
แบบฟอร์ม สทนช. 004  ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ป ี65
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (20)

(บาท)

399 5138768015

N001 กรมชลประทาน โครงการปรับปรุงเขื่อนกนัทรายและ

คล่ืนปากแม่นา้โก-ลก

ตากใบ นราธิวาส 594,000,000

N002 กรมโยธาธิการและผัง

เมือง

ระบบปอ้งกนัน้้าทว่ม พืน้ทีชุ่มชนบเูกะ๊

ตา จ.นราธิวาส

โละจูด แว้ง นราธิวาส           5.83607        101.85260 200,000,000

N003 กรมชลประทาน แกไ้ขปญัหาน้้าทว่มขังบริเวณสนาม

กฬีารร.บา้นโคกศิลา (พรด.)

กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.31928        101.90518 12,463,000

N004 กรมชลประทาน อาคารอัดน้้าบา้นบาโงพร้อมระบบส่งน้้า 

(พรด.)

รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส           6.39946        101.81937 15,200,000

N005 กรมชลประทาน ปรับปรุง ระบบทอ่ส่งน้้าฝายไอร์กาเซ 

(พรด.)

ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส           6.08291        101.54268 24,000,000

N006 กรมชลประทาน แกไ้ขปญัหาน้้าทว่มขังพืน้ทีชุ่มชน

โดยรอบค่ายกรมหลวงนราธิวาส ราช

นครินทร์ และพืน้ทีข่องนคิมสหกรณ์ปิ

เหล็ง (พรด.)

มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.24349        101.88667 77,134,000

N007 กรมชลประทาน ปรับปรุง ระบบทอ่ส่งน้้าฝายบา้นไอร์แยง

 (พรด.)

ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส           6.13598        101.48013 16,200,000

N008 กรมชลประทาน ปรับปรุง ระบบทอ่ส่งน้้าฝายบา้นไอร์

แตแต (พรด.)

ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส           6.13687        101.48909 20,075,000

N009 กรมชลประทาน ปรับปรุง ระบบทอ่ส่งน้้าฝายสะกปูา 

(พรด.)

ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส           6.18199        101.49310 16,000,000

N010 กรมชลประทาน ฝายทดน้้าคลองตะโละบาลอพร้อม

ระบบส่งน้้า (พรด.)

ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส           6.48615        101.50727 20,000,000

N012 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพือ่

สนบัสนนุน้้าด่ืมสะอาดใหก้บัโรงเรียนทัว่

ประเทศขนาดเล็ก

กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.39129        101.80896 950,000

N013 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพือ่

สนบัสนนุน้้าด่ืมสะอาดใหก้บัโรงเรียนทัว่

ประเทศขนาดเล็ก

ยีง่อ นราธิวาส           6.42538        101.68630 950,000

N014 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพือ่

สนบัสนนุน้้าด่ืมสะอาดใหก้บัโรงเรียนทัว่

ประเทศขนาดใหญ่

รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส           6.38658        101.49639 1,350,000

N015 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพือ่

สนบัสนนุน้้าด่ืมสะอาดใหก้บัโรงเรียนทัว่

ประเทศขนาดใหญ่

มะนงัตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.38699        101.76830 1,350,000

N016 กรมทรัพยากรน้้า ปรับปรุงเพิม่ปริมาณน้้าต้นทนุแหล่งน้้า

คลองบาเกาะ

จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 6.2837            101.8356        9,800,000

N017 กรมทรัพยากรน้้า ปรับปรุงเพิม่ปริมาณน้้าต้นทนุแหล่งน้้า

คลองปเิหล็ง สาย2

มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 6.2240            101.8940        9,800,000

N018 กรมทรัพยากรน้้า ปรับปรุงเพิม่ปริมาณน้้าต้นทนุแหล่งน้้า หมู่ที ่2 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6.4628            101.7955        9,980,000
N020 กรมทรัพยากรน้้า ปรับปรุงเพิม่ปริมาณน้้าต้นทนุแหล่งน้้า กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6.3431            101.8560        5,000,000
N027 กรมทรัพยากรน้้า ปรับปรุงเพิม่ปริมาณน้้าต้นทนุแหล่งน้้า

ธรรมชาติ

ตอหลัง ตะมะยงู ศรีสาคร นราธิวาส           6.28654        101.50240 8,500,000

N029 กรมทรัพยากรน้้า ปรับปรุงเพิม่ปริมาณน้้าต้นทนุแหล่งน้้า

คลองปอเนาะ

ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส           6.22431        101.92441 7,000,000

ล าดับ
หน่วยงานรบัผิดชอบ

(ระดับท้องถ่ิน/หน่วยงาน)
ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ **

ที่ตั้ง พิกัด

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด lat long

สถานที่ด าเนินการ
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โครงการ

การด าเนินการโครงการ

เอกสารแนบ 6
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N031 กรมทรัพยากรน้้า ปรับปรุงเพิม่ปริมาณน้้าต้นทนุคลอง

ธรรมชาติบา้นใหม่

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.08343        101.92680 7,110,000

N037 กรมชลประทาน ซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรเคร่ืองมือด้าน

บ้ารุงรักษา ส้านกังานชลประทานที ่17 

จ้านวน 3 คัน

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.40980        101.83420 941,000

N038 กรมชลประทาน บริหารจัดการน้้า ส้านกังานชลประทาน

ที ่17

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41000        101.83480 1,000,000

N039 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหวังาน ส้านกังาน

ชลประทานที ่17 พืน้ที ่95 ไร่

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41000        101.83480 215,650

N040 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาสถานโีทรมาตรขนาดเล็ก 

ส้านกังานชลประทานที ่17 จ้านวน 5 

สถานี

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41000        101.83480 250,000

N041 กรมชลประทาน ซ่อมแซมถนน-ทางเชื่อม ส้านกังาน

ชลประทานที ่17 ระยะทาง 0.12 

กโิลเมตร

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 435,000

N042 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ส้านกังานชลประทานที ่17 จ้านวน 1 

แหง่

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 980,000

N043 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารเกบ็พัสดุชั่วคราวและโรง

เพาะช้า

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41000        101.83480 300,000

N044 กรมชลประทาน บา้นพักข้าราชการระดับ 9 ส้านกังาน

ชลประทานที ่17

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 1,950,000

N045 กรมชลประทาน บา้นพักข้าราชการ ระดับช้านาญการ

และช้านาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) หรือ

เทยีบเทา่ เนือ้ที ่105 ตารางเมตร พร้อม

ส่วนประกอบ ส้านกังานชลประทานที ่

17 จ้านวน 1 หลัง

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41660        101.83640 1,875,000

N046 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารทีท่้าการ ฝ่ายตรวจสอบ

และวิเคราะหด้์านวิศวกรรม จ้านวน 1 

แหง่

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 554,000

N047 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารศูนยเ์รียนรู้ ส้านกังาน

ชลประทานที ่17 1 แหง่

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83430 1,200,000

N048 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารประชุมสันติวารีและ

ส่วนประกอบ จ้านวน 1 แหง่

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 340,000

N049 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบา้นพักข้าราชการ ระดับ 3-4 

ส้านกังานชลประทานที ่17 จ้านวน 8 

หลัง

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 960,000

N050 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบา้นพักข้าราชการ ระดับ 5-6 

ส้านกังานชลประทานที ่17 จ้านวน 13 

หลัง

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 925,000

N051 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบา้นพักข้าราชการ ระดับ 7-8 

ส้านกังานชลประทานที ่17 จ้านวน 7 

หลัง

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 800,000
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ **

ที่ตั้ง พิกัด

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด lat long

สถานที่ด าเนินการ

วงเงนิ

โครงการ

การด าเนินการโครงการ

N052 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบา้นพักคนงาน 8 ครอบครัว 

ส้านกังานชลประทานที ่17 จ้านวน 4 

หลัง

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 750,000

N053 กรมชลประทาน ซ่อมแซมปอ้มยามและอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภยั จ้านวน 1 แหง่

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 320,000

N054 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโรงจอดรถส้านกังาน

ชลประทานที ่17 จ้านวน 1 แหง่

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41012        101.83453 370,000

N055 กรมชลประทาน อาคารทีท่้าการซ่างกลพร้อม

ส่วนประกอบ จ้านวน 1 หลัง

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41000        101.83450 8,000,000

N056 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบน้้าประปาไฟฟ้าแสงสว่าง

และสาธารณูปโภคบริเวณส้านกังาน

ชลประทานที ่17

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41490        101.83490 600,000

N057 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาคลองระบายน้้าสายใหญ่ 

โครงการชลประทานนราธิวาส ความ

ยาวรวม 29.58 กโิลเมตร

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.57330        101.72400 594,900

N058 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาคลองระบายน้้าสายซอย 

โครงการชลประทานนราธิวาส ความ

ยาวรวม 62.53 กโิลเมตร

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.57330        101.72400 629,300

N059 กรมชลประทาน บริหารการส่งน้้า โครงการชลประทาน

นราธิวาส พืน้ที ่140,000 ไร่

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.57330        101.72400 1,131,400

N060 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหวังาน โครงการชลประทาน

นราธิวาส พืน้ที ่375 ไร่

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.57330        101.72400 1,132,800

N061 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชคลองผันน้้า  ละหาร ยีง่อ  นราธิวาส           6.41065        101.75808 200,000
N062 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน้้าพรุบาเจาะ

สายที ่2

 โคกเคียน เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.48861        101.74177 750,000

N063 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน้้าพรุบาเจาะ

สายที ่3

 โคกเคียน เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.51315        101.73019 600,000

N064 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาหวังานโครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาบางนรา พืน้ที ่815 ไร่ 

บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าสายใหญ่ 

ระยะทาง 120.00 กม. บ้ารุงรักษาคลอง

ส่งน้้าสายซอย ระยะทาง 235.70 กม.

