ไร่ 4,120,000 ปรังปรุงฟืน้ฟแูหล่งน้ าบา้นปา่ไร่ โดยการ
ขดุลอกคลองเพือ่เกบ็กกัน้ าในพืน้ทีข่อง
ประชาชน

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

69 โครงการฟืน้ฟแูหล่งน้ าธรรมชาติในชมุชน (บา้น
น้ าหอม)

3,006,000 ขดุลอกคลองในพืน้ทีห่มูบ่า้นน้ าหอม 
เพือ่ฟืน้ฟแูหล่งน้ าของชมุชน

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เขต 12 สงขลา

กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ศูนยป์อ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต
 12 สงขลา)

(15006)

P

70 โครงการขดุลอกคลองสายภายในต าบลลุโบะบา
ยะ หมูท่ี ่1-5 ต าบลลุโบะบายะ  อ าเภอยีง่อ 
จงัหวดันราธวิาส

2,400,000 ขดุลอกคลองสายภายในต าบลลุโบะบายะ
 ขนาดปากคลองกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 
4,000.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
ลุโบะบายะ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

71 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัดินตล่ิงคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ่3 บา้นปาลอบาต๊ะ  ต าบลลุโบะบายะ
  อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส

2,700,000 กอ่สร้างก าแพงกนัดินตล่ิงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 60.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
ลุโบะบายะ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

72 โครงการขดุลอกคลองปรับปรุงคันดินเสริมหนิ
คลุกฝายบาโงฮูมอ หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่5 บา้นบาลูกา-
บา้นกวูา ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดั
นราธวิาส

9,886,000 ปรับปรุงคันฝาย คันดิน ขดุลอก ฝายบา
โงฮูมอ  หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่5

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

73 โครงการแกม้ลิงบงึบอยอ หมูท่ี ่ 7  บา้นกวาลอซี
รา  ต าบลปาเสมสั  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จงัหวดั
นราธวิาส

9,450,000 กอ่สร้างแกม้ลิงบงึบอยอ เทศบาลต าบลปาเสมสั กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของพืน้ที่

74 โครงการกอ่สร้างกนัตล่ิงแบบเรียงหนิ สายคลอง
สะแต หมูท่ี ่1 บา้นบอืเจา๊ะ

2,567,000 กอ่สร้างแนวกนัตล่ิงแบบเรียงหนิ สาย
คลองสะแต หมูท่ี ่1
 บา้นบอืเจา๊ะ ชว่งที ่1 ยาว 535.00 เมตร
 ชว่งที ่2 ยาว465.00 เมตร ขนาดยาว
รวม 1,000.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
บาเจาะ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

75 โครงการกอ่สร้างเรียงหนิยาแนวแหล่งน้ า
สาธารณะ คลองไอร์เจีย๊ะ

9,777,000 ด าเนนิการกอ่สร้างเรียงหนิยาแนวแหล่ง
น้ าสาธารณะคลองไอร์เจีย๊ะ ขนาดกวา้ง 
2.50 เมตร ยาว 1,025.00 เมตร หนา 
0.30 เมตร หรือมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
2,562.50 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
ซากอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

76 โครงการขดุลอกคลองระบายน้ าสายเชือ่มต่อ
คลองระบายน้ าสาย 2 - คลองสาย 3 หมูท่ี ่3 
ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส

468,000 ขดุลอกคลองขนาดคลองกวา้ง 10.00 
เมตร ยาว 1,225.00 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 
2.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล
นานาค

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

77 โครงขุดลอกคลองบอืเร็ง 6,000,000 1.ด าเนินการโดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ใน
การจ้างเหมาเคร่ืองจักรกลในการขุดลอก
2.ด าเนินการโดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจ้าง
แรงงานในพืน้ที่เพิม่เติมในการขุดลอก ในที่
เคร่ืองจักรกลด าเนินการไม่ได้ เปน็ที่พรุ และ
บางส่วนเปน็พืน้ที่แคบมีบา้นเรือปลูกล้ าต้องใช้
แรงงานในพืน้ที่ร่วมด้วย

ส านักงานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

(15008)

P

รวมจ ำนวน....... 37..........โครงกำร 219,315,500
383,353,161     รวมจ ำนวนโครงกำรทั งหมด .................77........... โครงกำร



937,415,631    

674,641,104
1 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองบ้านไอ

กูวิง หมู่ที่ 2 ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส

3,750,000        ปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองบ้านไอกู
วิง หมู่ที่ 2 ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส

 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นราธิวาส

จังหวัด
(ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนราธิวาส)

(70085)

P

2 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้าอบต.เก่า
 หมู่ที่ 3 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน  จังหวัด
นราธิวาส  กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.160 
กิโลเมตร

4,350,000        ปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้าอบต.เก่า 
หมู่ที่ 3 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธิวาส  กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1.160 กิโลเมตร

 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนราธิวาส

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

(สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนราธิวาส)

(15007)

P

3 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือแนเตาะ
ท่อง  หมู่ที่ 6 - ทุ่งนา หมู่ที่ 12 ต าบล
บูกิตอ าเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

3,000,000        ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือแนเตาะ
ท่อง  หมู่ที่ 6 - ทุ่งนา หมู่ที่ 12 ต าบล
บูกิตอ าเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส
 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนราธิวาส

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

(สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนราธิวาส)

(15007)

P

4 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือเจาะมา
แล บ้านตาเซะใต้  หมู่ที่ 6  ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร

6,000,000        ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือเจาะมาแล
 บ้านตาเซะใต้  หมู่ที่ 6  ต าบลปะลุรู  
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนราธิวาส

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

(สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนราธิวาส)

(15007)

P

หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

5. ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนชุมชน

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

5.1 โครงสร้ำงพื นฐำน(ถนน/สะพำน)

สรุปบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

                      จังหวัดนรำธิวำส

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

5 ปรับปรุงถนนในชุมชน สายจาแบดูวอ หมู่ที่ 4 
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสความ
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.885 กิโลเมตร หมู่
ที่ 4 ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

5,655,000        ปรับปรุงถนนในชุมชน สายจาแบดูวอ หมู่
ที่ 4 ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาสความกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1.885 กิโลเมตร หมู่ที่ 4 ต าบล
เอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นราธิวาส

กรมโยธาธิการและผังเมือง
(15007)

P

6 ปรับปรุงถนนในชุมชน  สายโครงการรายอ - 
บ้านปีนะห์     หมู่ที่  10   ต าบลบูกิต      อ าเภอ
เจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส  กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หมู่ที่ 10 ต าบลบูกิต 
อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

3,000,000        ปรับปรุงถนนในชุมชน  สายโครงการรายอ
 - บ้านปีนะห์     หมู่ที่  10   ต าบลบูกิต  
    อ าเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส  
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
หมู่ที่ 10 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส

 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นราธิวาส

กรมโยธาธิการและผังเมือง
(15007)

P

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงงาน
 - กูแบกาเซ็ง หมู่ที่ 6  ต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ
 จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร ความยาว 1,700
 เมตร

6,118,350 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงงาน -
 กูแบกาเซ็ง หมู่ที่ 6  ต าบลสุวารี 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 
เมตร ความยาว 1,700 เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวารี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุวารี)
(15008)

P

8 โครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้านกูย-ิสามแยกงาเน็ง พร้อมวางท่อคู
ระบายน้ า และขยายไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  หมู่
ที่ 5 บ้านกูยิ  ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส

6,417,000        ซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายบ้านกูย-ิสามแยกงาเน็ง พร้อมวาง
ท่อคูระบายน้ า และขยายไหล่ทางข้างละ 
1 เมตร  หมู่ที่ 5 บ้านกูยิ  ต าบลตะปอ
เยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะปอเยาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะปอเยาะ)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 บ้านบือแนกาเซ็ง  ต าบลลุโบะบายะ  อ าเภอยี่งอ
 จังหวัดนราธิวาส กว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร

2,500,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านบือแนกาเซ็ง  ต าบลลุโบะบายะ  
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,200 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบายะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบายะ)

(15008)

P

10 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบาโง-ปาโจบาบี หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาต๊ะ 
ต าบลลุโบะบายะ  อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

812,000          เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบาโง-ปาโจบาบี หมู่ที่ 3 บ้านปาลอ
บาต๊ะ ต าบลลุโบะบายะ  อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบายะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบายะ)

(15008)

P

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพงปือ
เราะ – ซาเบ็ง หมู่ที่ 4 ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ
 จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร

1,349,200        ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพงปือเราะ
 – ซาเบ็ง หมู่ที่ 4 ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่
งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 
790 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอเบาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจอเบาะ)
(15008)

P

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงปือละ -
 บ่อขยะ หมู่ที่ 7 ต าบลจอเบาะ อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร

1,878,600        โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโง
ปือละ - บ่อขยะ หมู่ที่ 7 ต าบลจอเบาะ 
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,100 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอเบาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจอเบาะ)
(15008)

P

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลู
โบะบูดู - ลูโบะกือทุง หมู่ที่ 8 ต าบลจอเบาะ 
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร

1,968,100        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลู
โบะบูดู - ลูโบะกือทุง หมู่ที่ 8 ต าบลจอ
เบาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
4 เมตร ยาว 700 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอเบาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจอเบาะ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สถานเล้ียงเด็กก าพร้า หมู่ที่ 7  บ้านกาเด็ง ต าบล
ละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

2,400,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สถานเล้ียงเด็กก าพร้า หมู่ที่ 7  บ้านกาเด็ง
 ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลละหาร)
(15008)

P

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่ีแยก 
ณ บ้านทุ่งคา - ชลประทาน(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 8 
 บ้านทุ่งคา 2 ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร

1,680,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่ีแยก ณ
 บ้านทุ่งคา - ชลประทาน(ต่อของเดิม) 
หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งคา 2 ต าบลละหาร 
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลละหาร)
(15008)

P

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลาวาดี - ลูโบะยาวี หมู่ที่ 3  บ้านปูตะ 2 
ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร

1,920,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลาวาดี - ลูโบะยาวี หมู่ที่ 3  บ้านปูตะ 
2 ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลละหาร)
(15008)

P

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกู
แบบูสุด (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งคา  ต าบล
ละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

1,200,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกู
แบบูสุด (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งคา 
 ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลละหาร)
(15008)

P

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายก า
ปงยี่งอ - ก าปงนิบง หมู่ที่ 2  บ้านกูเล็ง  ต าบลยี่
งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,020 เมตร

2,484,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายก า
ปงยี่งอ - ก าปงนิบง หมู่ที่ 2  บ้านกูเล็ง  
ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,020 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลยี่งอ)
(15008)

P

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือ
เจาะบือซา หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 1 ต าบลฆอเลาะ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

1,944,200        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือ
เจาะบือซา หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 1 ต าบลฆอ
เลาะ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลฆอเลาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลฆอเลาะ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete  พร้อมสะพาน 1 แห่ง สายบ้าน ไม้
ฝาด – บ้านตอออ หมู่ที่ 8 บ้านไม้ฝาด - หมู่ที่ 1 
บ้านตอออ ต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส

9,800,000        ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete  พร้อมสะพาน 1 แห่ง สาย
บ้าน ไม้ฝาด – บ้านตอออ หมู่ที่ 8 บ้านไม้
ฝาด - หมู่ที่ 1 บ้านตอออ ต าบลกายูคละ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกายูคละ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกายูคละ)
(15008)

P

21 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ถนนตันหยงบือลาเต๊ะ ชุมชนบ้านสะบือรัง หมู่ที่ 3
 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

3,365,000        ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ถนนตันหยงบือลาเต๊ะ ชุมชนบ้านสะบือรัง
 หมู่ที่ 3 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส

 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบลบู

เก๊ะตา)
(15008)

P

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองชลประทานฝายบ้านกูวา หมู่ที่ 5 บ้าน
กูวา ต าบลริโก๋ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,970 เมตร

9,856,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองชลประทานฝายบ้านกูวา หมู่ที่
 5 บ้านกูวา ต าบลริโก๋ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,970 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลริโก๋

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลริโก)๋
(15008)

P

23 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ า สาย
มัสยิดกูวา-เปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 5 บ้านกูวา ต าบลริ
โก๋ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร

4,324,000        ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ า สาย
มัสยิดกูวา-เปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 5 บ้านกูวา 
ต าบลริโก๋ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลริโก๋

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลริโก)๋
(15008)

P

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
นธ.ถ. 88-025 โคกไม้ไผ่  - รางน้ าชลประทาน 
หมู่ที่ 12 บ้านใหญ่ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 
เมตร

4,382,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
นธ.ถ. 88-025 โคกไม้ไผ่  - รางน้ า
ชลประทาน หมู่ที่ 12 บ้านใหญ่ ต าบลสุ
ไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุไหงปาดี)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
นธ.ถ.88-021 โคกหว้าหิน – บ้านตาเซะเหนือ   
(ช่วงที่ 1)   หมู่ 4 บ้านเจาะกด ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,485 เมตร

6,432,000        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สาย นธ.ถ.88-021 โคกหว้าหิน – บ้านตา
เซะเหนือ   (ช่วงที่ 1)   หมู่ 4 บ้านเจาะ
กด ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,485 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุไหงปาดี)
(15008)

P

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
โต๊ะเด็ง-ไอร์สะเตีย (เลียบทางรถไฟ)  หมู่ที่ 1 
บ้านโต๊ะเด็ง  ต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร

9,674,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
โต๊ะเด็ง-ไอร์สะเตีย (เลียบทางรถไฟ)  หมู่ที่
 1 บ้านโต๊ะเด็ง  ต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุ
ไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,250 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโต๊ะเด็ง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโต๊ะเด็ง)
(15008)

P

27 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นธ.ถ.41-003   
สายโต๊ะเด็ง-ไอร์สะเตีย (ไอบือตง)  หมู่ที่ 1  บ้าน
โต๊ะเด็ง  ต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร

2,146,000        ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นธ.ถ.41-003 
  สายโต๊ะเด็ง-ไอร์สะเตีย (ไอบือตง)  หมู่ที่
 1  บ้านโต๊ะเด็ง  ต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุ
ไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6 เมตร 
ยาว 650 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโต๊ะเด็ง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโต๊ะเด็ง)
(15008)

P

28 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายโคกโก-บาโงไอซา  หมู่ที่ 2  บ้านโคกโก 
ต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส
 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร

3,805,000        เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายโคกโก-บาโงไอซา  หมู่ที่ 2  บ้านโคก
โก ต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,800 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโต๊ะเด็ง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโต๊ะเด็ง)
(15008)

P

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ่อปลา หมู่ที่ 2  บ้านโคกโก  ต าบลโต๊ะเด็ง 
อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร

2,635,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ่อ
ปลา หมู่ที่ 2  บ้านโคกโก  ต าบลโต๊ะเด็ง 
อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโต๊ะเด็ง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโต๊ะเด็ง)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

30 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายบ้านไอร์กรอส – บ้านร่มไทร  หมู่ที่ 6 
ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

8,900,000        เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายบ้านไอร์กรอส – บ้านร่มไทร  หมู่ที่ 6
 ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะแนะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะแนะ)
(15008)

P

31 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายไอร์มือเซ – ไอร์ซือริง หมู่ที่ 9 ต าบลจะ
แนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,500 เมตร

2,667,000        เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายไอร์มือเซ – ไอร์ซือริง หมู่ที่ 9 ต าบล
จะแนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะแนะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะแนะ)
(15008)

P

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ไอร์ซือริง หมู่ที่ 9 บ้านไอร์มือเซ  ต าบลจะแนะ 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร

12,947,000      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไอร์
ซือริง หมู่ที่ 9 บ้านไอร์มือเซ  ต าบลจะ
แนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะแนะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะแนะ)
(15008)

P

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริม
คลองส้มป่อย ทั้ง 2 ข้าง จากหัวสะพานส้มป่อย –
 หัวสะพานบาดง ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 5,900 เมตร

13,439,000      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลอง
ส้มป่อย ทั้ง 2 ข้าง จากหัวสะพานส้มป่อย
 – หัวสะพานบาดง ต าบลบาเจาะ อ าเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,900 เมตร

 เทศบาลต าบลบาเจาะ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบลบา

เจาะ)
(15008)

P

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริม
คลองส้มป่อย ทั้ง 2 ข้าง จากสะพานกูโบร์    อา
เยาะห์ – สะพานพงบราแง ต าบลบาเจาะ อ าเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,925 เมตร

5,898,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลอง
ส้มป่อย ทั้ง 2 ข้าง จากสะพานกูโบร์    อา
เยาะห์ – สะพานพงบราแง ต าบลบาเจาะ
 อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,925 เมตร

 เทศบาลต าบลบาเจาะ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบลบา

เจาะ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู
โบร์ปายอ – บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 บ้านตะ
โละมาเนาะ ต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร

4,140,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู
โบร์ปายอ – บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 
บ้านตะโละมาเนาะ ต าบลลุโบะสาวอ 
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 
เมตร ยาว 970 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะสาวอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะสาวอ)

(15008)

P

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเขตกูวิง-สวน
ปาล์ม-ตงลอ หมู่ที่ 3 บ้านคลอแระ ต าบลบาเระ
ใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร
 ยาว 2,500 เมตร

7,800,000        ก่อสร้างถนนลาดยางเขตกูวิง-สวนปาล์ม-
ตงลอ หมู่ที่ 3 บ้านคลอแระ ต าบลบาเระ
ใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง
 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเระใต้

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบาเระใต้)
(15008)

P

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงแบกอ – 
โคกตีมุง หมู่ที่ 1 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.20 เมตร ความ
ยาว 1,720 เมตร

6,120,000        ก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงแบกอ – โคก
ตีมุง หมู่ที่ 1 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-
ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.20 
เมตร ความยาว 1,720 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพาน – 
ชลประทาน หมู่ที่ 1 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-
ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 400 เมตร

1,057,400        ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพาน – 
ชลประทาน หมู่ที่ 1 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 400 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายทดน้ าปูโยะ
 – มัสยิด หมู่ที่ 2 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก
 จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 250 เมตร

660,300          ก่อสร้างถนน คสล.สายฝายทดน้ าปูโยะ –
 มัสยิด หมู่ที่ 2 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 250 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะเวาะตก – 
แยกข้าง อบต. หมู่ที่ 2 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 525 เมตร

1,387,900        ก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะเวาะตก – 
แยกข้าง อบต. หมู่ที่ 2 ต าบลปูโยะ 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 525 
เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะโก๊ะ หมู่ที่ 4
 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 ความกว้าง 5.20 เมตร ความยาว 800 เมตร

2,608,800        ก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะโก๊ะ หมู่ที่ 4 
ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 5.20 เมตร ความ
ยาว 800 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายส านักสงฆ์ หมู่ที่ 
5 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 73 
เมตร

192,700 ก่อสร้างถนน คสล.สายส านักสงฆ์ หมู่ที่ 5
 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 73 เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมามะ – มานะห์
 หมู่ที่ 6 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350 
เมตร

924,500          ก่อสร้างถนน คสล.สายมามะ – มานะห์ 
หมู่ที่ 6 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 350 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน – 
เปาะนิ หมู่ที่ 6 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 1,400 เมตร

3,701,200        ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน – 
เปาะนิ หมู่ที่ 6 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 1,400 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะมูดอ หมู่ที่ 2
 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350 เมตร

1,650,000        ก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะมูดอ หมู่ที่ 2 
ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 350 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ)

(15008)

P

46 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กและคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2
  บ้านตือระ  และหมู่ที่ 5 บ้านน้ าตก ต าบลปา
เสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (จุดที่ 
1 สายเมาะลงยะห์ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 544 เมตร, จุดที่ 2 
สายบูรงเกาะ หมู่ที่ 2 คูระบายน้ า ความกว้าง 
0.50 เมตร ความยาว 1,400 เมตร)

7,055,000        ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กและคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2  บ้านตือระ  และหมู่ที่ 5 บ้าน
น้ าตก ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (จุดที่ 1 สายเมาะลงยะห์
 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 544 เมตร, จุดที่ 2 สาย
บูรงเกาะ หมู่ที่ 2 คูระบายน้ า ความกว้าง
 0.50 เมตร ความยาว 1,400 เมตร)

 เทศบาลต าบลปาเสมัส กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(เทศบาลต าบลปาเสมัส)
(15008)

P

47 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กและคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5
 บ้านน้ าตก ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (จุดที่ 1 สายหน้าวิทยาลัยอาชีพ
สาขา 2 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75 
เมตร, จุดที่ 2 ซอยหมู่บ้านปีเตอร์ ความกว้าง 
0.50 เมตร ความยาว 400 เมตร, ซอยทางเข้า
หมู่บ้านดวงกมล ความกว้าง 0.50 เมตร ความ
ยาว 275 เมตร)

2,656,000        ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กและคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 บ้านน้ าตก ต าบลปาเสมัส อ าเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (จุดที่ 1 
สายหน้าวิทยาลัยอาชีพสาขา 2 ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75 เมตร, จุด
ที่ 2 ซอยหมู่บ้านปีเตอร์ ความกว้าง 0.50 
เมตร ความยาว 400 เมตร, ซอยทางเข้า
หมู่บ้านดวงกมล ความกว้าง 0.50 เมตร 
ความยาว 275 เมตร)

 เทศบาลต าบลปาเสมัส กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(เทศบาลต าบลปาเสมัส)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

48 โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไอ
ดือระ หมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ ต าบลเอราวัณ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 1,788  เมตร

4,930,000        โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางไอดือระ หมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ ต าบล
เอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,788  
เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเอราวัณ)
(15008)

P

49 โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ประปาภูเขา หมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ ต าบล
เอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง
 4.00 เมตร ความยาว 400  เมตร

1,090,000        โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางประปาภูเขา หมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ 
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 400  เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเอราวัณ)
(15008)

P

50 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายทาง
แยกฟาร์มตัวอย่าง-จาแบดูวอ พร้อมรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู ต าบลเอราวัณ อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 1,333  เมตร

9,770,000        เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายทาง
แยกฟาร์มตัวอย่าง-จาแบดูวอ พร้อมราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู ต าบล
เอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,333  
เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเอราวัณ)
(15008)

P

51 โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฆอเลาะทูวอ-กูปง หมู่ที่ 7 บ้านฆอ
เลาะทูวอ ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,158.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

3,525,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฆอ
เลาะทูวอ-กูปง หมู่ที่ 7 บ้านฆอเลาะทูวอ 
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,158.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแว้ง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแว้ง)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

52 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete 
 สายบ้านน้ าขาว – บ้านศาลาอูมา หมู่ที่ 3 บ้าน
น้ าขาว-หมู่ที่ 9 บ้านศาลาอูมา ต าบลกายูคละ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 6.00 
เมตร ความยาว 2,855  เมตร

13,000,000      เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  
สายบ้านน้ าขาว – บ้านศาลาอูมา หมู่ที่ 3
 บ้านน้ าขาว-หมู่ที่ 9 บ้านศาลาอูมา 
ต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 6.00 เมตร ความ
ยาว 2,855  เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแว้ง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแว้ง)
(15008)

P

53 โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต สายปายอ-กูโบร์แชมะ หมู่ที่ 7 
บ้านดูกูสุเหร่า ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 794 เมตร

881,000          ปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต สายปายอ-กูโบร์แชมะ หมู่ที่ 7 
บ้านดูกูสุเหร่า ต าบลบาเจาะ อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 794 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเจาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเจาะ)

(15007)

P

54 โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต สายลูโบะปาแย หมู่ที่ 3 บ้านดูกู
ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร

1,099,000        ปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต สายลูโบะปาแย หมู่ที่ 3 บ้านดูกู
ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาสความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
990.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเจาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเจาะ)

(15008)

P

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กอแล-ปายอ หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 3 บ้านชะมูแว หมู่
ที่ 10 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,524,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอ
แล-ปายอ หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 3 บ้านชะมูแว
 หมู่ที่ 10 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

56 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัตติกส์คอนกรีต 
สายแบรอ-กูแบฆือแล หมู่ที่ 2 ต าบลปะลุกาสา
เมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 1930.00 เมตร

3,308,000        เสริมผิวลาดยางแอสฟัตติกส์คอนกรีต 
สายแบรอ-กูแบฆือแล หมู่ที่ 2 ต าบลปะลุ
กาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1930.00 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก       สา
ยกราเสาะ-กอแล หมู่ที่ 5 บ้านมะยูง หมู่ที่ 5
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

2,244,000        ก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็กสายกรา
เสาะ-กอแล หมู่ที่ 5 บ้านมะยูง หมู่ที่ 5
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
10 สายหน้า ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอ
ร้อง จังหวัดนราธิวาส  ระยะทาง 1,000 เมตร

3,250,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10
 สายหน้า ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะ
ไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  ระยะทาง 1,000
 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะรือโบออก

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะรือโบออก)

(15008)

P

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 
36-031 หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ ต าบลดุซงญอ 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

6,578,000        ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
 36-031 หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ ต าบล
ดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดุซงญอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลดุซงญอ)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

60 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งการผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ต าบลรือเสาะ 
 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ 1 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยาแลเบาะ หมู่ที่ 5 -
 บ้านสโลว์ หมู่ที่ 7 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
3,890 เมตร ,ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
สายบ้านสโลร์ - บ้านตอ หมู่ที่ 7 ต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว1,700 เมตร

19,270,000      พัฒนาเส้นทางขนส่งการผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
ต าบลรือเสาะ  อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านยาแลเบาะ หมู่ที่ 5 - บ้านสโลว์ 
หมู่ที่ 7 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 3,890 เมตร ,ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน
แอสฟัลติก สายบ้านสโลร์ - บ้านตอ หมู่ที่
 7 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร ความยาว
1,700 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ)

(15008)

P

61 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์สายบือเล็ง – 
สนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 บ้านบือเล็ง ต าบลสุวารี 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ 1 ความ
กว้าง 7 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร
,ช่วงที่ 2 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.04 เมตร,ช่วงที่ 3  ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 307 เมตร หนา 0.04 เมตร

2,200,000        ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์สายบือเล็ง – 
สนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 บ้านบือเล็ง ต าบลสุ
วารี อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง
ที่ 1 ความกว้าง 7 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.04 เมตร,ช่วงที่ 2 ความกว้าง 5 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร
,ช่วงที่ 3  ความกว้าง 4 เมตร ยาว 307 
เมตร หนา 0.04 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวารี

กรมส่งเสริการปกครอง
การท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวารี)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

62 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคบ้านตาเปาะ –
 น้ าตก หมู่ที่ 7 บ้านตาเปาะ ต าบลสุวารี 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ 1 ความ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 457.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร,ช่วงที่ 2 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,900.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

3,680,000        ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคบ้านตาเปาะ – 
น้ าตก หมู่ที่ 7 บ้านตาเปาะ ต าบลสุวารี 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ 1 
ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 457.00 เมตร
 หนา 0.04 เมตร,ช่วงที่ 2 ความกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล
สุวารี

กรมส่งเสริการปกครอง
การท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวารี)
(15008)

P

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายกูโบร์ – 
ตายา หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ต าบลสุวารี อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,444 เมตร

5,193,300        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายกู
โบร์ – ตายา หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ต าบลสุวารี
 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,444 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวารี

กรมส่งเสริการปกครอง
การท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวารี)
(15008)

P

64 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านบลูกาฮูลู 
หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
123.00 เมตร ,ช่วงที่ 2 ความกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 183.00 เมตร ,ช่วงที่ 3  ความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 186.00 เมตร ,ช่วงที่ 4  ความกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 104 เมตร ,ช่วงที่ 5 ความกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 107 เมตร) บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 
4 ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

2,409,000        พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร
 ,ช่วงที่ 2 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
183.00 เมตร ,ช่วงที่ 3  ความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 186.00 เมตร ,ช่วงที่ 4  ความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 104 เมตร ,ช่วงที่ 5
 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107 เมตร) 
บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 ต าบลบาตง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง

กรมส่งเสริการปกครอง
การท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

65 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (สายภายใน
หมู่บ้านบาตง หมู่ที่ 3 ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ
 จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,520.00 เมตร)

4,544,000        พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (สาย
ภายในหมู่บ้านบาตง หมู่ที่ 3 ต าบลบาตง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,520.00 เมตร)

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง

กรมส่งเสริการปกครอง
การท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง)

(15008)

P

66 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
48-010 ) สายบ้านโล๊ะซะ - อ่างเก็บน้ า ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา  
0.15 เมตร     
                    

7,723,000        พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.48-010 ) สาย
บ้านโล๊ะซะ - อ่างเก็บน้ า ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 
 0.15 เมตร     
                    

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล
บาตง

กรมส่งเสริการปกครอง
การท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง)

(15008)

P

67 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
48-010 ) สายบ้านโล๊ะซะ - อ่างเก็บน้ า ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา  
0.15 เมตร        
                    

9,867,000        พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.48-010 ) สาย
บ้านโล๊ะซะ - อ่างเก็บน้ า ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 
 0.15 เมตร        
                    

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง

กรมส่งเสริการปกครอง
การท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

68 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองน้ ากือแลแร) 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,922.50 เมตร หนา
 0.15 เมตร บ้านก าปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 7ต าบลบาตง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

7,899,000        พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รอบหนองน้ ากือแลแร) ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,922.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร บ้านก าปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 7ต าบลบาตง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง

กรมส่งเสริการปกครอง
การท้องถิ่น
(15008)

P

69 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี-ฟาร์ม
ตัวอย่าง หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ต าบลกะลุวอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

5,297,000        ก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี-ฟาร์ม
ตัวอย่าง หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ต าบล
กะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกะลุวอ)
(15008)

P

70 โครงการบุกเบิกถนน ซอยสามัคคี 5  หมู่ที่ 5  
บ้านจาเราะสะโต ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนา 0.50 เมตร

2,626,000        บุกเบิกถนน ซอยสามัคคี 5  หมู่ที่ 5  
บ้านจาเราะสะโต ต าบลกะลุวอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.50 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ)

(15008)

P

71 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสามัคคี 4  หมู่ที่ 5  บ้านจาเราะสะโต ต าบล
กะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนา 0.40 เมตร

2,209,000        ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสามัคคี 4  หมู่ที่ 5  บ้านจาเราะสะโต
 ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,450.00 เมตร หนา 0.40 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