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41170        101.83380 5,445,000

N065 กรมชลประทาน บริหารการส่งน้้า โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาบางนรา

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41170        101.83380 924,000

N066 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนบน กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41170        101.83380 1,320,000
N067 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนล่าง พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.24890        102.02900 535,700
N068 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาทางล้าเลียงใหญ่ โครงการส่ง

น้้าและบ้ารุงรักษาบางนรา ระยะทาง 

8.61 กโิลเมตร

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41170        101.83380 1,200,000

N069 กรมชลประทาน กอ่สร้างทีท่้าการโครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาบางนรา พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

550 ตารางเมตร

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41320        101.83340 14,000,000
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N070 กรมชลประทาน บา้นพักข้าราชการ ระดับช้านาญการ 

(ระดับ 3-6) หรือเทยีบเทา่  เนือ้ที ่87 

ตารางเมตร  พร้อมส่วนประกอบ จ้านวน

 1 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41510        101.83420 2,000,000

N071 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารคลังน้้ามันบางนรา

ตอนบนและทางลาดโรงซ่อมช่างกล (เท

พืน้คลังน้้ามันและเทคอนกรีตลาดขอบ

ถนนคอนกรีตทางเข้าโรงซ่อมช่างกล)

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41460        101.83350 550,000

N072 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบา้นพักข้าราชการ 5-6 เนือ้ที ่

87 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ 

จ้านวน 1 หลัง โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาบางนรา

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41570        101.83490 600,000

N073 กรมชลประทาน ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหวังาน 

ปตร.บางนราตอนล่าง โครงการส่งน้้า

และบ้ารุงรักษาบางนรา  (ซ่อมทางลาด

ยางทางเข้าหวังานและภายในหวังาน 

หนา้บา้นพัก)

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.25020        102.02938 4,860,000

N074 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบา้นพักข้าราชการ 3-4  เนือ้ที ่

87 ตารางเมตร  พร้อมส่วนประกอบ 

จ้านวน 2 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41570        101.83490 800,000

N075 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารคลังน้้ามัน ฝ่ายส่งน้้า

และบ้ารุงรักษาที ่2 โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาบางนรา (ซ่อมอาคารคลัง

น้้ามันโดยเทพืน้และเพิม่หลังคาคลุม)

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.25001        102.03007 500,000

N076 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาโทรมาตรสถานโีทรมาตร

ขนาดเล็ก จ้านวน 4 แหง่

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41170        101.83380 200,000

N077 กรมชลประทาน สะพานรถยนต์ กม.1+750 ของคลองยาบี กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.38350        101.84100 5,000,000

N078 กรมชลประทาน สะพานรถยนต์ กม 1+790 กรัุงยามา จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.29780        101.83640 6,500,000
N079 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารหวังาน ปตร.น้้าแบง่ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.33340        101.95846 1,980,000
N083 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาที ่1 โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาโก-ลก จ้านวน 4 สาย 

ปริมาณ 98 ไร่

สุไหงโก-ลก นราธิวาส  6.07558        102.04079 104,000

N085 กรมชลประทาน ก้าจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาที ่3 โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาโก-ลก จ้านวน 6 สาย 

ปริมาณ 52 ไร่

ตากใบ นราธิวาส  6.22519        102.04111 720,000

N094 กรมชลประทาน ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองระบาย

น้้าสายที ่1

มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.11900        102.06590 6,000,000

N095 กรมชลประทาน ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองระบาย

น้้าสายที ่6

ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.12650        102.02730 6,000,000

N096 กรมชลประทาน ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองระบาย

น้้าสายที ่16

ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.12670        102.02740 6,000,000
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N098 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารส้านกังานวิศวกรรม 

จ้านวน 1 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 700,000

N099 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารส้านกังานพัสดุ จ้านวน 1

 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 600,000

N100 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารส้านกังานธุรการ จ้านวน

 1 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 550,000

N101 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารส้านกังานฝ่ายกอ่สร้าง 

จ้านวน 1 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 750,000

N102 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารส้านกังานช่างกล จ้านวน

 1 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 600,000

N103 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบา้นพักคนงาน 8 

ครอบครัว (2 ชั้น) จ้านวน 1 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 850,000

N104 กรมชลประทาน ซ่อมแซมอาคารบา้นพักคนงาน 8 

ครอบครัว จ้านวน 2 หลัง

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 1,200,000

N105 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโรงเกบ็พัสดุ จ้านวน 1 หลัง กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 800,000
N106 กรมชลประทาน ซ่อมแซมโรงจอดรถ จ้านวน 1 หลัง กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 850,000
N107 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเสาธงสูง 9 เมตร จ้านวน 1 แหง่ กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41410        101.83270 295,000

N109 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเขื่อนกนัคล่ืนพระต้าหนกั

ทกัษิณราชนเิวศน ์ (ช่วงที ่2)

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.42551        101.87127 1,800,000

N110 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าอ่างเกบ็น้้าคลอง

โต๊ะแก  อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

จอเบาะ ยีง่อ นราธิวาส           6.38023        101.64145 3,000,000

N111 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าฝายบา้นไอร์บอืแก 

 อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส           6.13200        101.47890 2,500,000

N112 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าฝายคลองจาเราะ

ปาตอ  อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

สุวารี รือเสาะ นราธิวาส           6.41940        101.63250 2,500,000

N113 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ

โครงการฝายบา้นธนศิูลป ์อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส           6.34191        101.40917 5,500,000

N114 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายผันน้้าเสริมฝาย

บา้นสายบน อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส           6.20914        101.40667 15,000,000

N115 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบฝายทดน้้าบา้นบราแง อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส           6.38680        101.49850 18,000,000

N116 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าพร้อมระบบส่งน้้าบา้นกา

เยาะมาตี อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส           6.56239        101.64218 18,000,000

N117 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบคูส่งน้้าฝายคลองแบแก  

อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

บองอ ระแงะ นราธิวาส           6.21810        101.76300 2,500,000

N118 กรมชลประทาน ปรับปรุงหนิเรียงฝายบา้นแอแจะ อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส           6.14329        101.70327 3,000,000

N119 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบทอ่ส่งน้้าอ่างเกบ็น้้าบา้น

สาเลาะ  อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 บองอ  ระแงะ  นราธิวาส           6.23140        101.77070 7,000,000
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N120 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ

โครงการฝายคลองตันหยง อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

บกูติ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.21413        101.80928 7,000,000

N121 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน้้าพร้อมอาคาร

ประกอบ โครงการฝายคลองกตูง อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

บองอ ระแงะ นราธิวาส           6.21450        101.74780 9,000,000

N122 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน้้าพร้อมอาคาร

ประกอบโครงการฝายบา้นทุง่คา  อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 สุไหงปาดี  สุไหงปาดี  นราธิวาส           6.14768        101.91190 9,000,000

N123 กรมชลประทาน โครงการฝายกาแป อันเนือ่งมาจาก

พระราชด้าริ

แว้ง นราธิวาส           5.86340        101.82570 27,000,000

N124 กรมชลประทาน ปรับปรุงฝายคลองไอร์ปาโจ 2 อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ภเูขาทอง สุคิริน นราธิวาส           5.84640        101.73744 3,500,000

N125 กรมชลประทาน ปรับปรุงฝายคลองไอร์ปาโจ 1 อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ภเูขาทอง สุคิริน นราธิวาส           5.84219        101.73568 9,890,000

N126 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน้้าพร้อมอาคาร

ประกอบโครงการฝายอูย ิอัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส           6.32141        101.59778 10,000,000

N127 กรมชลประทาน ซ่อมแซมร้ัวรอบอ่างเกบ็น้้าใกล้บา้น อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.38330        101.86680 6,200,000

N128 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าโครงการฟาร์ม

ตัวอยา่งฯ บา้นตอหลัง อันเนือ่งมาจาก

พระราชด้าริ

ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส           6.29240        101.79630 850,000