72 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสามัคคี 1  หมู่ที่ 5  บ้านจาเราะสะโต ต าบล
กะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสสาย
ทาง นธ.ถ.17021 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,846,000        ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสามัคคี 1  หมู่ที่ 5  บ้านจาเราะสะโต
 ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส รหัสสายทาง นธ.ถ.17021 
ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,515.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ)

(15008)

P

73 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าปิด-เขานาคา
 หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ต าบลกะลุวอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส  ความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

5,854,000        ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าปิด-เขานาคา 
หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ต าบลกะลุวอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ความกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 1,105.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกะลุวอ)
(15008)

P

74 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 
สายซอยพัฒนาสามัคคี  หมู่ที่ 4 ต าบลล าภู 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

3,500,000        ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ สาย
ซอยพัฒนาสามัคคี  หมู่ที่ 4 ต าบลล าภู 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลล าภ)ู
(15008)

P

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายดาแลปาลัส  หมู่ที่ 3 ต าบลล าภู อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

5,000,000        ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายดาแลปาลัส  หมู่ที่ 3 ต าบลล าภู 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลล าภ)ู
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างกองขยะ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ต าบลกะลุวอ
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 8,480.00 ตาราง
เมตร หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

5,411,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
กองขยะ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ต าบลกะลุ
วอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงาน
ไม่น้อยกว่า 8,480.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 9
 บ้านโพธิ์ทอง ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 (เทศบาลต าบลกะลุวอ
เหนือ

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

กะลุวอเหนือ)
(15008)

P

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน
บ้านโคกสยา-บ้านยูโซ๊ะ สตาปอ หมู่ที่ 8 บ้าน
โคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส รหัสสายทาง นธ.ถ.17-019 ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตาราง
เมตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2,143,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
โรงเรียนบ้านโคกสยา-บ้านยูโซ๊ะ สตาปอ 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสสาย
ทาง นธ.ถ.17-019 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 840.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,360.00 
ตารางเมตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา ต าบล
กะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส

 (เทศบาลต าบลกะลุวอ
เหนือ

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

กะลุวอเหนือ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

78 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8  
บ้านโคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส รหัสสายทาง นธ.ถ.17-021 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา
 0.40 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 
6,400.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา 
ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส

1,715,000        ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 8  บ้านโคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ
 อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสสาย
ทาง นธ.ถ.17-021 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.40 เมตร 
หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,400.00 
ตารางเมตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา ต าบล
กะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส

 เทศบาลต าบลกะลุวอ
เหนือ

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

กะลุวอเหนือ)
(15008)

P

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
แสงทอง-ถนนหลังวัด หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง 
ต าบล กะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 รหัสสายทาง นธ.ถ.17-070 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตาราง
เมตร หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

3,670,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสง
ทอง-ถนนหลังวัด หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง 
ต าบล กะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส รหัสสายทาง นธ.ถ.17-070 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงาน
ไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6
 บ้านพิกุลทอง ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 (เทศบาลต าบลกะลุวอ
เหนือ

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

กะลุวอเหนือ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

80 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายบ้านเจาะแลเกาะ-ป่าช้าจีน หมู่ที่ 
6  บ้านเจาะแลเกาะ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสสายทาง นธ.ถ.
17-015   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 
เมตร หนา 0.40 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 5,600.00  ตารางเมตร หมู่ที่ 6 บ้านเจาะแล
เกาะ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส

1,501,000        ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายบ้านเจาะแลเกาะ-ป่าช้า
จีน หมู่ที่ 6  บ้านเจาะแลเกาะ ต าบลกะลุ
วอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
รหัสสายทาง นธ.ถ.17-015   ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 
0.40 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 
5,600.00  ตารางเมตร หมู่ที่ 6 บ้านเจาะ
แลเกาะ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 (เทศบาลต าบลกะลุวอ
เหนือ

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

กะลุวอเหนือ)
(15008)

P

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกษตรพัฒนา ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้าน
ใหม่ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส รหัสสายทาง นธ.ถ.17-022 ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร  ยาว 659.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,636.00 ตาราง
เมตร หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1,682,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกษตรพัฒนา ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 หมู่ที่
 5 บ้านใหม่ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสสายทาง 
นธ.ถ.17-022 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 659.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,636.00 ตาราง
เมตร หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ต าบลกะลุวอเหนือ
 อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 (เทศบาลต าบลกะลุวอ
เหนือ

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

กะลุวอเหนือ)
(15008)

P

82 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตผสมยางพารา ถนนสายชลธารา-สามแยก
ตากใบ ต าบลตากใบ อ าเภอตากใบ จัวหวัด
นราธิวาส

1,256,000        เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตผสมยางพารา ถนนสายชลธารา-สาม
แยกตากใบ ต าบลตากใบ อ าเภอตากใบ 
จัวหวัดนราธิวาส

 เทศบาลเมืองตากใบ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลเมืองตากใบ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

83 โครงการเสริมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายหน้าวัดพิทักษ์
แผ่นดินไทย ผวัดชลธาราสิงเห) เชื่อมต่อตลาด
ตากใบ

829,000          เสริมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายหน้าวัด
พิทักษ์แผ่นดินไทย ผวัดชลธาราสิงเห) 
เชื่อมต่อตลาดตากใบ

 เทศบาลเมืองตากใบ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลเมืองตากใบ)
(15008)

P

84 โครงการเสริมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายเกาะนกอูก 
เทศบาลเมืองตากใบ

1,410,000        เสริมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายเกาะ
นกอูก เทศบาลเมืองตากใบ

 เทศบาลเมืองตากใบ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลเมืองตากใบ)
(15008)

P

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก
ถนนใหญ่ – จุดที่ท ากิน   บ้านรักธรรม  หมู่ที่  10
  ต าบลสุคิริน  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร

3,256,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก
ถนนใหญ่ – จุดที่ท ากิน   บ้านรักธรรม  
หมู่ที่  10  ต าบลสุคิริน  อ าเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุคิริน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุคิริน)
(15008)

P

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ทาง
ขึ้นฝายกั้นน้ า)  ผัง  4   บ้านลีนานนท์  หมู่ที่  6 
 ต าบลสุคิริน  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร

3,229,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ทาง
ขึ้นฝายกั้นน้ า)  ผัง  4   บ้านลีนานนท์  
หมู่ที่  6  ต าบลสุคิริน  อ าเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุคิริน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุคิริน)
(15008)

P

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กม.10
  (ซอยบ้านลุงรุณ)   บ้านไอกาบู  หมู่ที่  1  
ต าบลสุคิริน  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร

3,267,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กม.10  
(ซอยบ้านลุงรุณ)   บ้านไอกาบู  หมู่ที่  1 
 ต าบลสุคิริน  อ าเภอสุคิริน  จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 1,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุคิริน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสุคิริน)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

88 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายริมทุ่งป่าใส หมู่ที่
 4 บ้านคลองไหล ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 1,690 เมตร

2,430,000        บุกเบิกถนนหินคลุกสายริมทุ่งป่าใส หมู่ที่ 
4 บ้านคลองไหล ต าบลไพรวัน อ าเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 1,690 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรวัน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลไพรวัน)
(15008)

P

89 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายโคกกลาง-
ปอเนาะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกยามู ต าบลไพรวัน 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 1,500 เมตร

2,100,000        บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคกกลาง-ปอเนาะ
 หมู่ที่ 7 บ้านโคกยามู ต าบลไพรวัน 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,500 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรวัน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลไพรวัน)
(15008)

P

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนบือเจาะกลูบี บ้านกลูบี หมู่ที่ 4 ต าบลซากอ 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 390 เมตร

1,404,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบือ
เจาะกลูบี บ้านกลูบี หมู่ที่ 4 ต าบลซากอ 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 390 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลซากอ)
(15008)

P

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนมัรกัส ซอย 2 บ้านกลูบี หมู่ที่ 4 ต าบลซากอ
 อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 228 เมตร

848,000          ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนมัรกัส ซอย 2 บ้านกลูบี หมู่ที่ 4 
ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 228 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลซากอ)
(15008)

P

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สัจจกุล ซอย 1 บ้านซากอ หมู่ที่ 1 ต าบลซากอ 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (ช่วงที่ 1 ความ
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 200 เมตร,ช่วงที่ 2 
ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 41 เมตร

1,889,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสัจ
จกุล ซอย 1 บ้านซากอ หมู่ที่ 1 ต าบลซา
กอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
(ช่วงที่ 1 ความกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 200 เมตร,ช่วงที่ 2 ความกว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 41 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลซากอ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
หลังกุโบร์ดูซงมาแจ หมู่ที่ 2 ต าบลซากอ อ าเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 0.15 เมตร

1,368,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
หลังกุโบร์ดูซงมาแจ หมู่ที่ 2 ต าบลซากอ 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 0.15 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลซากอ)
(15008)

P

94 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายสันติสุข 2 หมู่ที่ 1 บ้านกาหลง ต าบล
กาหลง อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 4,000 เมตร

20,723,850      ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายสันติสุข 2 หมู่ที่ 1 บ้านกาหลง 
ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 4,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาหลง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาหลง)
(15008)

P

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
มะลาบอ-กอตอสาตู หมู่ที่ 5 ต าบลซากอ อ าเภอ
ศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 3,000 เมตร

9,594,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะ
ลาบอ-กอตอสาตู หมู่ที่ 5 ต าบลซากอ 
อ าเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 3,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลซากอ)
(15008)

P

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ไอร์กือเดร์ หมู่ที่ 4 สายสุไหงบาลา ต าบลศรี
บรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,800 เมตร

9,794,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไอร์
กือเดร์ หมู่ที่ 4 สายสุไหงบาลา ต าบลศรี
บรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,800 
เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบรรพต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบรรพต)

(15008)

P

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละ
โอ หมู่ที่ 2 สายไอร์แยง 2-ไอร์ตุย ต าบลศรี
บรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,600 เมตร

9,107,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละ
โอ หมู่ที่ 2 สายไอร์แยง 2-ไอร์ตุย ต าบล
ศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 2,600 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบรรพต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบรรพต)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

98 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.34-002 
สายตะโละบอน หมู่ที่ 1 บ้านกะดี ต าบลเชิงคีรี 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 2,000 เมตร

4,303,000        ปรับปรุงและก่อสร้างถนนยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.
34-002 สายตะโละบอน หมู่ที่ 1 บ้านกะดี
 ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 2,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงคีรี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเชิงคีรี)
(15008)

P

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นธ.ถ.
34-004 สายไอร์ตือลอ หมู่ที่ 3 บ้านลาเวง ต าบล
เชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 2,000 เมตร

7,130,000        ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นธ.ถ.
34-004 สายไอร์ตือลอ หมู่ที่ 3 บ้านลาเวง
 ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 2,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงคีรี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเชิงคีรี)
(15008)

P

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นธ.ถ.
34-003 สายปอเนาะ-ไอร์กือมือและ หมู่ที่ 3 
บ้านลาเวง ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
2,000 เมตร

6,070,000        ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นธ.ถ.
34-003 สายปอเนาะ-ไอร์กือมือและ หมู่ที่
 3 บ้านลาเวง ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรี
สาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 2,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงคีรี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเชิงคีรี)
(15008)

P

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ไอร์ตุย หมู่ที่ 1 สายห้าแยก-ประปา ต าบลศรี
บรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,500 เมตร

8,757,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไอร์
ตุย หมู่ที่ 1 สายห้าแยก-ประปา ต าบลศรี
บรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,500 
เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบรรพต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบรรพต)

(15008)

P

102 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายงาแบ ม.3-ม.6 ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4  เมตร ยาว 
2,912 เมตร

5,225,000        เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายงาแบ ม.3-ม.6 ต าบลศาลาใหม่ 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4  
เมตร ยาว 2,912 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาใหม่

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลาใหม)่
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

103 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) บ้านตะปัง หมู่ที่ 2 
ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,534 เมตร

3,171,000        เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) บ้านตะปัง หมู่ที่ 
2 ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 1,534 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาใหม่

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลาใหม)่
(15008)

P

104 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ต าบล
ศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
6 เมตร ยาว 743 เมตร

4,142,000        ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน 
ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 743 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาใหม่

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลาใหม)่
(15008)

P

105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนครูโชค หมู่ที่ 2 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1,133 เมตร

5,118,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน
ครูโชค หมู่ที่ 2 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ
 จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1,133 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร่อน)
(15008)

P

106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านไร่-ประปา (นธ.ถ.57-012) หมู่ที่ 2 ต าบลเจ๊ะ
เห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4  เมตร
 ยาว 1,450 เมตร

5,724,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ไร่-ประปา (นธ.ถ.57-012) หมู่ที่ 2 ต าบล
เจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 4  เมตร ยาว 1,450 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร่อน)
(15008)

P

107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่า
เภา หมู่ที่ 3 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ระยะทาง 620 เมตร

2,433,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่า
เภา หมู่ที่ 3 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 620 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร่อน)
(15008)

P

108 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบวัดโคกงู หมู่ที่ 3 ต าบลบางขุนทอง อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 399 
เมตร

1,093,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ
วัดโคกงู หมู่ที่ 3 ต าบลบางขุนทอง อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 เมตร 
ยาว 399 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนทอง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนทอง)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคัน
กั้นน้ าศรีพงัน-ปูยู (นธ.ถ.23-002) ต าบลเกาะ
สะท้อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

7,090,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคัน
กั้นน้ าศรีพงัน-ปูยู (นธ.ถ.23-002) ต าบล
เกาะสะท้อน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะสะท้อน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะสะท้อน)

(15008)

P

110 โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนลาดยางสายปูย-ูตะเหล่ียง (สายเก่า) (นธ.ถ.
23-042) ต าบลเกาะสะท้อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 1,525 เมตร

2,397,000        ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนลาดยางสายปูย-ูตะเหล่ียง (สายเก่า) 
(นธ.ถ.23-042) ต าบลเกาะสะท้อน 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,525 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะสะท้อน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะสะท้อน)

(15008)

P

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
นธ.ถ.28-059 เลียบคลองหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโฆษิต หมู่ที่ 4 ต าบลโฆษิต อ าเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 1,420 
เมตร

12,766,000      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
นธ.ถ.28-059 เลียบคลองหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโฆษิต หมู่ที่ 4 ต าบล
โฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,420 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโฆษิต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโฆษิต)
(15008)

P

112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปากบาง รหัสถนนทางหลวงถิ่น นธ.ถ.78-006 หมู่
 8 บ้านสาวอ ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส

9,011,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาก
บาง รหัสถนนทางหลวงถิ่น นธ.ถ.78-006
 หมู่ 8 บ้านสาวอ ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง
 จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโละจูด

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโละจูด)
(15008)

P

113 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายสะพานมัสยิด-ศาลาบาโง หมู่ที่ 6
 บ้านยะลูตงดูวอ ต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,350.00 เมตร

3,681,000        เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายสะพานมัสยิด-ศาลาบาโง หมู่ที่
 6 บ้านยะลูตงดูวอ ต าบลกาเยาะมาตี 
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 2,350.00 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาเยาะมาตี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกาเยาะมาตี)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกล่องแก่งศรีสาคร บ้านย่อยกือแย บ้านกลูบี 
หมู่ที่ 4 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร

1,800,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกล่องแก่งศรีสาคร บ้านย่อยกือแย บ้า
นกลูบี หมู่ที่ 4 ต าบลซากอ อ าเภอศรี
สาคร จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลซากอ)
(15008)

P

115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ไอร์เจี๊ยะ-บีโล๊ะ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ต าบลซากอ 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

6,360,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์
เจี๊ยะ-บีโล๊ะ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ต าบลซา
กอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กว้าง
 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลซากอ)
(15008)

P

116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไอร์แยง – ไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ 7 ต าบลศรีสาคร 
อ าเภอ    ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

9,971,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไอร์
แยง – ไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ 7 ต าบลศรีสาคร 
อ าเภอ    ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสาคร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลศรีสาคร)
(15008)

P

117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอ
กอตอ-ศาลาแคนา หมู่ที่ 1 บ้านยารอ ต าบลบาง
ปอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง
 4.00 เมตร ระยะทาง 2,336.00 เมตร

6,189,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอ
กอตอ-ศาลาแคนา หมู่ที่ 1 บ้านยารอ 
ต าบลบางปอ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 2,336.00 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางปอ)
(15008)

P

118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกู
แบสารอ-แอแบง หมู่ที่ 7 บ้านแคนา ต าบลบาง
ปอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง
 4.00  เมตร ระยะทาง 745.00  เมตร

1,974,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกู
แบสารอ-แอแบง หมู่ที่ 7 บ้านแคนา 
ต าบลบางปอ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 745.00  เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางปอ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคู
ระบายน้ า เส้นทางถนนสายใหม่ วงแหวนรอบ
นอก เทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5-9 เมตร ความยาว
 1,629 เมตร

14,194,000      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคู
ระบายน้ า เส้นทางถนนสายใหม่ วงแห
วนรอบนอก เทศบาลต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 5-9 เมตร ความยาว 1,629 เมตร

 เทศบาลต าบลรือเสาะ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบลรือ

เสาะ)
(15008)

P

120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย ยาเบาะ-บลูกา นธ.ถ.84-004  หมู่ที่ 8
 ต าบลสามัคคี อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

2,885,400        ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย ยาเบาะ-บลูกา นธ.ถ.84-004  
หมู่ที่ 8 ต าบลสามัคคี อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามัคคี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสามัคคี)
(15008)

P

121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนประปาสายะ หมู่ที่ 4 บ้านสายะ ต าบลกาวะ
 อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร
 ยาว 1,800 เมตร

6,190,100        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
ประปาสายะ หมู่ที่ 4 บ้านสายะ ต าบลกา
วะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาวะ)
(15008)

P

122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนบาโงสนิง ซอยโรงยาง หมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง
 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,204 เมตร

3,439,300        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
บาโงสนิง ซอยโรงยาง หมู่ที่ 6 บ้านบาโงส
นิง ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 1,204 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาวะ)
(15008)

P

123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนบาโงสนิง ซอยอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 6 บ้านบา
โงสนิง ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร

6,045,400        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
บาโงสนิง ซอยอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 6 บ้านบา
โงสนิง ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,700 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาวะ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

124 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายถนนกูวา หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ต าบลกา
วะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 
เมตร ยาว 770 เมตร

1,631,000        เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายถนนกูวา หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาวะ)
(15008)

P

125 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายถนนตันหยงรามัย หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,362 เมตร

2,867,000        เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายถนนตันหยงรามัย หมู่ที่ 1 บ้านเปาะ
เจ๊ะเต็ง ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,362 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาวะ)
(15008)

P

126 โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายถนนอนามัย หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ต าบล
กาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4 
เมตร ยาว 910 เมตร

1,561,000        เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายถนนอนามัย หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 910 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาวะ)
(15008)

P

127 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
ชุมชนสวนมะพร้าว เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส

14,088,000      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
ชุมชนสวนมะพร้าว เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลเมืองสุ

ไหงโก-ลก)
(15008)

P

128 โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ซอยมิยาซาว่า 
หมู่ที่ 8 ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 7.00 เมตร ความยาว 40.00 
เมตร

7,280,000        ก่อสร้างสะพานในชุมชน ซอยมิยาซาว่า 
หมู่ที่ 8 ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 7.00 เมตร ความ
ยาว 40.00 เมตร

 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นราธิวาส

กรมโยธาธิการและผังเมือง
(15007)

P

129 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ต าบลบูกิต 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร

8,150,000        ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ต าบลบู
กิต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบูกิต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบูกิต)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังส านักงาน
เทศบาลฯ ชุมชนบาโงระนะ เทศบาลต าบลมะรือ
โบตก หมู่ที่ 5 ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
710 เมตร

3,062,000 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังส านักงาน
เทศบาลฯ ชุมชนบาโงระนะ เทศบาล
ต าบลมะรือโบตก หมู่ที่ 5 ต าบลมะรือโบ
ตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร

เทศบาลต าบลมะรือโบ
ตก

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

มะรือโบตก)
(15008)

P

131 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ( ไชยา ซอย 6 
หน้าบ้านฮาแวเตาะ) ชุมชนกูแบบาเดาะ เทศบาล
ต าบลมะรือโบตก หมู่ที่ 7 ต าบลมะรือโบตก 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร

730,000 ก่อสร้างถนนหินคลุก ( ไชยา ซอย 6 หน้า
บ้านฮาแวเตาะ) ชุมชนกูแบบาเดาะ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก หมู่ที่ 7 ต าบล
มะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร

เทศบาลต าบลมะรือโบ
ตก

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

มะรือโบตก)
(15008)

P

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสื
อบือรัน ถึง ซอยนิเงาะ หมู่ที่ 9 ต าบลตันหยงมัส 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2,746,602.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสื
อบือรัน ถึง ซอยนิเงาะ หมู่ที่ 9 ต าบล
ตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงมัส

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงมัส)

(15008)

P

133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาลา
เซาะห์ ถึงกูโบร์ หมู่ที่ 9 ต าบลตันหยงมัส อ าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2,746,602.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาลา
เซาะห์ ถึงกูโบร์ หมู่ที่ 9 ต าบลตันหยงมัส 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงมัส

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงมัส)

(15008)

P

134 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านญากาบองอ-
น้ าตกวังทอง ระยะทาง 1,685 เมตร หมู่ที่ 4 
ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

3,153,400        ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านญา
กาบองอ-น้ าตกวังทอง ระยะทาง 1,685 
เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบองอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบองอ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

135 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลาแป-บ้านลาไม 
ระยะทาง 2,700 เมตร หมู่ที่ 2,5 ต าบลบองอ 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

4,623,900        ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลาแป-
บ้านลาไม ระยะทาง 2,700 เมตร หมู่ที่ 
2,5 ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบองอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบองอ)
(15008)

P

136 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัร
กะ หมู่ที่ 2 บ้านกาลิซ่า ต าบลกาลิซา อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 440 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,047,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัรกะ
 หมู่ที่ 2 บ้านกาลิซ่า ต าบลกาลิซา อ าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ระยะทาง 440 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาลิซา

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาลิซา)
(15008)

P

137 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกลุ่มบ้านบา
โงบือราแง หมู่ที่ 2 ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 237 เมตร

258,000          ปรับปรุงถนนลาดยาง สายกลุ่มบ้านบา
โงบือราแง หมู่ที่ 2 ต าบลมะรือโบตก 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 237 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะรือโบตก

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะรือโบตก)

(15008)

P

138 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศิลา-ท านบ 
หมู่ที่ 4 ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

1,088,000        ปรับปรุงถนนลาดยาง สายศิลา-ท านบ 
หมู่ที่ 4 ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะรือโบตก

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะรือโบตก)

(15008)

P

139 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายฝายบูเก๊ะ
อาแว หมู่ที่ 6 ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
600 เมตร

653,000          ปรับปรุงถนนลาดยาง สายฝายบูเก๊ะอาแว
 หมู่ที่ 6 ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะรือโบตก

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะรือโบตก)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

140 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายมัสยิดอัน
เราะมานียะห-์อนามัยสโลว์ หมู่ที่ 9 ต าบลมะรือ
โบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 1,096.00 เมตร

1,223,000        ปรับปรุงถนนลาดยาง สายมัสยิดอันเราะ
มานียะห-์อนามัยสโลว์ หมู่ที่ 9 ต าบล
มะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,096.00 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะรือโบตก

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะรือโบตก)

(15008)

P

141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ภายในหมู่บ้านกูจิงลือปะ หมู่ที่ 4 ต าบลเฉลิม 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1,300,900        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ภายในหมู่บ้านกูจิงลือปะ หมู่ที่ 4 ต าบล
เฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลิม

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเฉลิม)
(15008)

P

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเนาะปูเต๊ะ-กือลือแย  หมู่ที่ 5 ต าบลตันหยงมัส
 อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1,909,100        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตะเนาะปูเต๊ะ-กือลือแย  หมู่ที่ 5 ต าบล
ตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงมัส

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงมัส)

(15008)

P

143 โครงการต่อเติมถนน คสล.สายเปาะลาบู หมู่ที่ 7
 บ้านบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

4,139,000        ต่อเติมถนน คสล.สายเปาะลาบู หมู่ที่ 7 
บ้านบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

144 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบาโงแยะห-์ปอเนาะ หมู่ที่ 4 บ้านบละแต 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

4,360,000        เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บาโงแยะห-์ปอเนาะ หมู่ที่ 4 บ้านบละแต
 อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

145 โครงการปรับปรุงและเสริมผิวจราจรถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 14-ถนนพระยา
ระแงะ เทศบาลต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
1,274.00 เมตร

5,389,000        ปรับปรุงและเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 14-ถนนพระ
ยาระแงะ เทศบาลต าบลตันหยงมัส 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 1,274.00 เมตร

 เทศบาลต าบลตันหยง
มัส

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

ตันหยงมัส)
(15008)

P

146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
นธ.ถ.88-021 โคกหว้าหิน-บ้านตาเซะเหนือ (ช่วง
ที2่) หมู่ที่ 4 บ้านเจาะกด ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทาง 1,485 เมตร

6,432,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
นธ.ถ.88-021 โคกหว้าหิน-บ้านตาเซะ
เหนือ (ช่วงที2่) หมู่ที่ 4 บ้านเจาะกด 
ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,485 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี)

(15008)

P

147 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ข้างโรงเรียนตอหลังถึงบ้านบือแนนากอ หมู่ที่ 1 
บ้านตอหลัง ถึง หมู่ที่ 6บ้านบือแนนากอ อ าเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
10,000 ตารางเมตร

7,000,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ข้าง
โรงเรียนตอหลังถึงบ้านบือแนนากอ หมู่ที่ 
1 บ้านตอหลัง ถึง หมู่ที่ 6บ้านบือแนนากอ
 อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมี
พื้นที่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงคีรี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
เชิงคีรี)
(15008)

P

148 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแช
โด หมู่ที่ 6 ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส

9,450,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแชโด
 หมู่ที่ 6 ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสาคร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสาคร)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 สายสวนพลู-บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ต าบลโคกสะตอ
 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

7,006,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายสวนพลู-บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ต าบลโคก
สะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะตอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะตอ)



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

150 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 สายไอร์สาเมาะ-ป่าไผ่ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส

7,282,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
สายไอร์สาเมาะ-ป่าไผ่ ต าบลโคกสะตอ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะตอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะตอ)

151 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายธารน้ าทิพย์ 2 พัฒนาชาติไทย ช่วงที่ 1 
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส

9,963,000        ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายธารน้ าทิพย์ 2 พัฒนาชาติไทย ช่วงที่
 1 หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ
 จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะตอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะตอ)

152 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายธารน้ าทิพย์ 2 พัฒนาชาติไทย ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส

9,963,000        ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายธารน้ าทิพย์ 2 พัฒนาชาติไทย ช่วงที่
 2 หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ
 จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะตอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะตอ)

153 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายธารน้ าทิพย์ 2 พัฒนาชาติไทย ช่วงที่ 3 
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส

7,175,000        ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายธารน้ าทิพย์ 2 พัฒนาชาติไทย ช่วงที่
 3 หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ
 จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะตอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะตอ)

154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุ
ไอร์โร๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านเรียง ต าบลเรียง อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,060 เมตร

2,935,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุ
ไอร์โร๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านเรียง ต าบลเรียง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
เรียง)

155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกบาโงปูโละ-แม่น้ าสายบุรี หมู่ที่ 7 บ้านตือโละ
 ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร

9,129,000        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกบาโงปูโละ-แม่น้ าสายบุรี หมู่ที่ 7 
บ้านตือโละ ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,700 เมตร

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
เรียง)

รวม  155 โครงกำร 728,094,104    



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

119,973,600
156 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมก่อสร้าง

หลังคาสนาม เทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส

8,565,000 ปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมก่อสร้าง
หลังคาสนาม เทศบาลต าบลแว้ง อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลต าบลแว้ง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

แว้ง)
(15008)

P

157 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน ชุมชน
พัฒนาการ เทศบาลต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี
  จังหวัดนราธิวาส สูง 5 เมตร กว้าง 50 เมตร 
พื้นที่เฉล่ีย 250 ตารางเมตร

1,929,000 ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน ชุมชน
พัฒนาการ เทศบาลต าบลปะลุรู  อ าเภอสุ
ไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส สูง 5 เมตร 
กว้าง 50 เมตร พื้นที่เฉล่ีย 250 ตาราง
เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุรู

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลปะลุรู)
(15008)

P

158 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสวนสุขภาพ
และลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโค้ง ต าบลปะ
ลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

2,376,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสวนสุขภาพ
และลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโค้ง 
ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุรู

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลปะลุรู)
(15008)

P

159 โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ บ้าน
ปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง
 จังหวัดนราธิวาส

13,054,000 ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ บ้าน
ปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบูกิต อ าเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบูกิต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบูกิต)
(15008)

P

160 โครงการลานออกก าลังกายบ้านมะยูง หมู่ที่  5 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

900,000 ลานออกก าลังกายบ้านมะยูง หมู่ที่  5 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P

161 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านแบรอ หมู่ที่ 2 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

1,177,000 ก่อสร้างลานกีฬาบ้านแบรอ หมู่ที่ 2 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P

5.2 กีฬำและนันทนำกำร



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

162 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านปะลุกาแปเราะ 
หมู่ที่ 7 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส

7,204,000 ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านปะลุกาแปเราะ 
หมู่ที่ 7 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P

163 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจ า
ต าบลบาเระใต้ ม.5 ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส

3,167,000 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจ า
ต าบลบาเระใต้ ม.5 ต าบลบาเระใต้ 
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเระใต้

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบาเระใต้)
(15008)

P

164 โครงการลานออกก าลังกายบ้านกาบุ๊ หมู่ที่ 9 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

900,000 ก่อสร้างลานออกก าลังกายบ้านกาบุ๊ หมู่ที่
 9 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P

165 โคงรการลานออกก าลังกายบ้านตะโละตา หมู่ที่ 3
 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

900,000 ก่อสร้างลานออกก าลังกายบ้านตะโละตา 
หมู่ที่ 3 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P

166 โครงการลานออกก าลังกายบ้านแบรอ หมู่ที่ 2 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

900,000 ก่อสร้างลานออกก าลังกายบ้านแบรอ หมู่
ที่ 2 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P