N129 กรมชลประทาน ขุดขยายสระเกบ็น้้าพร้อมระบบส่งน้้า

และอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้้า

สนบัสนนุฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระ

นางเจ้าฯพระบรมราชินนีาถ บา้นเจาะ

เกาะ

บกูติ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.22466        101.81921 6,000,000

N130 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาคูระบายน้้าพระ

ต้าหนกัทกัษิณราชนเิวศน์

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.42330        101.87270 767,000

N131 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคูระบายน้้าคอนกรีตดาดและ

อาคารประกอบ ระบบระบายน้้าพระ

ต้าหนกัทกัษิณราชนเิวศน์

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41717        101.87631 1,050,000

N132 กรมชลประทาน ระบบระบายน้้าภายในฟาร์มตัวอยา่ง

บา้นโคกโก อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส           6.14326        101.88293 8,400,000

N133 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบระบายน้้าโครงการฟาร์ม

ตัวอยา่งฯ บา้นรอตันบาตู อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.35280        101.84600 4,200,000

N134 กรมชลประทาน ค่าศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ งาน

ชลประทาน ส้านกังานชลประทานที ่17

 จังหวัดนราธิวาส

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41010        101.83450 12,634,800

N135 กรมชลประทาน บ้ารุงรักษาเคร่ืองกว้านบานระบาย

อาคารบงัคับน้้า โครงการพรุบาเจาะ-ไม้

แกน่ อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 โคกเคียน เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.57281        101.72344 500,000
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N136 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและหนิเรียง ทรบ.กลาง

คลองบาโง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แกน่ 

อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 ละหาร  ยีง่อ  นราธิวาส           6.41339        101.75168 1,000,000

N137 กรมชลประทาน ซ่อมแซมเปล่ียนลวดสลิงประตูระบายน้้า

 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แกน่  อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.57363        101.72338 2,000,000

N138 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและหนิเรียง ทรบ.ปาก

คลองระบายน้้าพรุบาเจาะสายที ่3 

โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แกน่ อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.51294        101.73009 2,000,000

N139 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลอง

ระบายน้้าพรุบาเจาะสายที ่3/1,3/2,3/3

 พรุบาเจาะ-ไม้แกน่ อันเนือ่งมาจาก

พระราชด้าริ

 บาเระใต้  บาเจาะ  นราธิวาส           6.41912        101.68675 5,000,000

N140 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลอง

ระบายน้้าเขตปา่พรุอนรัุกษ์ พรุบาเจาะ-

ไม้แกน่ อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 ลุโบะบอืซา  ยีง่อ  นราธิวาส           6.42806        101.74409 10,000,000

N141 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลอง

ระบายน้้าพรุบาเจาะสายที ่4 พรุบา

เจาะ-ไม้แกน่ อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 ลุโบะบอืซา  ยีง่อ  นราธิวาส           6.41912        101.73917 15,000,000

N142 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน 

ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้้า

ชลประทาน จ้านวน 10 รายการ 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางนรา

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41170        101.83380 1,000,000

N143 กรมชลประทาน ซ่อมแซม ปตร.ปเิหล็ง 7 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.29649        101.86899 2,386,300
N144 กรมชลประทาน ซ่อมแซม ปตร.บางนราตอนบน กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41170        101.83390 4,590,000
N145 กรมชลประทาน ซ่อมแซมสถานสูีบน้้าพร้อมระบบส่งน้้ากุ

ราพอ 1

ล้าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.37520        101.80020 2,490,000

N146 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ระบายน้้าคลองระบายน้้า

บางนรา 34

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.24407        102.03218 850,000

N147 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่รับน้้าพร้อมคันคลองระบาย

น้้านากอ

ล้าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.34660        101.81640 5,500,000

N148 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ลอดคลองส่งน้้าพร้อมคัน

คลองสถานสูีบน้้าปา่หวาย-โคกสะตอ

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.20439        101.90794 1,450,000

N149 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน้้า 1 ข - สายใหญ่ที ่2

 สถานสูีบน้า้ด้วยไฟฟ้า ตอนมะรือโบ

จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.25820        101.82640 1,320,000

N150 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่รับน้้าคลองระบายน้้าสาย

ซอย ปา่หวาย-โคกสะตอ

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.19678        101.90547 1,450,000

N151 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่รับน้้าพร้อมคันคลองระบาย

น้้ากรัุงยามา

จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.27750        101.83440 3,900,000

N152 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ลอดคันกัน้น้้า ปา่หวาย-โคก

สะตอ

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.18919        101.91165 2,880,000

N153 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้า ตอนปเิหล็ง 1 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.26450        101.87700 3,600,000
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N154 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ลอดคลองส่งน้้าพร้อมคัน

คลอง ตอนพรุกาบแดง

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.33493        101.92711 1,375,000

N155 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ลอดพร้อมคันคลองระบาย

น้้านากอ

บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.34270        101.80040 3,850,000

N156 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้า

บางนรา 21

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.26403        101.98897 1,550,000

N157 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าสถานสูีบน้้าบา้น

โคกสุมุ

บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.32190        101.80440 3,650,000

N158 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้า

บางนรา 26

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.26524        101.99597 1,700,000

N159 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและหนิเรียงอาคาร

บงัคับน้้ากลางคลองช้าง

ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส           6.29690        101.81170 1,200,000

N160 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าและระบบระบาย

น้้าบา้นตะปงั

ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส           6.27324        102.00094 2,735,000

N161 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันดินและหนิเรียงอาคาร

บงัคับน้้ากลางคลองโต๊ะเจ๊ะ

บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.33980        101.81940 1,200,000

N162 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองพร้อมทอ่ระบายน้้า 

บา้นโคกยามู

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.33125        101.93360 3,500,000

N163 กรมชลประทาน ซ่อมแซมสถานสูีบน้้าพร้อมระบบส่งน้้า

บา้นสุไหงบาลา

มะนงัตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.37210        101.77250 2,600,000

N164 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้า

บางนรา 27

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.26702        101.99682 1,650,000

N165 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองส่งน้้า ตอนปเิหล็ง 1 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.26180        101.87690 700,000
N166 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่รับน้้าคลองระบายน้้า ปา่

หวาย-โคกสะตอ

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.19117        101.91120 1,000,000

N167 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง

ระบายน้้ากรัุงยามา

จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.26170        101.82950 6,000,000

N168 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง

ระบายน้้าโคกสะตอสายใหญ่ที ่1

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.27726        101.91561 1,600,000

N169 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ลอดพร้อมคันคลองระบาย

น้้า ตอนพรุกาบแดง

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.32450        101.92842 1,200,000

N170 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้า

บางนรา 31

ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส           6.25746        102.00880 1,750,000

N171 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้า

บางนรา 25 (เกาะนาหน)ู

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.26524        101.99597 1,280,000

N172 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ลอดคลองส่งน้้าสถานสูีบน้้า

บางนรา 12.3

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส           6.26098        101.96879 950,000

N173 กรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้้าสถานสูีบน้้าบางนรา

 33.1

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส           6.25433        102.01417 150,000

N174 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้้าสถานสูีบน้้าบาง

นรา 32

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส           6.25668        102.00872 1,100,000

N175 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้้าสถานสูีบน้้าบาง

นรา 24

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส           6.25668        102.00872 1,930,000
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N176 กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ลอดคลองระบายน้้าสาย

ใหญ่บางนรา 20

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.26850        101.98460 1,800,000

N177 กรมชลประทาน ขุดเปดิร่องน้้าเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้้าปากคลองน้้าแบง่ 

ปริมาณดิน 31,600 ลบ.ม.

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.33350        101.95830 1,156,000

N178 กรมชลประทาน ปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้า ส้านกังาน

ชลประทานที ่17

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41000        101.83860 5,500,000

N179 กรมชลประทาน ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณทีท่้าการ

ส้านกังานชลประทานที ่17

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41100        101.83480 6,300,000

N180 กรมชลประทาน ปรับปรุงถนนลาดยาง Closure Dam 

ปตร.บางบางนราตอนบน ส้านกังาน

ชลประทานที ่17

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41210        101.83350 3,130,000

N181 กรมชลประทาน ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณบา้นพัก

ส้านกังานชลประทานที ่17

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.41260        101.83320 16,560,000

N182 กรมชลประทาน ถนนลาดยางภายในฟาร์มตัวอยา่งฯ 

บา้นปา่ไผ่  อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส           6.25777        101.75623 13,650,000

N183 กรมชลประทาน ถนนลาดยางภายในฟาร์มตัวอยา่งฯ บา้น

โคกไร่ใหญ่  อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.12133        101.92704 21,050,000

N184 กรมชลประทาน ถนนลาดยางคันคลองส่งน้้าสถานสูีบน้้า

บางนรา 22 (เกาะโล๊ะโหนด)

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส           6.26317        101.97925 5,200,000

N185 กรมชลประทาน ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหวังาน 

ปตร.บางนราตอนล่าง

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.25020        102.02938 4,850,000

N188 กรมชลประทาน ถนนบนคันคลองระบายน้้าปลักปลา-

โต๊ะแดง ฝ่ังซ้าย พร้อมอาคารประกอบ 

ต้าบลโฆษิต อ้าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส ระยะทาง 0.991 กโิลเมตร

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.14440        102.04890 6,000,000

N190 กรมชลประทาน ถนนบนคันคลองระบายน้้าสาย 8 ฝ่ังซ้าย

 พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลโฆษิต 

อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ระยะทาง 0.956 กโิลเมตร

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.19099        102.07014 6,000,000

N192 กรมชลประทาน ปรับปรุงถนนบนคันคลองระบายน้้า 1 

ขวา สาย 5 พร้อมอาคารประกอบ

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส  6.16111        102.04991 15,000,000

N193 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน้้าคลองเขาจอม

พร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบา

เจาะ-ไม้แกน่ อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 ลุโบะบอืซา  ยีง่อ  นราธิวาส           6.43312        101.74791 10,000,000

N194 กรมชลประทาน ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าปลายคลองน้้าด้า  

โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แกน่ อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 ล้าภู เมืองนราธิวาส  นราธิวาส           6.40613        101.79061 10,500,000

N195 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน้้าคลองน้้าด้า

พร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบา

เจาะ-ไม้แกน่ อันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 ละหาร  ยีง่อ  นราธิวาส           6.40929        101.76070 20,000,000
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N196 กรมชลประทาน คันคลองผันน้้าสถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้า

คลองยะกงัพร้อมอาคารประกอบ 

โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แกน่ อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

 ละหาร  ยีง่อ  นราธิวาส           6.41016        101.75891 20,500,000

N197 กรมชลประทาน ฝายผันน้้าเสริมพร้อมระบบส่งน้้าและ

อาคารประกอบฝายบา้นน้้าหอม (ปชด.)

ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส           6.10280        101.61150 18,000,000

N198 กรมชลประทาน โครงการฝายบา้นโว มาโมง สุคิริน นราธิวาส           5.83730        101.77110 5,290,000
N199 กรมชลประทาน โครงการฝายคลองซอยปราจีน สุคิริน สุคิริน นราธิวาส           5.89660        101.69030 9,000,000
N200 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้าขนาดเล็ก

บางนรา 16

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.25910        101.98070 8,000,000

N201 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าขนาดเล็กโคกแมแนพร้อม

ระบบส่งน้้า

มะนงัตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.34730        101.75670 9,000,000

N202 กรมชลประทาน ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าปลายคลองปเิหล็ง

 5

มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.29580        101.88370 18,000,000

N203 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าบา้นก้าแพง 

กม.0+150 ของคลองระบายน้้าสายที ่1

กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.36640        101.83990 18,000,000

N204 กรมชลประทาน ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าบา้นใหม่ กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.38390        101.89190 8,000,000
N205 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้า กม.1+200 คลอง

ระบายน้้าปเิหล็งสายที ่6

มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.26160        101.86930 9,000,000

N206 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน้้าคลองโต๊ะเจ๊ะ 

พร้อมอาคารประกอบ

บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.34970        101.82920 18,000,000

N207 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้า

ขนาดเล็กบา้นสุไหงบาลา 2

มะนงัตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.37610        101.76360 7,000,000

N208 กรมชลประทาน ปรับปรุงสถานสูีบน้้าขนาดเล็กบา้นวัด

ร่อน พร้อมระบบส่งน้้า

ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส           6.31090        101.73440 7,000,000

N209 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้า กม.5+150 คลอง

ระบายน้้ากรุาพอ

ล้าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.37740        101.78870 16,000,000

N210 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้า กม.0+050 

คลองระบายน้้าบาโงดุดง

จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.27710        101.83430 10,000,000

N211 กรมชลประทาน ปรับปรุงสถานสูีบน้้าตอนกจู้า ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.29580        101.93541 9,500,000
N212 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบระบายน้้าสายใหญ่ที ่2 

ตอนพรุกาบแดง

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.31473        101.94690 23,000,000

N213 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบและ

สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้า ตอนโคกไผ่

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส           6.25679        102.00870 35,000,000

N214 กรมชลประทาน เพิม่ประสิทธิภาพการส่งน้้าสถานสูีบน้้า

บางนรา 34

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.24887        102.02660 6,000,000

N215 กรมชลประทาน เพิม่ประสิทธิภาพการส่งน้้าสถานสูีบน้้า

บางนอ้ย 1 และบางนอ้ย 2

เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส           6.25316        102.01995 5,500,000

N216 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าและระบบระบายน้้าพร้อม

อาคารประกอบ ตอนเกาะสวาด

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.31750        101.94900 4,500,000

N217 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้า พร้อมอาคารประกอบและ

สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้า ตอนศาลาใหม่

ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส           6.27215        101.99927 35,000,000

N218 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้าขนาดเล็ก

บางนรา 10

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส           6.26235        101.96460 4,500,000
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N219 กรมชลประทาน เพิม่ประสิทธิภาพการส่งน้้าสถานสูีบน้้า

บางนรา 33

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.24968        102.02053 5,800,000

N220 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน้้าและระบบกระจาย

น้้าพืน้ทีแ่ปลงเกษตรบา้นโคกยามู

ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส           6.31804        101.94598 6,500,000

N223 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองปาเสมัส ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.03215        101.97636 5,000,000
N226 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ. คลองระบายน้้าสายที ่1 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.10370        102.05470 10,000,000
N227 กรมชลประทาน กอ่สร้างคูระบายน้้า(คลองดาด)บา้นสะ

หร่ิง

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.20096        102.04165 20,000,000

N228 กรมชลประทาน ปรับปรุงทรบ.ปลายคลองระบายน้้าสาย

ที ่10

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.18743        102.02593 3,000,000

N229 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ. คลองระบายน้้าสายที ่6 ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.10910        102.02400 10,000,000
N230 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.ประกอบคันคลองระบาย

น้้าสายที ่ 7 จ้านวน 2 แหง่

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.18656        102.07333 15,000,000

N231 กรมชลประทาน ปรับปรุงทอ่ลอดคลองระบายน้้าปลัก

ปลา-โคกกระทอ่ม กม. 3+785 ต้าบลพ

ร่อน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.16502        102.03217 20,000,000

N232 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ. คลองระบายน้้าสายที ่16 ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.12280        102.02370 10,000,000
N233 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.ประกอบคันรอบหมู่บา้น

ปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ จ้านวน 8 แหง่ 

พืน้ทรัีบประโยชน ์50 ไร่ โครงการส่งน้้า

และบ้ารุงรักษาโก-ลก

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.15828        102.03698 20,000,000

N235 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.คลองคู่ขนานคลองปา

เสมัสฝ่ังซ้าย

ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.12100        102.02190 10,000,000

N239 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าคลองระบายน้้าสายที ่6 

ขนาด 2.00 x 2.00 จ้านวน 3 ช่อง

ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.11100        102.02490 10,000,000

N240 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ. ปากคลองระบายน้้าสาย

ที ่2 (โคกจะโก)

นานาค ตากใบ นราธิวาส           6.14698        102.07398 25,000,000

N241 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าคลองระบายน้้าสายที ่16

 ขนาด 2.00 x 2.00 จ้านวน 3 ช่อง

ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.11940        102.02040 10,000,000

N244 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ. ปลายคลองระบายน้้า

สายที ่5

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.19876        102.05263 10,000,000

N245 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าคลองระบายน้้าสายที ่6 

ฝ่ังซ้าย

ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.13335        102.02789 5,000,000

N246 กรมชลประทาน ทอ่ลอดคลองคู่ขนานคลองปาเสมัสฝ่ัง

ซ้าย กม.7+201

ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.08160        102.00334 4,000,000

N248 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลองระบายน้้า

สายที ่2 เกาะสะทอ้น

เกาะสะทอ้น ตากใบ นราธิวาส           6.22430        102.07620 8,000,000

N249 กรมชลประทาน ปรับปรุงคันคลองระบายน้้าปะลุกา-โคก

ยาง

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.19959        102.05322 25,000,000

N250 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลองระบายน้้า

สายที ่1 เกาะสะทอ้น

เกาะสะทอ้น ตากใบ นราธิวาส           6.23949        102.05893 8,000,000

N253 กรมชลประทาน ปรับปรุงคันคลองมูโนะฝ่ังซ้าย กม.