167 โครงการลานออกก าลังกายบ้านปะลุกาแปเราะ 
หมู่ที่ 7 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส

900,000 ก่อสร้างลานออกก าลังกายบ้านปะลุกาแป
เราะ หมู่ที่ 7 ต าบลปะลุกาสาเมาะ 
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

168 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าแวกูบา 
(สายนอก) หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ ต าบลกาวะ อ าเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

7,081,500        ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าแวกูบา (สาย
นอก) หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาวะ)
(15008)

P

169 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าแวกูบา 
(สายใน) หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

6,768,100        ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าแวกูบา 
(สายใน) หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาวะ)
(15008)

P

170 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเสริมพัฒนาการ
เด็ก ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

8,380,000        จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็ก
 ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเอราวัณ)
(15008)

P

171 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายและเคร่ือง
เล่นสนามเด็กเล่น เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส

1,847,000        จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายและเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล่น เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบลบู

เก๊ะตา)
(15008)

P

172 โครงการก่อสร้างอาคารออกก าลังกาย (ฟิตเนต) 
เทศบาลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

8,115,000        ก่อสร้างอาคารออกก าลังกาย (ฟิตเนต) 
เทศบาลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 เทศบาลต าบลแว้ง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

แว้ง)
(15008)

P

173 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักศูนย์พัฒนาการกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เทศบาลต าบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

22,340,000      ก่อสร้างอาคารที่พักศูนย์พัฒนาการกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เทศบาลต าบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 เทศบาลต าบลรือเสาะ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบลรือ

เสาะ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

174 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 (หลัง 
อบต.บาโงสะโต) อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1,900,000        ปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 (หลัง 
อบต.บาโงสะโต) อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

175 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 ต าบลบา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1,900,000        ปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 ต าบลบา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

176 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ต าบลบา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1,900,000        ปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ต าบลบา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

177 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 7 ต าบลบา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1,900,000        ปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 7 ต าบลบา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

178 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 ต าบลบา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1,900,000        ปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 ต าบลบา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

179 โครงการปรับภูมิทัศน์บ้านจือลาฆี หมู่ที่ 2 บ้าน
กาลิซา ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 180  
เมตร สูงเฉล่ีย 3.00 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร)

5,489,000        ปรับภูมิทัศน์บ้านจือลาฆี หมู่ที่ 2 บ้านกา
ลิซา ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 
180  เมตร สูงเฉล่ีย 3.00 เมตร (รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร)

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาลิซา

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาลิซา)
(15008)

P

180 โครงการปรับภูมิทัศน์บ้านบาโง หมู่ที่ 4 ต าบลกา
ลิซา อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

8,481,000        ปรับภูมิทัศน์บ้านบาโง หมู่ที่ 4 ต าบลกาลิ
ซา อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาลิซา

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกาลิซา)
(15008)

P

รวม  28  โครงกำร 119,973,600    

142,800,927
181 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากเทศบาล-จาเราะกาแร หมู่ที่ 2 บ้านกูเล็ง 
ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 450 เมตร

1,120,000 ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากเทศบาล-จาเราะกาแร หมู่ที่ 2 บ้านกู
เล็ง ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส
ความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 450 
เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลยี่งอ)
(15008)

P

182 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนเทศบาล 10 
เทศบาลต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 ความยาว 88.00 เมตร

1,349,000 ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนเทศบาล 10 
เทศบาลต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส  ความยาว 88.00 เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลยี่งอ)
(15008)

P

5.3 กลุม่โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีิต



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

183 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนวุฒิศาสตร์ 2 ช่วงที่ 1และช่วงที่ 2 ถนนวุฒิ
ศาสตร์ 2 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 ความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 560 เมตร

1,603,000 ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนวุฒิศาสตร์ 2 ช่วงที่ 1และช่วงที่ 2 
ถนนวุฒิศาสตร์ 2 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 0.50 เมตร 
ความยาว 560 เมตร

เทศบาลต าบลแว้ง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบล

แว้ง)
(15008)

P

184 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนประชานุเคราะห์ เร่ิมจากสามแยกมัสยิด
ญันนาตุลนาอีม ถึงซอยจงเจริญ 1 ทั้งสองข้าง 
ชุมชนก าปงบารู เทศบาลต าบลปะลุรู  อ าเภอสุ
ไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 0.60 
เมตร ความยาว 680.00 เมตร

3,500,000 ปรับปรุงคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนประชานุเคราะห์ เร่ิมจากสามแยก
มัสยิดญันนาตุลนาอีม ถึงซอยจงเจริญ 1 
ทั้งสองข้าง ชุมชนก าปงบารู เทศบาล
ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 0.60 เมตร ความ
ยาว 680.00 เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุรู

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลปะลุรู)
(15008)

P

185 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เร่ิมจากถนนประชาชื่น 3 ถึงสะพานคลองโคกปริ
เม็ง ชุมชนประชาสามัคคี เทศบาลต าบลปะลุรู  
อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 
1.20 เมตร ความยาว 375.00 เมตร

8,400,000 ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เร่ิมจากถนนประชาชื่น 3 ถึงสะพานคลอง
โคกปริเม็ง ชุมชนประชาสามัคคี เทศบาล
ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัด
นราธิวาส ความกว้าง 1.20 เมตร ความ
ยาว 375.00 เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุรู

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลปะลุรู)
(15008)

P

186 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายมูโนะ – 
ปาดังยอ  หมู่ที่  1 ต าบลมูโนะ  อ าเภอสุไหงโก-
ลก  จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 0.40 เมตร 
ความยาว 500 เมตร

2,156,900 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายมูโนะ – ปา
ดังยอ  หมู่ที่  1 ต าบลมูโนะ  อ าเภอสุไหง
โก-ลก  จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 0.40
 เมตร ความยาว 500 เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโน๊ะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลมูโน๊ะ)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

187 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า สายบาลาเซาะ – 
บ้านเปาะซูฮะ หมู่ที่ 6 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 1.00 เมตร 
ความยาว 208 เมตร

30,000 ขุดลอกคูระบายน้ า สายบาลาเซาะ – บ้าน
เปาะซูฮะ หมู่ที่ 6 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 
1.00 เมตร ความยาว 208 เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโย๊ะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลปูโย๊ะ)
(15008)

P

188 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 บ้านซรายอออก

2,656,000 ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 บ้านซรายอออก

เทศบาลต าบลปาเสมัส กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(เทศบาลต าบลปาเสมัส)
(15008)

P

189 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
สายบ้านยูโซ๊ะอีบะ – บ้านอาเซ็งเจ๊ะเงาะ หมู่ที่ 3
 บ้านปะลุรู ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส  .
 (สาย 4057) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 1,200 ม. พร้อมฝาคูยาว 1,200 ม.

5,435,000 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
สายบ้านยูโซ๊ะอีบะ – บ้านอาเซ็งเจ๊ะเงาะ 
หมู่ที่ 3 บ้านปะลุรู ต าบลปะลุรู อ าเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  .
 (สาย 4057) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 1,200 ม. พร้อมฝาคูยาว 
1,200 ม.

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุรู

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลปะลุรู)
(15008)

P

190 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
สายบาโงยาโฮ หมู่ที่ 6 บ้านตาเซะใต้ ต าบลปะลุรู
 อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 
0.40 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 1,000 ม. พร้อมฝาคู 
ยาว 1,000 ม.

4,535,000 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
สายบาโงยาโฮ หมู่ที่ 6 บ้านตาเซะใต้ 
ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 
ม.ยาว 1,000 ม. พร้อมฝาคู ยาว 1,000 ม.

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุรู

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลปะลุรู)
(15008)

P

191 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. บริเวณริม
ถนนเขต ชุนชนตาบาฮีเล อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส

1,071,000 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. บริเวณริมถนน
เขต ชุนชนตาบาฮีเล อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลเมืองตากใบ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลเมืองตากใบ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

192 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแคนา-โคกทราย หมู่ที่ 7 บ้านแคนา ต าบล
บางปอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

967,000 ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแคนา-โคกทราย หมู่ที่ 7 บ้านแคนา 
ต าบลบางปอ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางปอ)
(15008)

P

193 โครงการขุดลอกปรับปรุงคลอง สายไอร์บลือแก-
ปาแน หมู่ที่ 4 บ้านปาหนัน ต าบลศรีสาคร 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

4,723,000 ขุดลอกปรับปรุงคลอง สายไอร์บลือแก-
ปาแน หมู่ที่ 4 บ้านปาหนัน ต าบลศรีสาคร
 อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสาคร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลศรีสาคร)
(15008)

P

194 โครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ าสายเชื่อมต่อ
คลองระบายน้ าสาย 2–คลองสาย 3 หมู่ที่ 3 
ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,225.00 เมตร ลึกโดย
เฉล่ีย 2.00 เมตร

468,000 ขุดลอกคลองระบายน้ าสายเชื่อมต่อคลอง
ระบายน้ าสาย 2–คลองสาย 3 หมู่ที่ 3 
ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 10.00 เมตร ยาว 
1,225.00 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 2.00 เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนานาค

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนานาค)
(15008)

P

195 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเลียบถนนสาย
ใจกลางเมืองตากใบเชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน
 ชุมชนบางน้อย – หัวคลอง (ระยะที่ 2 ต่อจาก
เดิม) เทศบาลเมืองตากใบ ต าบลตากใบ อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

5,310,000 ก่อสร้างระบบระบายน้ าเลียบถนนสายใจ
กลางเมืองตากใบเชื่อมต่อตลาดการค้า
ชายแดน ชุมชนบางน้อย – หัวคลอง 
(ระยะที่ 2 ต่อจากเดิม) เทศบาลเมืองตาก
ใบ ต าบลตากใบ อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส

เทศบาลเมืองตากใบ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลเมืองตากใบ)
(15008)

P

196 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง (ชนิดหินเรียงยา
แนว) คลองบาตู หมู่ที่ ๒ บ้านกาแร ต าบลลุ
โบะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

5,545,000 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง (ชนิดหิน
เรียงยาแนว) คลองบาตู หมู่ที่ ๒ บ้านกา
แร ต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบือซา

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบือซา)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

197 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง คลองลูโบะตะ
แซ  หมู่ที่ 3 บ้านลูโบะตะแซ ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่
งอ  จังหวัดนราธิวาส

14,607,000 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง คลองลูโบะตะ
แซ  หมู่ที่ 3 บ้านลูโบะตะแซ ต าบลยี่งอ 
อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ)
(15008)

P

198 โครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันตล่ิง หลัง ศพด.
โคกตา ชุมชนตลาดล่าง เทศบาลต าบลปะลุรู  
อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

8,200,000 ก่อสร้างก าแพงป้องกันตล่ิง หลัง ศพด.
โคกตา ชุมชนตลาดล่าง เทศบาลต าบลปะ
ลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลต าบลปะลุรู กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลต าบลปะลุรู)
(15008)

P

199 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลอง
บูเก๊ะยารง เทศบาลต าบลแว้ง ต าบลแว้ง อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส

9,433,000 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลอง
บูเก๊ะยารง เทศบาลต าบลแว้ง ต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลต าบลแว้ง กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลต าบลแว้ง)
(15008)

P

200 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงคลองตันหยง 
บริเวณหลังศูนย์ราชการอ าเภอเจาะไอร้อง หมู่ที่ 
1 บ้านเจาะไอร้อง อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส

14,500,000 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงคลองตันหยง 
บริเวณหลังศูนย์ราชการอ าเภอเจาะไอร้อง
 หมู่ที่ 1 บ้านเจาะไอร้อง อ าเภอเจาะไอ
ร้อง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลจวบ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลจวบ)
(15008)

P

201 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเลียบถนนสาย
ใจกลางเมืองตากใบเชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน
 ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง (ระยะที่ 2 ต่อจากเดืม)

5,310,000 ก่อสร้างระบบระบายน้ าเลียบถนนสายใจ
กลางเมืองตากใบเชื่อมต่อตลาดการค้า
ชายแดน ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง 
(ระยะที่ 2 ต่อจากเดืม)

เทศบาลเมืองตากใบ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลเมืองตากใบ)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

202 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ า
สาธารณะ คลองไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ
หมู่ที่ 6 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส

9,777,000 ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ าสาธารณะ
 คลองไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่
 6 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ)

(15008)

P

203 โครงการวางท่อจ่ายน้ าประปา ชุมชนโคกปริเม็ง 
(ซอยบ้านพักครู 1 - ซอยบ้านพักครู 9) เทศบาล
ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไงปาดี จังหวัดนราธิวาส

1,038,300 วางท่อจ่ายน้ าประปา ชุมชนโคกปริเม็ง 
(ซอยบ้านพักครู 1 - ซอยบ้านพักครู 9) 
เทศบาลต าบลปะลุรู อ าเภอสุไงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลต าบลปะลุรู กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลต าบลปะลุรู)
(15008)

P

204 โครงการขยายเขตประปาภูเขาไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส

11,458,827 ขยายเขตประปาภูเขาไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลซากอ อ าเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลซากอ)

(15008)

P

205 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านบาวง ต าบลบางขุนทอง อ าเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส

1,157,000 ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 2 บ้านบาวง ต าบลบางขุนทอง อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนทอง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนทอง)

(15008)

P

206 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6
 บ้านวัดใหม่ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ระยะทางรวม 6,000 เมตร

2,297,000 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 
บ้านวัดใหม่ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ระยะทางรวม 6,000 
เมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน)

(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

207 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซล แบบเสา
โคมกิ่งเดียวถนนสายมาโมง-ภูเขาทอง ต าบลมา
โมง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

1,124,000 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซล แบบเสา
โคมกิ่งเดียวถนนสายมาโมง-ภูเขาทอง 
ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูเขาทอง

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูเขาทอง)

(15008)

P

208 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร บ้านปาเซ หมู่ที่ 2 ต าบล
เฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1,200,000 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร บ้านปาเซ หมู่ที่ 2 
ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนต าบ
เฉลิม

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลิม)

(15008)

P

209 โครงการก่อสร้างตลาดนัดในชุมชน หมู่ที่ 5 ต าบล
เฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

3,600,000        ก่อสร้างตลาดนัดในชุมชน หมู่ที่ 5 ต าบล
เฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลิม

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเฉลิม)
(15008)

P

210 โครงการติดต้ังไฟฟ้า Post Top สนามฟุตบอล 
หมู่ที่ 4 บ้านบละแต  ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส

1,000,000        ติดต้ังไฟฟ้า Post Top สนามฟุตบอล หมู่
ที่ 4 บ้านบละแต  ต าบลบาโงสะโต 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

211 โครงการติดต้ังไฟฟ้า Post Top สนามฟุตบอล 
หมู่ที่ 5 บ้านตราแด๊ะ  ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส

1,000,000        ติดต้ังไฟฟ้า Post Top สนามฟุตบอล หมู่
ที่ 5 บ้านตราแด๊ะ  ต าบลบาโงสะโต 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P



หน่วยรับงบประมำณ
(ส่วนรำชกำรระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจังหวัด

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจังหวัดแต่เป็น

ปัญหำควำมต้องกำรของพื นที่

ล ำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยย่อ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
(หน่วยด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ)

212 โครงการติดต้ังไฟฟ้า Post Top สนามฟุตบอล 
หมู่ที่ 6 บ้านตูบือซา  ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส

1,000,000        ติดต้ังไฟฟ้า Post Top สนามฟุตบอล หมู่
ที่ 6 บ้านตูบือซา  ต าบลบาโงสะโต 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

213 โครงการติดต้ังไฟฟ้า Post Top สนามฟุตบอล 
หมู่ที่ 8 บ้านบาโย  ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส

1,000,000        ติดต้ังไฟฟ้า Post Top สนามฟุตบอล หมู่
ที่ 8 บ้านบาโย  ต าบลบาโงสะโต อ าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

214 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมประจ า
ต าบลบาโงสะโต หมู่ที่ 6 บ้านบาตูบือซา อ าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2,400,000        ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมประจ าต าบล
บาโงสะโต หมู่ที่ 6 บ้านบาตูบือซา อ าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลบาโงสะโต)
(15008)

P

215 โครงการก่อสร้างประปาบาดาลส าหรับอุปโภค-
บริโภคของราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านบาโงปะแต 
(ประปาบาดาลขนาดใหญ)่ หมู่ที่ 1 ต าบลโคก
สะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

3,829,900        ก่อสร้างประปาบาดาลส าหรับอุปโภค-
บริโภคของราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านบาโง
ปะแต (ประปาบาดาลขนาดใหญ)่ หมู่ที่ 1
 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะตอ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะตอ)
(15008)

P

รวม  35  โครงกำร 142,800,927    

990,868,631จ ำนวนโครงกำรทั งหมด 220 โครงกำร  



87,891,015      
67,245,300      

1 โครงการพัฒนาทักษะอาชพี ฟื้นฟู
เศรษฐกจิและสังคมอยา่งยั่งยนื

58,644,500       กจิกรรมที่ 1. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะก าลังแรงงาน (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) หลักสูตร
การติดต้ังและซ่อมบ ารุงระบบ Solar Cell และหลักสูตรการติดต้ังระบบควบคุม
อตัโนมติัเพื่อการเกษตร (Smart farmer) เพื่อสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอยา่งใน
สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (20 รุ่น)
กจิกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน  หลักสูตร (30 ชั่วโมง) จ านวน 
741 รุ่น) 
1. ชา่งซ่อมเคร่ืองยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จ านวน 520 คน (26 รุ่น)
2. ชา่งซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 520 คน (26 รุ่น)
3. ชา่งเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จ านวน 520 คน (26 รุ่น)
4. ชา่งซ่อมรถจกัรยานยนต์ จ านวน 780 คน (39 รุ่น)
5. ชา่งตัดผม จ านวน 260 คน (13 รุ่น)
6. ชา่งกอ่อฐิ-ฉาบปูน จ านวน 520 คน (26 รุ่น)
7. การท าขนมไทย จ านวน 2,600 คน ( 130 รุ่น)
8. การท าขนมอบ จ านวน 2,600 คน ( 130 รุ่น)
9. การประกอบอาหารไทย จ านวน 2,600 คน (130 รุ่น)
10. ชา่งตัดเยบ็เส้ือผ้า จ านวน 1,300 คน (65 รุ่น)
11. การแปรรูปผลิตภณัฑ์ จ านวน 2,600 คน (130 รุ่น)

สถาบันพัฒนาฝีมอื
แรงงาน 25 นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(สถาบันพัฒนาฝีมอื

แรงงาน 25 นราธวิาส)
(70085)

P

2 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชพีแก่
นักเรียนนักศึกษาครอบครัว
ยากจนและด้อยโอกาสที่ไมไ่ด้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ

900,000           1. ฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการทักษะด้านอาชพีให้กบันักเรียนนักศึกษาครอบครัว
ยากจนและด้อยโอกาสที่ไมไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมอืแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงาน จ านวน 5 หลักสูตร ๆ ละ 20
 คน ประกอบด้วย ชา่งเชื่อม เชื่องซ่อมจกัรยยานยนต์ ชา่งเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคาร ชา่งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ และชา่งเยบ็จกัรอตุสาหกรรม (เส้ือผ้า) 
2. ฝึกงานในสถานประกอบการ ระยะเวลา 1 เดือน
3. ประสาน สนง.จดัหางานจงัหวดันราธวิาส เพื่อหาต าแหน่งงานวา่งให้
กลุ่มเป้าหมายบรรจเุขา้ท างาน

ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ส านักงานศึกษาธกิาร

จงัหวดันราธวิาส)
(70085)

P

6. ดำ้นอ่ืนๆ

หน่วยรับงบประมำณ
(สว่นรำชกำรระดบั

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจงัหวดั

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจงัหวดัแตเ่ป็น

6.1 กลุ่มโครงกำรสง่เสริมและพัฒนำทักษะ
ฝีมือแรงงำน

สรุปบัญชีข้อเสนอโครงกำร
ภำยใตแ้ผนงำน/โครงกำรที่มีวตัถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม (แผนงำน 3.2)                        จงัหวดัหวดันรำธิวำส

ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน



หน่วยรับงบประมำณ
(สว่นรำชกำรระดบั

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจงัหวดั

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจงัหวดัแตเ่ป็น

ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
3 โครงการพัฒนาทักษะอาชพีใน

อตุสาหกรรมตัดเยบ็เส้ือผ้าเพื่อ
การสร้างงานที่ยั่งยนื

6,193,000        1. จดัหาเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมในการผลิตตัดเยบ็เส้ือผ้า  
2. ฝึกอบรมราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายสายการผลิตเส้ือผ้าและ
ผลิตภณัฑ์อื่นๆ จากผ้า

ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ส านักงานอตุสาหกรรม

จงัหวดันราธวิาส)
(70085)

P

4 โครงการอบรมการสอนวชิาชพี
เพื่อส่งเสริมการมรีายได้ผู้ประสบ
ผลกระทบ Covid-19

1,022,800        กจิกรรมที่ 1 งานซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนและระบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัย
กจิกรรมที่ 2 งานซ่อมเคร่ืองยนต์เล็ก (เพื่อการเกษตร)
กจิกรรมที่ 3 งานเฟอร์นิเจอร์งานไม้
กจิกรรมที่ 4 งานผลิตภณัฑ์งานเชื่อม

วทิยาลัยเทคนิค
นราธวิาส  
มหาวทิยาลัย
นราธวิาสราชนครินทร์
 จงัหวดันราธวิาส

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและ

นวตักรรม
(23000)

P

5 โครงการฝึกอาชพีให้แกป่ระชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอสุไหงโก-ลก
และอ าเภอใกล้เคียง จงัหวดั
นราธวิาส ให้สอดคล้องกบัการ
พัฒนาก าลังคนตอบสนองความ
ต้องการเมอืงต้นแบบ   
“สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื”

485,000           ประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวดันราธวิาส ได้รับการฝึกอาชพี ทั้ง 6 กลุ่มรายวชิา
1.  วชิา ผักไร้ดิน จ านวนผู้เขา้ฝึกอบรม  20  คน
2.  วชิา ผลิตภณัฑ์ผ้าปาเต๊ะ จ านวนผู้เขา้ฝึกอบรม 20  คน
3.  วชิา ขนมไทย จ านวนผู้เขา้ฝึกอบรม  20  คน
4  วชิา ของที่ระลึกเรือกอและจ านวนผู้เขา้ฝึกอบรม  20  คน
5  วชิา ของที่ระลึกใบไมสี้ทองจ านวนผู้เขา้ฝึกอบรม  20  คน
6  วชิา กระเป๋าผ้าเพ้นลาย จ านวนผู้เขา้ฝึกอบรม  20  คน

 วทิยาลัยการอาชพีสุ
ไหงโก-ลก

จงัหวดันราธวิาส
(วทิยาลัยการอาชพีสุไหง

โก-ลก)
(70085)

P

67,245,300      รวม........5.........โครงกำร  



หน่วยรับงบประมำณ
(สว่นรำชกำรระดบั

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจงัหวดั

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจงัหวดัแตเ่ป็น

ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
14,645,500      

6 โครงการเพิ่มประสิทธกิารแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัป่าพรุ
โต๊ะแดง จงัหวดันราธวิาส

6,156,000         1.จา้งบุคคลภายนอกปฎบิัติงานลาดตระเวณและควบคุมไฟป่า  จ านวน 19 
หมู่บ้าน   หมู่บ้านละ 4 คน คนละ 9,000 บาท/เดือน ปฏบิัติงาน 4 เดือน  เป็นเงิน
  2,736,,000  บาท (ปีงบประมาณ 2563)   2.จา้งบุคคลภายนอกปฎบิัติงานลาด
ตระเวณและควบคุมไฟป่า  จ านวน 19 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน คนละ 9,000 
บาท/เดือน ปฏบิัติงาน 5 เดือน  เป็นเงิน 3,420,000 บาท (ปีงบประมาณ 2564)

สถานีควบคุมไฟป่า 
ป่าพรุโต๊ะแดง

กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธุพ์ืช

(09009)

P

7 โครงการจา้งเหมาบริการผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 (COVID-19) เพื่อ
ปฏบิัติหน้าที่เฝ้าระวงั ป่าพรุบา
เจาะ

2,000,000         จา้งงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏบิัติหน้าที่เฝ้าระวงัป่าพรุบาเจาะ จ านวน 100  
คนๆ ละ 5,000 บาท รวมระยะเวลา 4 เดือน

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส
(ที่ท าการปกครองจงัหวดั

นราธวิาส)
(70085)

P

8 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
แกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั
ป่าพรุโต๊ะแดง จงัหวดันราธวิาส

4,639,500        1. ค่าวสัดุและจดัท าเอกสารเผยแพร่และส่ิงตีพิมพ์  
2. ค่าวสัดุจดัท าป้ายค่าวสัดุไวนิลพร้อมโครงไม ้               
3. ค่าจา้งเจา้หน้าที่ปฎบิัติงานประชาสัมพันธไ์ฟป่า (TOR)    4. จา้ง
บุคคลภายนอกปฎบิัติงานลาดตระเวณและควบคุมไฟป่า  

สถานีควบคุมไฟป่า 
ป่าพรุโต๊ะแดง

กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธุพ์ืช

(09009)

P

6.2 กลุ่มโครงกำรสง่เสริมกำรจำ้งงำนในพื นที่



หน่วยรับงบประมำณ
(สว่นรำชกำรระดบั

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจงัหวดั

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจงัหวดัแตเ่ป็น

ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
9 โครงการจดัท าท านบซองแบบ

กระสอบกกัเกบ็น้ ารอบป่าพรุโต๊ะ
แดง จงัหวดันราธวิาส

500,000           จดัท าท านบซองแบบกระสอบกกัเกบ็น้ ารอบป่าพรุโต๊ะแดง  จงัหวดันราธวิาส สถานีควบคุมไฟป่า 
ป่าพรุโต๊ะแดง

กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธุพ์ืช

(09009)

P

10 โครงการจา้งงานเป็นเจา้หน้าที่
เพาะเล้ียงสัตวป์่าชนิดที่เพาะพันธุ์
ได้

270,000            จา้งเหมาบริการประชาชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเจา้หน้าที่เล้ียงสัตวป์่าที่
เพาะพันธุไ์ด้

สถานีเพาะเล้ียงสัตว์
ป่าโคกไมเ้รือ

กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธุพ์ืช (สถานี
เพาะเล้ียงสัตวป์่าโคกไม้

เรือ)
(09009)

P

11 โครงการจา้งงานเป็นผู้ชว่ยนักวจิยั
ในการเกบ็รวบรวมเมล็ดไมป้่าที่มี
ค่าทางเศรษฐกจิ

540,000           จา้งเหมาบริการประชาชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  เป็นผู้ชว่ยเจา้หน้าที่ในการเกบ็
รวบรวมเมล็ดไมป้่าที่ค่าทางเศรษฐกจิ จดัการเมล็ดไมป้่าให้สามารถเกบ็รักษาเพื่อใช้
เพาะขยายพันธุใ์นอนาคต เกบ็ขอ้มลูชนิดพรรณไม ้แหล่งแมไ่ม ้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ในท้องที่จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธวิาส โดยเกบ็รวบรวมเมล็ดไมต้้นมค่ีาทาง
เศรษฐกจิไมน่้อยกวา่ 1 ชนิด 50,000 เมล็ด เพื่อมอบให้ชมุชนน าไปใชผ้ลิตกล้าไม้
จ าหน่ายสร้างรายได้และเป็นแหล่งแมไ่มข้องชมุชนต่อไป และสามารถน าไปเพาะ
ขยายพันธุเ์พื่อใชส้ าหรับการปลูกฟื้นฟูป่า

สวนพฤกษศาสตร์สุ
ไหงปาดี 60 พรรษา 
มหาราชนิี จงัหวดั
นราธวิาส กรมอทุยาน
แห่งชาติสัตวป์่า และ
พันธุพ์ืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธุพ์ืช

(09009)

P

12 โครงการจา้งงานเป็นผู้ชว่ยนักวจิยั
ในการเกบ็รวบรวมเมล็ดไมป้่าที่มี
ค่าทางเศรษฐกจิ

540,000           จา้งเหมาบริการ เป็นผู้ชว่ยนักวจิยัในการเกบ็รวบรวมเมล็ดไมป้่าที่ค่าทางเศรษฐกจิ
 จดัการเมล็ดไมป้่าให้สามารถเกบ็รักษาเพื่อใชเ้พาะขยายพันธุใ์นอนาคต เกบ็ขอ้มลู
ชนิดพรรณไม ้แหล่งแมไ่ม้

สวนพฤกษศาสตร์
ชายแดนภาคใต้ฯ 
จงัหวดันราธวิาส 
ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขา
ปัตตานี กรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตวป์่า และ
พันธุพ์ืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กรม
อทุยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุพ์ืช

กรมอทุยานแห่งชาติ
สัตวป์่า และพันธุพ์ืช

(09009)

P

14,645,500      รวม........7...........โครงกำร  



หน่วยรับงบประมำณ
(สว่นรำชกำรระดบั

โครงกำรอยู่ใน
แผนพัฒนำจงัหวดั

โครงกำรไม่อยู่ในแผน
พัฒนำจงัหวดัแตเ่ป็น

ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชื่อโครงกำร วงเงิน (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

(หน่วยด ำเนินงำน
6,000,215       

13 โครงการกอ่สร้างศูนยเ์รียนรู้
ประจ าต าบลดุซงญอ หมู่ที่  1  
บ้านดุซงญอ

3,800,000 กอ่สร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ประจ าต าบล  ขนาด ความกวา้ง 10.00 เมตร ความยาว
 20.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 230.00 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดุซงญอ    
อ าเภอจะแนะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

14 โครงการจดัต้ังศูนยฝึ์กอาชพี
ให้กบัประชาชนในต าบลดุซงญอ

1,950,215        1.ด าเนินการเสนอของบประมาณเพื่อจดัต้ังศูนยฝึ์กอาชพี เพื่อสร้างงาน สร้างอาชพี
2 ด าเนินการจดัหาครุภณัฑ์ในศูนยฝึ์กอาชพีในต าบลดุซงญอ และปัจจยัการผลิต
และส่ิงอ านวยความสะดวก
3 การสร้างการเขา้ถงึชอ่งทางการตลาด
4 ด าเนินการฝึกอาชพีด้านต่าง ๆ ภายใต้ศูนยฝึ์กอาชพีของต าบลดุซงญอ 
5 จดัท าศูนยแ์สดงสินค้าให้กบัชมุชน เพื่อการประชาสัมพันธสิ์นค้าและส่งเสริม
การตลาด
6 จดัท าแพลตฟอร์มส าหรับการซ้ือขายสินค้าชมุชนออนไลน์
7. ประชาสัมพันธผ่์านส่ือต่าง ๆ 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดุซงญอ อ าเภอ