4+300-

มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.11957        102.03566 10,000,000
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N254 กรมชลประทาน ฝายบา้นฮูมอบเูกะ๊ พร้อมระบบส่งน้้า 

พืน้ทีช่ลประทาน 100 ไร่

แว้ง แว้ง นราธิวาส           5.95408        101.82780 20,000,000

N255 กรมชลประทาน ฝายคลองสายต้นมะม่วง  พร้อมระบบ

ส่งน้้า พืน้ทีช่ลประทาน 200 ไร่

กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส           6.21470        101.39050 25,000,000

N256 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นกาโดะ พร้อมระบบ

ส่งน้้า พืน้ทีช่ลประทาน 100 ไร่

รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส           6.41935        101.54501 25,000,000

N257 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าคลองปาเระกาแร พืน้ที่

รับประโยชน ์200 ไร่

กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส           6.54520        101.65980 10,000,000

N258 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นไอร์กลูแป พร้อมขุด

ลอกเหนอืฝาย พืน้ทีรั่บประโยชน ์100 ไร่

โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส           6.29150        101.47890 20,000,000

N259 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นสะปง พร้อมอาคาร

ประกอบ พืน้ทีรั่บประโยชน ์100 ไร่

รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส           6.41030        101.47830 25,000,000

N260 กรมชลประทาน ฝายบา้นบาดง พร้อมระบบส่งน้้า  

(ระยะที ่2) พืน้ทีช่ลประทาน 100 ไร่

บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส           6.51490        101.66460 24,000,000

N261 กรมชลประทาน ฝายบา้นแฮ  พร้อมระบบส่งน้้า พืน้ที่

ชลประทาน 100 ไร่

บองอ ระแงะ นราธิวาส           6.12310        101.76730 25,000,000

N262 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบงึตาเซะ พืน้ทีรั่บ

ประโยชน ์100 ไร่

กายคูละ แว้ง นราธิวาส           5.98840        101.94520 25,000,000

N263 กรมชลประทาน แกม้ลิงบา้นบโีล๊ะ พร้อมระบบส่งน้้า 

พืน้ทีช่ลประทาน 300 ไร่

ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส           6.23096        101.51678 30,000,000

N264 กรมชลประทาน แกม้ลิงบา้นลูโบะ๊บาตู พร้อมอาคาร

ประกอบ  ปริมาณเกบ็กกั 100,000 

ลูกบาศกเ์มตร

ตะมะยงู ศรีสาคร นราธิวาส           6.29039        101.52678 25,000,000

N265 กรมชลประทาน แกม้ลิงบงึปายอ พร้อมอาคารประกอบ 

ปริมาณเกบ็กกั 72,400 ลูกบาศกเ์มตร

รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส           6.39830        101.47200 15,000,000

N266 กรมชลประทาน แกม้ลิงบงึดูซง พร้อมอาคารประกอบ 

ปริมาณเกบ็กกั 48,000 ลูกบาศกเ์มตร

จะแนะ จะแนะ นราธิวาส           6.13541        101.69306 15,000,000

N267 กรมชลประทาน แกม้ลิงบงึไอร์แจะห ์พร้อมอาคาร

ประกอบ ปริมาณเกบ็กกั 96,000 

ลูกบาศกเ์มตร

เรียง รือเสาะ นราธิวาส           6.41180        101.46640 15,000,000

N268 กรมชลประทาน แกม้ลิงบา้นกวูา พร้อมอาคารประกอบ 

ปริมาณเกบ็กกั 50,000 ลูกบาศกเ์มตร

ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส           6.04106        101.87679 15,000,000

N269 กรมชลประทาน จัดหาแหล่งน้้าช่วยเหลือบา้นโคกสือแด 

สนบัสนนุพืน้ที ่สปก.

ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.13690        102.04741 6,000,000

N270 กรมชลประทาน แกม้ลิงมูโนะ ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.07970        102.03940 6,000,000
N271 กรมชลประทาน ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าโคกจะโก กม 

0+900

นานาค ตากใบ นราธิวาส           6.14725        102.07032 8,000,000

N272 กรมชลประทาน ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าบา้นโคกกลาง มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.09280        102.05190 8,000,000
N273 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.ประกอบคันคลองระบาย

น้้าสาย 14 (โคกไผ่) กม.0+565

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.22092        102.03156 8,000,000

N274 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ. ปลายคลองระบายน้้า

ปลักปลา-โคกกระทอ่ม

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.14809        102.02992 15,000,000
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N275 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลองระบายน้้า

สายทิ ่ 11

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.19636        102.01705 3,000,000

N276 กรมชลประทาน ปรับปรุงทอ่ลอดถนนคลองระบายน้้าสาย

 8 กม 0+664

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.18962        102.06573 4,000,000

N277 กรมชลประทาน คันกัน้น้้าโคกยาง-ทา่แพรก พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.20570        102.04126 20,000,000
N278 กรมชลประทาน ปรับปรุงคันคลองระบายน้้าสายที ่6 ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.09422        102.02147 10,000,000
N279 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองผันน้้าเพือ่การระบายน้้า 

(โคกกแูว)

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.20330        102.01470 10,000,000

N280 กรมชลประทาน ระบบระบายน้้าบา้นน้้าตก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส           6.06321        101.97646 14,000,000
N281 กรมชลประทาน เสริมคันคลองระบายน้้าสาย ร.2 ขวา 

สาย 13

พร่อน ตากใบ นราธิวาส           6.20754        102.01806 25,000,000

N282 กรมชลประทาน ปรับปรุงคลองระบายน้้าโคกสะตอสาย

ใหญ่ที ่1

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.26104        101.92734 28,000,000

N283 กรมชลประทาน ทรบ.ปลายคลองดางา พร้อมอาคาร

ประกอบ  พืน้ทีรั่บประโยชน ์200 ไร่

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.54380        101.72680 25,000,000

N284 กรมชลประทาน ท้านบซองชั่วคราวบา้นทุง่กง-ทุง่คา 

ฮูแตทวูอ ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้

แกน่

 ละหาร  ยีง่อ  นราธิวาส           6.50160        101.69810 500,000

N285 กรมชลประทาน ท้านบซองชั่วคราว คลองระบายน้้าพรุบา

เจาะสายที ่2, สายที ่4 ในเขตโครงการ

พรุบาเจาะ-ไม้แกน่ อันเนือ่งมาจาก

พระราชด้าริ

 บาเระใต้  บาเจาะ  นราธิวาส           6.57140        101.72620 1,500,000

N297 กรมชลประทาน แกม้ลิงบา้นบโีล๊ะ พร้อมอาคารประกอบ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส           6.23096        101.51678 30,000,000
N298 กรมชลประทาน แกม้ลิงบา้นโต๊ะนอ มะนงัตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 30,000,000
N299 กรมชลประทาน เพิม่ประสิทธิภาพการกกัเกบ็น้้าและการ

ระบายน้้านากอ

ล้าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 30,000,000

N301 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นสะปง พร้อมอาคาร

ประกอบ

รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส           6.41030        101.47830 25,000,000

N302 กรมชลประทาน แกม้ลิงบา้นลูโบะ๊บาตู พร้อมอาคาร

ประกอบ

ตะมะยงู ศรีสาคร นราธิวาส           6.29039        101.52678 25,000,000

N303 กรมชลประทาน ฝายบา้นลูโบะ๊ลาเซาะ พร้อมระบบส่งน้้า ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 25,000,000
N305 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้ากอืลอง พร้อมระบบส่งน้้า บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 25,000,000
N308 กรมชลประทาน ระบบระบายน้้าตลาดมูโนะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 25,000,000
N311 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าฝายบา้นบาดง พร้อมอาคาร

ประกอบ

บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส           6.51490        101.66460 24,000,000

N312 กรมชลประทาน คันกัน้น้้าฝ่ังซ้ายแม่น้้าโก-ลก ปากคลอง

ปาเสมัส-มูโนะ ระยะที ่2

ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 24,000,000

N313 กรมชลประทาน คันกัน้น้้าฝ่ังซ้ายแม่น้้าโก-ลกปากคลอง

ปาเสมัส-มูโนะ ระยะที ่3

ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 24,000,000

N314 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ

โครงการฝายบา้นน้้าตก(ปชด.) ทอ่ส่งน้้า

เหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø 0.25 ม.ความ

ยาวรวม 2,485 เมตร โครงการ

ชลประทานนราธิวาส

สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 22,400,000
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N316 กรมชลประทาน คันกัน้น้้าบา้นโคกเคียน พร้อมอาคาร

ประกอบ (ระยะที2่)ความยาวรวม 1.165

 กโิลเมตร

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 20,000,000

N317 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าคลองโละจูด พร้อม

ระบบส่งน้้า

โละจูด แว้ง นราธิวาส 20,000,000

N318 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นตือมายพูร้อมระบบ

ส่งน้้า

เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 20,000,000

N319 กรมชลประทาน ฝายบา้นบาตง พร้อมระบบส่งน้้า (ระยะ

ที ่2)

บาตง รือเสาะ นราธิวาส           6.32869        101.47805 20,000,000

N320 กรมชลประทาน ฝายบา้นฮูมอบเูกะ พร้อมระบบส่งน้้า แว้ง แว้ง นราธิวาส 20,000,000
N321 กรมชลประทาน ฝายบา้นเจ๊ะยอ พร้อมระบบส่งน้้า โละจูด แว้ง นราธิวาส 20,000,000
N322 กรมชลประทาน คันกัน้น้้าบา้นโคกเคียนพร้อมอาคาร

ประกอบ (ระยะที3่)

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 20,000,000

N323 กรมชลประทาน คลองผันน้้าเพือ่การระบายน้้า(โคกกแูว)

 พร้อมอาคารประกอบ

พร่อน ตากใบ นราธิวาส 20,000,000

N325 กรมชลประทาน เพิม่ประสิทธิภาพการกกัเกบ็-ระบายน้้า

คลองผันน้้าปาเสมัส

ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 20,000,000

N327 กรมชลประทาน โครงการปอ้งกนัและบรรเทาอุทกภยั

ศูนยร์าชการ

ล้าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 17,874,000

N328 กรมชลประทาน แกม้ลิงบงึปายอ พร้อมอาคารประกอบ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส           6.39830        101.47200 15,000,000
N329 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

ปะออ

บาตง รือเสาะ นราธิวาส 15,000,000

N330 กรมชลประทาน ฝายคลองไอร์จือรุฮ พร้อมระบบส่งน้้า มาโมง สุคิริน นราธิวาส 15,000,000
N331 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นปโูป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 15,000,000
N332 กรมชลประทาน ฝายบา้นสะแนะ๊ พร้อมระบบส่งน้้า เรียง รือเสาะ นราธิวาส 15,000,000
N333 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นยอืลีเต้า แม่ดง แว้ง นราธิวาส 15,000,000
N336 กรมชลประทาน ฝายบา้นไอร์ลาคอ พร้อมระบบส่งน้้า ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 15,000,000
N337 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นต้าเสา พร้อมระบบ

ส่งน้้า

ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 15,000,000

N338 กรมชลประทาน ฝายบา้นมูบาแรแน พร้อมระบบส่งน้้า ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 15,000,000
N339 กรมชลประทาน ฝายบา้นไอร์กอืมารา พร้อมระบบส่งน้้า ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 15,000,000
N340 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นไทยยนืยง โละจูด แว้ง นราธิวาส 15,000,000
N341 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นไม้ฝาด กายคูละ แว้ง นราธิวาส 15,000,000
N342 กรมชลประทาน คันกัน้น้้าบา้นปอเนาะ พร้อมอาคาร

ประกอบ

ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 15,000,000

N343 กรมชลประทาน เพิม่ประสิทธิภาพการกกัเกบ็น้้าและการ

ระบายน้้ายาบี

กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 15,000,000

N345 กรมชลประทาน ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าพร้อมอาคาร

ประกอบคลองระบายน้้ามูโนะ กม.

15+205 พืน้ทีรั่บประโยชน ์1,050 ไร่ 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาโก-ลก

พร่อน ตากใบ นราธิวาส 15,000,000

N346 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

บา้นพงมูสู

บาตง รือเสาะ นราธิวาส 14,000,000
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N347 กรมชลประทาน เพิม่ประสิทธิภาพการกกัเกบ็น้้าและการ

ระบายน้้าบา้นปา่หวาย

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 14,000,000

N348 กรมชลประทาน ระบบระบายน้้าบา้นน้้าตก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 14,000,000
N349 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

บา้นตะปอเยาะ

ตะปอเยาะ ยีง่อ นราธิวาส 13,000,000

N350 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

บา้นกวูา พร้อมระบบส่งน้้า

ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 12,500,000

N351 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

บา้นบาโงมาแย

สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 12,500,000

N352 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

บา้นจือแร

สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 12,500,000

N353 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

บา้นดอเฮะ

ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 12,500,000

N354 กรมชลประทาน ระบบระบายน้้าและอาคารประกอบ

บา้นตาเซ๊ะ

นานาค ตากใบ นราธิวาส 12,000,000

N356 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าบา้นไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 10,000,000
N357 กรมชลประทาน ปรับปรุง ทรบ. ปากคลองระบายน้้า

ปลักปลา-โคกกระทอ่มกม.5+700 พืน้ที่

รับประโยชน ์780 ไร่ โครงการส่งน้้า

และบ้ารุงรักษาโก-ลก

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10,000,000

N358 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน้้าบา้นรายอ พืน้ทีรั่บ

ประโยชน ์1,345 ไร่โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาโก-ลก

เกาะสะทอ้น ตากใบ นราธิวาส 10,000,000

N359 กรมชลประทาน ปรับปรุงระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้า

ขนาดเล็กตอนมะรือโบ สถานสูีบน้้า

ขนาดเล็ก 4.00x4.00 เมตร คลองส่งน้้า

คอนกรีตดาด เปน็ความยาวรวม 1,400 

ม. พืน้ทีรั่บประโยชน ์450 ไร่ โครงการ

ส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางนรา

จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 8,500,000

N361 กรมชลประทาน ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าบา้นไม้งาม 

(ขนาด 4-2.50x2.50 ม.)พืน้ทีรั่บ

ประโยชน ์250 ไร่ โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาบางนรา

บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 8,000,000

N362 กรมชลประทาน สถานสูีบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้า

โรงเรียนบา้นสุเปะ๊

เรียง รือเสาะ นราธิวาส 7,500,000

N363 กรมชลประทาน อาคารบงัคับน้้าโคกตราด-โคกเนยีง ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 7,000,000
N364 กรมชลประทาน ปรับปรุงคูส่งน้้าสาย 09 , 11 ของคลอง

ส่งน้้าสายใหญ่ที ่1(โคกกแูว) ความยาว 

0.630 กโิมเมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์

1,350 ไร่ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา

โก-ลก

พร่อน ตากใบ นราธิวาส 7,000,000
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N366 หนว่ยบญัชาการทหาร

พัฒนา

งานขุดลอกแหล่งน้้าเดิม ขนาดกว้าง 

150 ม.ยาว 200 ม. ลึก 0.5 ม. อัตรา

ลาด 1:1 ใหไ้ด้ขนาดกว้าง 150 ม.ยาว 

200 ม. ลึก 5 ม.อัตราลาด 1:2

สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส           6.08343        101.92680 4,769,800

N368 กรมชลประทาน คันกัน้น้้าฝ่ังซ้ายคลองระบายน้้ามูโนะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 3,500,000
N369 กรมชลประทาน ทรบ.กลางคลองน้้าเปร้ียว (ขนาด 3- 

2.00x2.00ม.)พืน้ทีรั่บประโยชน ์375 ไร่ 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางนรา

บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 3,500,000

N371 กรมชลประทาน ท้านบซองชั่วคราว คลองระบายน้้าพรุบา

เจาะสายที ่2, สายที ่4 ในเขตโครงการ

พรุบาเจาะ-ไม้แกน่ อันเนือ่งมาจาก

พระราชด้าริ

บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1,460,000

N372 กรมชลประทาน คลองระบายน้้าในทุง่ปลักปลา พร่อน ตากใบ นราธิวาส 1,200,000
N373 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขุดสระเกบ็น้้าบา้นบาตง บาตง รือเสาะ นราธิวาส           6.32756        101.47498 800,000

N374 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

ขุดลอกคลองบา้นปโูง๊ะ กาลิซา ระแงะ นราธิวาส           6.22851        101.66730 728,000

N375 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขุดสระเกบ็น้้า ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส           5.99128        101.57486 500,000

N376 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขุดคลองคลองกแูบสาลอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.33886        101.87340 500,000

N377 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขุดสระน้้าบา้นตือโล๊ะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส           6.38493        101.45762 500,000

N378 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

ขุดลอกหนา้ฝายบา้นกาเด็ง กาลิซา ระแงะ นราธิวาส           6.22851        101.66730 478,000

N379 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

ขุดลอกหนา้ฝายบา้นมือราเอ็บ กาลิซา ระแงะ นราธิวาส           6.22851        101.66730 421,000

N380 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขุดคลองบา้นยอืแลตีงี รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส           6.39947        101.51519 400,000

N390 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าฝายล้าธารทอง อัน

เนือ่งมาจากพระราชด้าริ

ภเูขาทอง สุคิริน นราธิวาส           5.77354        101.71453 24,950,000

N402 กรมชลประทาน โครงการศึกษาเพือ่พัฒนาแหล่งน้้าและ

เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า

ลุ่มน้้าสายบรีุ จังหวัดยะลา นราธิวาส 

ปตัตานี

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41012        101.83430 35,000,000

N409 กรมชลประทาน ท้านบซองชั่วคราว คลองระบายน้้าพรุบา

เจาะสายที ่2, สายที ่4 ในเขตโครงการ

พรุบาเจาะ-ไม้แกน่

บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส           6.57140        101.72620 1,500,000

N426 กรมชลประทาน ระบบระบายน้้าคลองบาโงดุดุง พร้อม

อาคารประกอบ ระยะที ่2

จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส           6.27670        101.83440 10,000,000

N433 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้าขนาดเล็ก

บา้นกเูบ

บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.34030        101.78990 6,500,000