จะแนะ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(15008)

P

15 โครงการอบรมพัฒนาสุขาภบิาล
แหล่งน้ าด่ืมประจ าครัวเรือนใน
พื้นที่จงัหวดันราธวิาส

250,000           1.ให้ผู้เขา้อบรมท าแบบทดสอบกอ่นและหลังการอบรม
2. วทิยากรให้ความรู้ โดยมหีัวขอ้ดังต่อไปนี้
   2.1คุณภาพของน้ าและสุขาภบิาลบ่อน้ าต้ืน
   2.2 โรคที่เกดิจากน้ าด่ืมหรือน้ าใชแ้ละเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติต่อ
   2.3 วธิกีารส่งเสริมและป้องกนัสุขภาพของประชาชน (สุขาภบิาลบ่อน้ าต้ืน)
   2.4 การบ าบัดน้ าด่ืมและน้ าใชต้ามหลักสุขาภบิาลเพื่อการจดัการแหล่ง
เพาะพันธุย์งุสาเหตุโรคไขเ้ลือดออกและชคุินกนุยา
3. วทิยากรสาธติการบ าบัดน้ าเบื้องต้นในครัวเรือน และคณะกรรมการโครงการ 
ลงพื้นที่ติดตามประเมนิผลการจดัการสุขาภบิาลแหล่งน้ าประจ าครัวเรือน

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัย

นราธวิาสราชนครินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม
(23002)

P

6,000,215

87,891,015   

6.3 กลุ่มโครงกำรกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน
อ่ืนๆ

รวม........3............โครงกำร  
จ ำนวนโครงกำรทั งหมด 15 โครงกำร  



โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท)
แผนงานกลุ่มที่ 3

(ระบ ุ3.1 หรือ 3.2)
กิรกรรมหลัก ตวัชีว้ัด

197,091,775.00                    
197,091,775.00                        

1 นราธิวาส 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์มลพษิทางอากาศ
ของประเทศไทย

คพ. 11,900,000.00                          3.2 1. จัดหาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จ านวน 52 สถานี 
2. จัดหาเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนและขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติส าหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร 
จ านวน 118 ตัว  เพื่อใช้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ
3. ประสานจังหวัดเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ 
4. ด าเนินการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ

1. พื้นที่เป้าหมาย 48 จังหวัด ที่มีความเส่ียงมลพษิทางอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
การเผาในพื้นที่เกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม และปัญหาหมอกควันข้ามแดน มีข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพื่อน ามาใช้
ประกอบการก าหนดแผน/มาตรการแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
2. มีข้อมูลจังหวัด/พื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศอยู่
ในเกณฑ์ดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

2. โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ปม. 2,520,000.00                           3.2 สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน 1.สมาชิกในชุมชนได้รับการจ้างงาน  19,100 คน
2.ชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชนตามความต้องการของชุมชน  5,000 แหง่

3. โครงการพฒันาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 2,475,000.00                           3.2 1.สร้างอาชีพและการจ้างงาน
2.พฒันาทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภาคการป่าไม้

ประชาชนได้รับการจ้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น 975 คน

4. โครงการพฒันาพื้นที่ป่าไม้ และแหล่งนันทนาการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4,497,600.00                           3.2 1.ปรับปรุง พฒันา และเพิ่มศักยภาพแหล่งนันทนาการ
2.จัดท าฐานข้อมูลด้านภมูิสารสนเทศป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้

1.ประชาชนได้รับการจ้างงาน  2,408 คน
2.ทรัพยากรนันทนาการทางธรรมชาติได้รับการพฒันาพื้นที่เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน  399 แหง่

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

470,000.00                              3.2 เสริมสร้างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ประชาชน อาสาสมัครได้รับการจ้างงาน  23,824 คน

6. โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ใหก้ับชุมชนในท้องถิ่น 4,321,200.00                           3.2 1.ผลิตกล้าไม้พนัธุดี์ 
2.ส่งเสริมการจัดท าเรือนเพาะช าชุมชน

1.ประชาชนได้รับการจ้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น 6,480 คน
2.ผลิตกล้าไม้พนัธุดี์ 200.2 ล้านกล้า

7. โครงการจ้างส ารวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแหง่ชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. 
เพื่อรองรับการฟื้นฟพูื้นที่ป่าไม้

7,018,400.00                           3.2 ส ารวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแหง่ชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟพูื้นที่ป่าไม้ 1.สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน 9,900 คน
2.ได้ข้อมูลการส ารวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแหง่ชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหา
ของ คทช.  เพื่อรองรับการฟื้นฟพูื้นที่ป่าไม้ 
9,000 หมู่บ้าน
3.จัดท าระบบบริหารงานกิจกรรม คทช. 1 ระบบ

8. โครงการปรับปรุง พฒันาแหล่งน้ า เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
(18 แหง่)

ทน. 157,850,000.00                        3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูพฒันาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า ในพื้นที่เกษตรน้ าฝน 1. จ านวนความจุกักเก็บน้ า 267 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้เพื่ออุปโภค บริโภค 141,046 ครัวเรือน
3. จ านวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 410,316 ไร่ 
4. จ านวนการจ้างแรงงานในพื้นที่โครงการ 12,557 ราย

14.โครงการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระดับชุมชน เพื่อพฒันาความสามารถและการเรียนรู้ใน
การสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

สพภ. 1,926,531.00                           3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พฒันาความสามารถและการ เรียนรู้ในการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 2.1 แผนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 100 ชุมชน
2.2 พฒันาต่อยอดชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นตามหลัก BEDO Concept ภายใต้
บริบทของแต่ละชุมชน 50 ชุมชน
2.3 สินค้า/บริการที่มีศักยภาพ 25 รายการ
2.4 ช่องทางทางการตลาดที่เหมาะสม 25 ชุมชน
2.5 เกิดการจ้างงาน 110 อัตรา  วงเงินงบประมาณกระจายสู่ประชาชน 21 ล้านบาท
2.6 สนับสนุนงบประมาณการลงทุนสุ่ประชาชน 15 ล้านบาท  กระจายสู่ 50 ชุมชน

15. โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ 4,113,044.00                           3.2 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพฒันาชุมชนปลูกต้นไม้ใช้หนี้ 4.1 กลุ่มเป้าหมายพื้นที่น าร่อง  สร้างต้นแบบของนโยบายปลูกต้นไม้ใช้หนี้ 12 เครือข่าย
4.2 พื้นที่ด าเนินงาน 30 จังหวัด
4.3 จัดท าฐานข้อมูลความรู้เร่ืองต้นไม้ 1 ระบบ
4.4 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ปลูกต้นไม้ช้หนี้และบริหารจัดการศูนย์ฯ
4.5 ผลักดันแนวคิดการใหต้้นไม้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน

โครงการเงินกู้กระตุน้เศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท จัดสรรลงจังหวัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จังหวัด

ภาคใตช้ายแดน















1 โครงการเรง่รดัผลักดนัการขยายเครอืข่ายการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ     
TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส

  2,577,800 โครงการเรง่รดัผลักดนัการขยายเครอืข่ายการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ    
TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส

2,407,800       

1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเมล็ดพันธ์ใหม่หัวใจ TO BE NUMBER ONE 123,000    1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเมล็ดพันธ์ใหม่หัวใจ TO BE NUMBER ONE 69,800           
ค่าตอบแทน 43,200      ค่าตอบแทน 43,200           
- ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คนๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 4,800        - ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คนๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 4,800              
- ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม 4 กลุ่มๆละ 2 คนๆละ 8 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 38,400      - ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม 4 กลุ่มๆละ 2 คนๆละ 8 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 38,400            
ค่าใช้สอย 79,800      ค่าใช้สอย 26,600           

'- ค่าอาหารกลางวนั 210 คนๆละ 2 มื้อๆละ 120 บาท 50,400      '- ค่าอาหารกลางวนั 70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 120 บาท 16,800            

'- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 210 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 29,400      - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 70 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 9,800              

2..ประชุมเชิงปฏิบัตกิารแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนราธิวาส

85,600      2.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนราธิวาส

138,800         

ค่าตอบแทน 15,600      ค่าตอบแทน 15,600           

- ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 1,200        - ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 1,200              

- ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม 3 กลุ่มๆละ 2 คนๆละ 4ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400      - ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม 3 กลุ่มๆละ 2 คนๆละ 4ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400            

ค่าใช้สอย 70,000 ค่าใช้สอย 123,200

- ค่าอาหารกลางวนั 200 คนๆละ 1 มื้อๆละ 250 บาท 50,000 - ค่าอาหารกลางวนั 69 คนๆละ 1 มื้อๆละ 250 บาท 17,250

- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 20,000 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 69 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 6,900
 - ค่าจ้างป้ายStandy 3 เร่ือง ขนาดกวา้ง80 ซม. สูง180 ซม. รวมเป็นจ านวน 90 อัน 99,050            

 -

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 
ไม่สามารถด าเนินการจัดกจิกรรมที่
เป็นลักษณะการฝึกอบรมที่เป็นการ
รวมกลุ่มของคนเป็นจ านวนมากได้ 
จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนคน และ
 ไปใช้ในกจิกรรมที่ ๒ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE จังหวดันราธวิาส เป็นส่ือ
ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 
ไม่สามารถด าเนินการจัดกจิกรรมที่
เป็นลักษณะการฝึกอบรมและรวม
มวลชนจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้อง
ปรับลดจ านวนผู้เข้าประชุมเชิง
ปฎิบัติการให้น้อยลง และเน้นการ
ประชาสัมพันธ ์ในพืน้ที่ โดยการ
จัดท าส่ือการประชาสัมพันธ ์ดังนี้ 1.
ป้ายStandy TO BE NUMBER ONE
 3 เร่ือง เพือ่เป็นศูนย์เรียนรู้ของแต่
ละพืน้ที่ 2.แผ่นพลิกเร่ือง"ยาเสพติด 
เยาวชนไทยต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง" 
เพือ่เน้นความรู้ยาเสพติด 3.แผ่นพับ 
TO BE NUMBER ONE 3 ภาษา 
เพือ่ตอบโจทย์บริบทของพืน้ที่ให้
เข้าใจ เข้าถึง โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

                                  เอกสารแนบ 3
แบบรายงานการขอปรบัแผนการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาส่งเสรมิการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(กรณี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบตอ่เป้าหมายและสาระส าคัญของโครงการ)ครัง้ที่ 4/2563 (4 มิถุนายน 2563)

ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)
งบประมาณ 

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ

(รายการใหม่)
งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอโอนเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ



ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)
งบประมาณ 

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ

(รายการใหม่)
งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอโอนเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ

3.ประชุมเตรยีมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONEจ านวน 3 ครัง้ 94,000 3.ประชุมเตรยีมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONEจ านวน 3 ครัง้ 94,000

ค่าใช้สอย 89,000 ค่าใช้สอย 94,050
-ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 165 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 3 คร้ัง 54,400 -ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 55 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 3 คร้ัง 3 รุ่น 54,400
-ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 165 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท        34,600 -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 55 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท จ านวน 3 คร้ัง 3 รุ่น

34,650

4.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือพัฒนาเยาวชนตน้แบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE IDOL 
จ านวน ๓ ครัง้

73,800

ค่าตอบแทน 30,600

-ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จ านวน 3 คร้ัง  3,600

-ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม 3 คน ๆ ละ 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จ านวน 3 คร้ัง
27,000

ค่าใช้สอย
43,200

-ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 3 คร้ัง
21,600

-ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท         จ านวน 3 คร้ัง 12,600

-ค่าที่พัก 3 ห้องๆละ 1 คืนๆละ 1,000 บาทจ านวน 3 คร้ัง 9,000

5.กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE 148,900 5.กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE 222,700
5.1 ประกวด 1 อ าเภอ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE 52,340 5.1 ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัจังหวัด 181,000
เพือ่น ำรูปแบบที่ดีเด่นและสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยไปประชำสัมพันธโ์ครงกำรฯ เพือ่น ำรูปแบบที่ดีเด่นและสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยไปประชำสัมพันธโ์ครงกำรฯ และ

ประกวดอนำซีดTO BE NUMBER ONE

เพือ่ขยำยเครือข่ำยจังหวดันรำธวิำส เพือ่ขยำยเครือข่ำยจังหวดันรำธวิำสและสร้ำงนวตักรรมของจังหวดั 

ค่าตอบแทน 7,500 ค่าตอบแทน 64,500

ค่ารางวลัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวดั จ านวน ๔ รายการ ๆ13,000 
บาท (รางวลัชนะเลิศ -5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท รางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 2 3,000 บาท รางวลัชมเชย 3 รางวลัๆละ 1,000 บาท)

52,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 15 คนๆละ  500 บาท 7,500 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5 คนๆละ  500 บาท จ านวน 5 คร้ัง 12,500

ค่าใช้สอย 44,840 ค่าใช้สอย 116,500

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ๒๓๖ คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท B53 16,520 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท จ านวน 5 คร้ัง 24,500

ค่าอาหารกลางวนั 236 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท 28,320 ค่าอาหารกลางวนั 70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 5 คร้ัง 42,000

ค่าจ้างท า นวตักรรม MV เพลง TO BE NUMBER ONE จังหวดันราธวิาส 2 เร่ือง (อนาซีดและ
เพลงสตริง) เพือ่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธโ์ครงการ TO BE NUMBER ONE

50,000

ยกเลิกกิจกรรมที่ 4.ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือพัฒนาเยาวชนตน้แบบเก่งและด ีTO BE 
NUMBER ONE IDOL จ านวน ๓ ครัง้  เพ่ือไปใช้ในกิจกรรมที่ 5.กิจกรรมการประกวด TO
 BE NUMBER ONE

เนื่องจากกจิกรรมโครงข้อที่ 4 ได้
ด าเนินกจิกรรมไปแล้วโดยใช้
งบประมาณ ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดันราธวิาส จึงขอ
ปรับเปล่ียนแปลงงบประมาณไปใช้
ในกจิกรรมที่ 5 กจิกรรมการประกวด
 TO BE NUMBER ONE เนื่องจากมี
ชมรมที่ผ่านเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศเพิม่ขึ้น จ าเป็นต้องใช้
ในการด าเนินงานเพิม่ขึ้นจากเดิม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 
ไม่สามารถด าเนินการจัดกจิกรรมที่
เป็นลักษณะ รวมคนเป็นจ านวนมาก
 จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวธิกีาร
ด าเนินการ จากเดิม เป็นการรวมคน
น้อยลง เพือ่ป้องกนัโรค COVID-19 
และได้ขยาย จากรุ่นเดียว เป็น ๓ รุ่น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 
ไม่สามารถด าเนินการจัดกจิกรรมที่
เป็นลักษณะการรวมคนจ านวนมาก 
จ าเป็นต้องลดกจิกรรมในแต่ละอัน
ให้น้อยลงโดยขยายเวลาเพิม่ขึ้น 
เพือ่ให้ครอบคลุมเป้าหมาย และเน้น
การท าส่ือประชาสัมพันธโ์ดยการ
จัดท า MV เพลง การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวน 2 
เร่ือง ดังนี้ 1.อนาซีด 2.เพลงสตริง 
เพือ่เป็นนวตักรรมของจังหวดั และ
สามารถประชาสัมพันธเ์ผยแพร์และ
เข้าถึงเยาวชนให้มากที่สุด



ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)
งบประมาณ 

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ

(รายการใหม่)
งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอโอนเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ

5.2. ประชุมเตรยีมความพรอ้มการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดบัจังหวัด   96,560 5.2. ประชุมเตรยีมความพรอ้มการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดบัจังหวัด 41,700

ประเภทกลุ่มดเีดน่และตน้แบบระดบัเพชร เข้าสู่ระดบัประเทศ ประเภทกลุ่มดเีดน่และตน้แบบระดบัเพชร เข้าสู่ระดบัประเทศ

ค่าใช้สอย 85,760 ค่าใช้สอย 34,000

ค่าอาหารกลางวนั 400 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท  48,000 ค่าอาหารกลางวนั 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท  12,000

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 400 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 28,000 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 7,000

ค่าไวนิลพร้อมออกแบบและติดต้ัง 9,760 ค่าไวนิลพร้อมออกแบบและติดต้ัง 15,000

ค่าวัสดุ 10,800 ค่าวัสดุ 7,700

ค่าวสัดุส านักงาน 10,800 ค่าวสัดุส านักงาน 7,700

6.ประชุมเตรยีมความพรอ้มการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดบัจังหวัด  ประเภท
กลุ่มดเีดน่และตน้แบบระดบัเงนิ/ทอง เข้าสู่ระดบัประเทศ

130,600 6.ประชุมเตรยีมความพรอ้มการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดบัจังหวัด  ประเภท
กลุ่มดเีดน่และตน้แบบระดบัเงนิ/ทอง เข้าสู่ระดบัประเทศ

436,200

ค่าใช้สอย 130,600 ค่าใช้สอย 419,770
-ค่าอาหารกลางวนัจ านวน 160 คนๆละ 4 มื้อๆละ 120 บาท 76,800 -ค่าอาหารกลางวนัจ านวน 33 คนๆละ 3 มื้อๆละ 120 บาท จ านวน 17 ชมรม 201,960

-ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 160 คนๆละ 8 มื้อๆละ 35 บาท 44,800 -ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 33 คนๆละ 6 มื้อๆละ 35 บาท จ านวน 17 ชมรม 117,810

-ค่าไวนิลพร้อมออกแบบและติดต้ัง 9,000  -ค่าจ้างเหมาท าเวบ็ไซต์ TO BE NUMBER ONE จังหวดันราธวิาส 30,000            
 -ค่าจัดซ้ือวารสาร TO BE NUMBER ONE 1,200 เล่ม 60,000            
 -ค่าจ้างท าคู่มือ "สานฝันให้เป็นจริง กลับมาเป็นที่รัก และ คืนคนดีสู่สังคม" 20 เล่ม 10,000            

ค่าวัสดุ 16,430

ค่าวสัดุส านักงาน 16,430

เงนิเหลือจ่าย 170,000         

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 
ไม่สามารถด าเนินการจัดกจิกรรมที่
เป็นลักษณะการรวมตัวคนจ านวน
มาก จ าเป็นต้องปรับวธิกีาร
ด าเนินการโดยการขยายวนัประชุม
และ จัดในพืน้ที่เพือ่ลดการเดินทาง 
และได้บูรณการงบประมาณจาก
กจิกรรมที7่และ 8 ในการจัดเตรียม 
จังหวดั TO BE NUMBER ONE กา้ว
สู่เพชร 1 ให้ได้ 1 ใน 3ระดับประเทศ
 โดยจัดกรรม ดังนี้ 1.ท าเวบ็ไซต์ TO
 BE NUMBER ONE จังหวดั
นราธวิาส 2.จัดซ้ือวารสาร TO BE 
NUMBER ONE 1,200 เล่ม 3.ท า
คู่มือ "สานฝันให้เป็นจริง กลับมา
เป็นที่รัก และ คืนคนดีสู่สังคม" 4.จ้าง
เหมาปรับปรุงส านักงานโครงการ TO
 BE NUMBER ONE



ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)
งบประมาณ 

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ

(รายการใหม่)
งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอโอนเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ

7.ประกวดเยาวชนตน้แบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE ระดบัภาคใต ้  ณ จังหวัดภูเก็ต 79,000

ค่าใช้สอย

-ค่าเบี้ยเล้ียง 22 คนๆละ 3 วนัๆละ 240 บาท 15,800      

-ค่าที่พัก 22 คนๆละ 2 คืนๆ 900 บาท 39,600

-ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๒ คันๆละ ๓ วนั 18,000

-ค่าไวนิลพร้อมออกแบบและติดต้ัง 5,600

8.ประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัภาคใต ้ 396,600

ค่าใช้สอย 396,600

ค่าเบี้ยเล้ียงจ านวน 11๗ คนๆละ 3 วนัๆละ 240 บาท 84,240

ค่าที่พักจ านวน 11๗ คนๆละ 2 คืนๆละ 600 บาท  140,400
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   จ านวน 10 คันๆละ 3 วนัๆละ 4,300 บาท 129,000

ท าไวนิลพร้อมออกแบบ 7,960

ค่าจ้างเหมาจัดท าวดีีทัศน์ถวายรายงาน จ านวน 5 นาที   20,000

ค่าจ้างท าเล่ม TO BE NUMBER ONE จ านวน 10 เล่ม ๆละ 1,500 15,000

9. ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ 1,446,300 9. ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ 1,446,300 คงเดิม

รวม จ านวน ......1.... โครงการ....8........กิจกรรม/รายการ 2,577,800  รวม จ านวน ......1.... โครงการ....8........กิจกรรม/รายการ 2,407,800       

เงนิเหลือจ่าย 170,000         

ยกเลิกกจิกรรมที่ 8.ประกวด จังหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ เพือ่ไปใช้
ในกจิกรรมที่ 6 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวดั 
 ประเภทกลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเงิน/ทอง เข้าสู่ระดับประเทศ

ยกเลิกกจิกรรมที่ 7.ประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้  
 ณ จังหวดัภูเกต็ เพือ่ไปใช้ในกจิกรรมที่ 6 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวดั  ประเภทกลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเงิน/ทอง เข้าสู่
ระดับประเทศ

เนื่องจากกจิกรรมโครงข้อที่ 7 ได้
ด าเนินกจิกรรมไปแล้วโดยใช้
งบประมาณ ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดันราธวิาส จึงขอ
ปรับเปล่ียนแปลงงบประมาณไปใช้
ในกจิกรรมที่ 6 ประชุมเตรียมความ
พร้อมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวดั  
ประเภทกลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับ
เงิน/ทอง เข้าสู่ระดับประเทศ 
เนื่องจากมีชมรมที่ผ่านเข้าสู่การ
ประกวดระดับประเทศเพิม่ขึ้น 
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน
เพิม่ขึ้นจากเดิม

เนื่องจากกจิกรรมโครงข้อที่ 8 ได้
ด าเนินกจิกรรมไปแล้วโดยใช้
งบประมาณ ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดันราธวิาส จึงขอ
ปรับเปล่ียนแปลงงบประมาณไปใช้
ในกจิกรรมที่ 6 ประชุมเตรียมความ
พร้อมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวดั  
ประเภทกลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับ
เงิน/ทอง เข้าสู่ระดับประเทศ 
เนื่องจากมีชมรมที่ผ่านเข้าสู่การ
ประกวดระดับประเทศเพิม่ขึ้น 
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน
เพิม่ขึ้นจากเดิม



ที่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ 
(รายการเดมิตาม พ.ร.บ.)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหมท่ี่ขอเปลีย่นแปลง)

งบประมาณ 
(บาท)

เหตผุลการขอเปลีย่นแปลง หมายเหตุ

2 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนราธิวาส

16,173,000   โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนราธิวาส

16,173,000   
        

1. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทนัต-
สาธารณสุข ภาวะทพุโภชนาการ ปญัหาหนอนพยาธิ ในโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชด าริฯ 29 โรงเรียน

2,485,000     1. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทนัต-
สาธารณสุข ภาวะทพุโภชนาการ ปญัหาหนอนพยาธิ ในโรงเรียน   ใน
โครงการตามพระราชด าริฯ 29 โรงเรียน

1,187,650    

เนือ่งจากพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

1.1 ค่าตอบแทน                  - 1.1 ค่าตอบแทน                  - งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบงัคับใช้ เมือ่วันที่ 26

1.2 ค่าใชส้อย 2,482,000 1.2 ค่าใชส้อย 1,184,650    กมุภาพนัธ์ 2563 กอปรกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
      - ค่าจ้างจัดท าอาหารเช้าเปน็กรณีพเิศษใหน้กัเรียนที่มีน  าหนกันอ้ย 2,482,000       - ค่าจ้างจัดท าอาหารเช้าเปน็กรณีพเิศษใหน้กัเรียนที่มีน  าหนกันอ้ย ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

กว่าเกณฑ์ จ านวน 730 คนๆ ละ 170 มื อๆ ละ มื อละ 20 บาท กว่าเกณฑ์ จ านวน 817 คนๆ ละ 58 มื อๆ ละ 25 บาท โดยแบง่เปน็ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื นที่

1.3 ค่าวัสดุ 3,000         1) ส านกังานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 458,200 จังหวัดนราธิวาส จึงมีผลท าใหโ้รงเรียนในโครงการตาม

     - ค่าวัสดุส านกังาน เปน็เงินจ านวน 3,000 บาท 3,000 จ านวน 316 คนๆ ละ 58 มื อๆ ละ 25 บาท พระราชด าริฯ จ านวน 24 โรงเรียน ที่ได้รับการจัดสรร

        2) ส านกังานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 69,600 งบประมาณตามโครงการแกไ้ขปญัหาภาวะทพุโภชนาการ

จ านวน 48 คนๆ ละ 58 มื อๆ ละ 25 บาท (จัดอาหารเช้าเปน็กรณีพเิศษใหแ้กน่กัเรียนที่มีปญัหา

        3) ส านกังานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 62,350 น  าหนกันอ้ยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน) ก าหนด

จ านวน 43 คนๆ ละ 58 มื อๆ ละ 25 บาท ท าการเปดิการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 

        4) ส านกังานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 594,500 2563 ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปน็ต้นไป จึงมีผล

จ านวน 410 คนๆ ละ 58 มื อๆ ละ 25 บาท ท าใหง้บประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการดังกล่าว 

1.3 ค่าวัสดุ 3,000          ไม่สามารถเบกิจ่ายตามเดิมได้ ดังนั น เพื่อเปน็การเพิ่ม

      - ค่าวัสดุส านกังาน เปน็เงินจ านวน 3,000 บาท 3,000           ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อใหก้าร

ด าเนนิงานโครงการแกไ้ขปญัหาภาวะทพุโภชนาการ

เงินเหลือจ่าย 1,297,350    (จัดอาหารเช้าเปน็กรณีพเิศษใหแ้กน่กัเรียนที่มีปญัหา

น  าหนกันอ้ยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน) เปน็ไปด้วย

ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอโอน

เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าว

      

การขอโอนเปลีย่นแปลงโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองจังหวัดนราธิวาส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
(กรณ ีการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณและไมก่ระทบตอ่เปา้หมายและสาระส าคัญของโครงการ) ครัง้ที่ 4/2563 (วันที่ 4 มถุินายน 2563)

หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และส านักงานจังหวัดนราธิวาส (ศูนบป์ระสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส)

เอกสารแนบ 4



ที่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ 
(รายการเดมิตาม พ.ร.บ.)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหมท่ี่ขอเปลีย่นแปลง)

งบประมาณ 
(บาท)

เหตผุลการขอเปลีย่นแปลง หมายเหตุ

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 297,730       

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2.1 ค่าใชส้อย 171,000        2.1 ค่าใชส้อย 135,100       เนือ่งจากพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

     - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท 65,000               2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 59,100          งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบงัคับใช้ เมือ่วันที่ 26

     - ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดท าข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรม 50,000                       - ค่าอาหารเที่ยง จ านวน 390 คนๆ ละ 1 มื อๆ ละ 70 บาท 27,300          กมุภาพนัธ์ 2563 กอปรกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด

และภมูิปญัญา              - ค่าอาหารว่าง จ านวน 390 คนๆ ละ 2 มื อๆ ละ 30 บาท 23,400          ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

     - ค่าใช้จ่ายในการเพาะช ากล้าไม้ในพื นที่พรุและพชืประจ าถิน่ 30,000                       - ค่าวิทยากร จ านวน 12 ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท 7,200           (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื นที่

 จ านวน 30,000 กล้า              - ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 ผืนๆ ละ 1,200 บาท 1,200           จังหวัดนราธิวาส ท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการโครงการ 

     - ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย จ านวน 13 ปา้ยๆ ละ2,000 บาท 26,000      2.1.2 ค่าจ้างเหมาจัดท ารูปเล่มข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและ 50,000          ดังกล่าวได้ และไม่สามารถด าเนนิการตามรายการจ าแนก

2.2 ค่าวัสดุ 129,000 ภมูิปญัญา จ านวน 200 เล่มๆ ละ 250 บาท งบประมาณได้ เนือ่งจาก ค่าใช้สอยในการเพาะช ากล้าไม้

     - ค่าวัสดุอปุกรณ์สนบัสนนุกจิกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ 129,000      2.1.3 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย จ านวน 13 ปา้ยๆ ละ 2,000 บาท 26,000          ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาพกิลุทองได้ด าเนนิการใหแ้ก่

และเพาะช ากล้าไม้ 2.2 ค่าวัสดุ 162,630       โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. อยูเ่ดิมแล้ว จึงขอโอน

     2.2.1 ค่าวัสดุส านกังาน 9,750           เปล่ียนแปลงไปเปน็ค่าวัสดุทางการเกษตรในกจิกรรม

             - ค่าสมุดโนต้ จ านวน 390 เล่มๆ ละ 15 บาท 5,850           งานสวนพฤกษศาสตร์และเพาะช ากล้าไม้

             - ค่าปากกา จ านวน 390 ด้ามๆ ละ 10 บาท 3,900            

     2.2.2 ค่าวัสดุการเกษตร 152,880        

             - ปุ๋ยคอก จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 40 กระสอบๆ ละ 65 บาท 33,800          

             - ตาข่ายกรองแสง จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 ม้วนๆ ละ 49,400          

1,900 บาท

             - ถุงเพาะช าสีด า ขนาด 4×8" จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 4,160           

4 กโิลกรัมๆ ละ 80 บาท

             - ดินผสม จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 53 ถุงๆ ละ 40 บาท 27,560          

             - บวัรดน  า ขนาด 10 ลิตร จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 6 อนัๆ 9,360           

 ละ 120 บาท

             - กรรไกรตัดกิง่ จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 อนัๆ ละ 480 บาท 12,480          

             - จอบพร้อมด้ามเหล็ก จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 อนัๆ 4,420           

ละ 170 บาท

             - มีดตอนกิง่ จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 6 อนัๆ ละ 150 บาท 11,700          

เงินเหลือจ่าย 2,270          

รวม จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 2,785,000     รวม จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 1,485,380    

เงินเหลือจ่าย 1,299,620    