N434 กรมชลประทาน ระบบระบายน้้าคลองโต๊ะเจ๊ะ พร้อม

อาคารประกอบ

บางปอ นราธิวาส           6.35770        101.83260 18,000,000
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N439 กรมชลประทาน ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมโครงการ

ชลประทาน จังหวัดนราธิวาส

บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.38054        101.63857 1,000,000

N448 กรมชลประทาน ระบบส่งน้้าพร้อมสถานสูีบน้้าขนาดเล็ก

สะปยีอ 4

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.39630        101.84330 7,500,000

N454 กรมชลประทาน ทอ่ระบายน้้ากลางคลองระบายน้้าพรุบา

เจาะสายที ่4 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้

แกน่ อันเนือ่งมาจากพระร

ลุโบะบอืซา ยีง่อ นราธิวาส           6.41456        101.74381 15,000,000

N458 กรมชลประทาน ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง

ระบายน้้าสายที ่5 โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาโก-ลก

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส           6.18040        102.04586 3,100,000

N467 กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน้้าสถานสูีบน้้าบางนรา

 30 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบาง

นรา

ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส           6.26030        102.01060 1,120,000

N482 กรมชลประทาน ซ่อมแซมบ้ารุงระบบชลประทาน 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางนรา

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.38350        101.86340 1,000,000

N531 กรมโยธาธิการและผัง

เมือง

ระบบปอ้งกนัน้้าทว่มพืน้ทีชุ่มชนเมือง

นราธิวาส ระยะที ่1 จังหวัดนราธิวาส

บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส           810,610           709,731 260,000,000

N532 กรมโยธาธิการและผัง

เมือง

โครงการกอ่สร้างระบบปอ้งกนัน้้าทว่ม

พืน้ทีชุ่มชนเมืองนราธิวาส ระยะที ่2 

จังหวัดนราธิวาส

บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส           812,722           710,978 260,000,000

N533 กรมโยธาธิการและผัง

เมือง

โครงการกอ่สร้างระบบปอ้งกนัน้้าทว่ม

พืน้ทีชุ่มชนกะลุวอเหนอื จังหวัดนราธิวาส

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           814,950           710,235 270,000,000

N534 กรมโยธาธิการและผัง

เมือง

โครงการกอ่สร้างระบบปอ้งกนัน้้าทว่ม

พืน้ทีชุ่มชนตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เกาะสะทอ้น ตากใบ นราธิวาส           835,070           692,575 320,000,000

N535 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกบงึไอร์แจะห์ สะแนะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส           6.41114        101.46588 10,533,000

N536 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคลองกาแลกอืแล ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส           6.61414        101.63648

N537 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคูระบายน้้า ช้างเผือก ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส           6.01320        101.62042 4,657,000

N538 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคลอง ไอร์กลูแป-บาโงปะแต ไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส           6.30270        101.48824 8,260,000

N539 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคลองไอกลูแป สันติสุข บาตง รือเสาะ นราธิวาส           6.32422        101.48924 1,080,000

N540 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคลอง รือเสาะ นราธิวาส           6.34258        101.60102

N541 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคลองไอร์สะเตง นาดา รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส           6.38617        101.49864 9,980,000

N542 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคลองสายลูโบะกาหยี ลูโบะกาหยี ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส           6.62082        101.62570 3,000,000

N543 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคลองสายโตะรือเนาะ-อีโยะ ลูโบะกาหยี ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส           6.62082        101.62570 3,000,000

N544 กรมปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ขุดลอกคูน้้า ตะมะยงู ศรีสาคร นราธิวาส           6.29196        101.52782
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ที่ตั้ง พิกัด

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด lat long

สถานที่ด าเนินการ

วงเงนิ

โครงการ

การด าเนินการโครงการ

N545 กรมชลประทาน โครงการศึกษาเพือ่พัฒนาแหล่งน้้าและ

เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า

ลุ่มน้้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส

กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส นราธิวาส           6.41012        101.83430 35,000,000

กรมทรัพยากรน้้า ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้้า

สนบัสนนุพืน้ทีเ่กษตรกรรมสหกรณ์

นคิมปเิหล็ง 2,500 ไร่

หมู่ที ่7 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 6.254900 101.892891 30,000,000

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โครงการพัฒนาน้้าบาดาลส่งเสริมการ

ด้าเนนิงานอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ 

(โรงเรียนบา้นสาเมาะ)

ม.1 บา้นสาเมาะ บองอ ระแงะ นราธิวาส 6.220341 101.7439467 1,733,000                

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โครงการพัฒนาน้้าบาดาลส่งเสริมการ

ด้าเนนิงานอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ 

(โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกต์ิิพระบรมราชินนีาถ)

ม.4  ไอร์บอืแต ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 7.092037 100.5247827 1,733,000                

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โครงการพัฒนาน้้าบาดาลส่งเสริมการ

ด้าเนนิงานอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ 

(ฟาร์มตัวอยา่งโคกปาฆาปอืซา)

ม.5 บ.จาเราะสโตร์ กะลุวอ เมือง นราธิวาส 7.359356 100.8562611 1,733,000                

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล โครงการกอ่สร้างสถานจี่ายน้้าบาดาล

เพือ่ประชาชน ตามถนนสายหลักทัว่

ประเทศ

ม.2  บา้นโคกพะยอม โคกเคียน เมือง นราธิวาส 6.471295 101.771293 5,000,000                

กรมเจ้าทา่ ร่องน้้าปลูากาปะและร่องน้้าปลูาวาจิ กะลุวอเหนอื เมือง นราธิวาส 6.435074 101.82819 2.1090

กรมเจ้าทา่ ร่องน้้าคลองน้้าแบง่ ไพลวัน ตากใบ นราธิวาส 6.33535 101.95942 1.0545

กรมเจ้าทา่ นราธิวาส (ร่องใน) บางนาค เมือง นราธิวาส 6.442669 101.830355 108.4500

กรมเจ้าทา่ ปลูากาปะ๊ กะลุวอเหนอื เมือง นราธิวาส 6.435074 101.82819 6.6900                     

กรมเจ้าทา่ ปลาวาจิ กะลุวอเหนอื เมือง นราธิวาส 6.44217 101.83134 6.6900                     

กรมเจ้าทา่ คลองน้้าแบง่ ไพรวัล ตากใบ นราธิวาส 6.330882 101.956216 4.1800                     

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  

ชุมชนต้นไทร  ต้าบลปะลุกาสาเมาะ 

ทต.ต้นไทร  อ้าเภอบาเจาะ จังหวัด

นราธิวาส

ต้นไทร ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 6.603004 101.633083 9,488,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขยายเขตระบบประปาภเูขา 

บา้นบาเละ หมู่ที ่6 ต้าบลแม่ดง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ดง อ้าเภอ

แว้ง จังหวัดนราธิวาส

บา้นบาเละ แม่ดง แว้ง นราธิวาส 5.884703 101.82282 9,000,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้นปาเซ หมู่ที ่

7 ต้าบลบองอ อ้าเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส ความจุถัง 300 ลบ.ม. หอถัง

สูง 20 ม.

บา้นปาเซ บองอ ระแงะ นราธิวาส 6.194312 101.687561 2,254,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้นลาไม หมู่ที ่

5 ต้าบลบองอ อ้าเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส ความจุถัง 300 ลบ.ม. หอถัง

สูง 20 ม.

ลาไม บองอ ระแงะ นราธิวาส 6.217354 101.712442 2,254,000                



แบบฟอร์ม สทนช. 004  ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ป ี65
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (20)

(บาท)

399 5138768015

ล าดับ
หน่วยงานรบัผิดชอบ

(ระดับท้องถ่ิน/หน่วยงาน)
ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ **

ที่ตั้ง พิกัด

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด lat long

สถานที่ด าเนินการ

วงเงนิ

โครงการ

การด าเนินการโครงการ

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบ

ประปาภเูขา  หมู่ที ่7  ต้าบลริโก ๋

องค์การบริหารส่วนต้าบลริโก ๋อ้าเภอสุ

ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ลาแลลูวัส ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 6.069400 101.833751 9,756,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

กอ่สร้างระบบประปาภเูขา บา้น ราษฎร์

ผดุง หมู่ที ่8 ต้าบล สุคิริน อบต.สุคิริน 

อ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 5.904006 101.728228 9,999,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้นแบบผิว

ดินขนาดใหญ่มาก  บา้นใหญ่  หมู่ที ่ 3  

ต้าบลพร่อน  อบต.พร่อน  อ้าเภอตากใบ

  จังหวัดนราธิวาส

บา้นใหญ่ พร่อน ตากใบ นราธิวาส 6.233309 102.023619 2,300,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน

ขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน้้า บา้นโคกตาหมู่ที ่1 ต้าบล

ปะลุรู อบต.ปะลุรู อ้าเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส

โคกตา ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 672137.31 818918.59 3,654,400 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน

ขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรน้้า บา้นละหาน หมู่ที ่4ต้าบล

ปะลุรู อบต.ปะลุรู อ้าเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส

ละหาน ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 672224.89 821366.33 7,411,700 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบทอ่จ่าย

น้้าประปาหมู่บา้น (ประปาภเูขาน้้าตก

ฉัตรวาริน)  หมู่ที ่5  บา้นโผลง

บา้นโผลง โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 6.104140 101.838910     2,636,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

คลองบเูกะ๊ยารง ทต.แว้งอ าเภอแว้ง  

จังหวัดนราธิวาส

บาโงอาเต็ง แว้ง แว้ง นราธิวาส 5.933571 101.881733 9,434,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกกั

เกบ็น  า บงึจือแร บา้นจือแร     หมู่ที ่1 

ต าบลแม่ดง องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

บา้นจือแร แม่ดง แว้ง นราธิวาส 5.915661 101.876338 9,385,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

กอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิงชนดิหนิเรียงยา

แนวคลองบาตู อบต.ลุโบะบอืซา อ าเภอ

ยีง่อ จังหวัดนราธิวาส

2 ลุโบะบอืซา ยีง่อ นราธิวาส 6.42772 101.71236 8,172,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการปรับปรุงแหล่งกกัเกบ็น  า  

ภายในสวนสุขภาพ  เทศบาลต าบล

ตันหยงมัส  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส  

ขนาดกว้าง  78.00  เมตร  ยาว  200.00

  เมตร  ลึกเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า  6.00  

เมตร  หรือปริมาตรกกัเกบ็น  าไม่นอ้ยกว่า

  88,800  ลูกบาศกเ์มตร

ชุมชนตลาดกลางผลไม้ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 6.293165 101.725412 9,878,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการกอ่สร้างก าแพงปอ้งกนัตล่ิง 

คลองสายทุง่นา หมู่ที ่1  บา้นโต๊ะเด็ง

บา้นโต๊ะเด็ง โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 6.121270        101.863120     8,820,000                
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(บาท)

399 5138768015

ล าดับ
หน่วยงานรบัผิดชอบ

(ระดับท้องถ่ิน/หน่วยงาน)
ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ **

ที่ตั้ง พิกัด

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด lat long

สถานที่ด าเนินการ

วงเงนิ

โครงการ

การด าเนินการโครงการ

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น
โครงการขุดลอกคลองทอน - คลองโคก
เคียน หมู่ที ่1 บา้นโคกเคียน หมู่ที ่2 

บา้นโคกพะยอม หมู่ที ่4 บา้นฮูแตทวูอ 
หมู่ที ่5 บา้นทอน และหมู่ที ่12 บา้น

ทอนนาอีม ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง
 จังหวัดนราธิวาส กว้าง 16.00 เมตร 
ยาว 11,330 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 
เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

บา้นโคกเคียน,บา้นโคกพะยอม,บา้นฮูแตทวูอ,บา้นทอน,บา้นทอนนาอีมโคกเคียน เมือง นราธิวาส 6.464232 

/06.535807

101.801017 / 

101.748473

7,572,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น
โครงการขุดลอกคลองส่งน  าบริเวณพืน่ที่
การเกษตรบา้นทรายขาว หมู่ที ่6 บา้น
ทรายขาว  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 18,700 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

บา้นทรายขาว โคกเคียน เมือง นราธิวาส 6.5663888 / 

06.547390

101.709215 / 

101.709305

3,093,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น
โครงการขุดลอกคลองระบายน  า(นคิมบา
เจาะ) หมู่ที ่3 บา้นบอืราเปะ๊,บา้นฮูแตทู
วอ,บา้นทอนอามาน  ต าบลโคกเคียน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 102,300 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส

บา้นบอืราเปะ๊,บา้น
ฮูแตทวูอ,บา้นทอนอา
มาน

โคกเคียน เมือง นราธิวาส 6.469639 / 

06.536517

101.77788 / 

101.730196

9,875,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น
โครงการขุดลอกคลองส่งน  าบริเวณพื นที่
การเกษตรบา้นทุง่กง หมู่ที ่8 บา้นทุง่กง
  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
36,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน 

อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 บา้นทุง่กง โคกเคียน เมือง นราธิวาส  6.443377 / 

06.413547

 101.774767 / 

101.751507

5,955,000 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกกั

เกบ็น  าคลองน  าแดง หมู่ที ่5บา้นตราแด๊ะ

 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

หมู่ที ่5 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 6.29254 101.681697                 9,683,000

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกกั

เกบ็น  าคลองบาตูบอืซา หมู่ที่6 บา้นบา

ตูบอืซา ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.

นราธิวาส

หมู่ที ่6 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 6.288237 101.676354                 8,948,000

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกกั

เกบ็น  าคลองบาตูบอืซา-กอืติงกอืลี หมู่ที่

 7-8 บา้นบาโงสะโต-บา้นบาโย ต.บาโง

สะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

หมู่ที ่7,8 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 6.2811050 101.6909830 9,033,000 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกกั

เกบ็น  าคลองบาตูบอืซา-บาโย หมู่ที ่8  

บา้นบาโย   ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.

นราธิวาส

หมู่ที ่8 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 6.2780900 101.691451 8,161,000 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

ปรับปรุงและซ่อมแซมสระเกบ็น  า

บา้นกอืแย

กอืแย ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 6.198098 101.51545 1,200,000 
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (20)

(บาท)

399 5138768015

ล าดับ
หน่วยงานรบัผิดชอบ

(ระดับท้องถ่ิน/หน่วยงาน)
ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ **

ที่ตั้ง พิกัด

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด lat long

สถานที่ด าเนินการ

วงเงนิ

โครงการ

การด าเนินการโครงการ

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบ

ประปาหมู่บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

 บา้น บา้นปเิหล็งเหนอื หมู่ที ่6 ต าบล 

มะรือโบออก อบต.มะรือโบออก อ าเภอ

เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

บา้นปหิล็งเหนอื มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 6.256157 101.885803 9,680,100 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขุดลอกสระน  าหนา้อนามัย 2 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส N 06.142234 E 101.403359 1,182,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขุดลอกหนา้ฝายบา้นกาเด็ง 6 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส N 06.135638 E 101.391607 478,000                   

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการขุดลอกหนา้ฝายบา้นฮูลู 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส N 06.123423 E 101.401012 1,073,000                

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

โครงการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูแหล่งน  าพร้อม

ฝายชะลอน  ากอืบงคาลูวง

2 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส N 06.131742 E 101.422158 4,219,000                

กรมชลประทาน โรงจอดรถพร้อมลาดจอดรถ ส่วน

เคร่ืองจักรกล ส้านกังานชลประทานที ่17

 กะลุวอเหนอื เมืองนราธิวาส  นราธิวาส 6.4144            101.8348        3.30000                   

กรมชลประทาน ปรับปรุงโรงซ่อมยานพาหนะและ

เคร่ืองจักรกล ส่วนเคร่ืองจักรกล 

ส้านกังานชลประทานที ่17

กะลุวอเหนอื เมือง นราธิวาส 6.4143            101.8332        1.00000                   

กรมชลประทาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน  าสาย

ใหญ่ที ่2 (โคกกแูว) พร้อมอาคาร

ประกอบ โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา

โก-ลก

 พร่อน  ตากใบ  นราธิวาส             6.2078         102.0315                    2.20000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันกั นน  าคลอง

ระบายน  าปะลุกา-โคกยาง จ านวน 7 แหง่

 โฆษิต  ตากใบ  นราธิวาส             6.2046         102.0430                    4.00000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมคลองส่งน  าสายใหญ่ที ่2/1 

โคกกแูว

พร่อน ตากใบ นราธิวาส             6.1979         102.0342                    2.50000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบาย

น  าสายที ่4  จ านวน 10 แหง่

ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส             6.1266         102.0443                    2.50000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายอาคาร

ต่างๆ

โฆษิต,พร่อน,

มูโนะ,นานาค

ตากใบ,

สุไหงโก-ลก

นราธิวาส             6.0818         102.0402                    2.00000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน  าสายซอย 1 ซ้าย

 - 1 โคกกแูว

พร่อน ตากใบ นราธิวาส             6.2127         102.0134                    2.20000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองผันน  า

ปาเสมัส จ านวน 5 แหง่

ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส             6.0930         102.0236                    1.50000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันฝ่ังซ้ายคลอง

ระบายน  ามูโนะ จ านวน 2 แหง่

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส             6.1699         102.0317                    0.80000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมทอ่ส่งน  าเข้านา (FTO) ระบบ

ส่งน  าโคกกแูว

พร่อน ตากใบ นราธิวาส             6.1872         102.0179                    1.50000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันกั นน  าฝ่ังซ้าย

แม่น  าโก-ลก จ านวน 1 แหง่

มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส             6.0691         102.0309                    0.30000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมหนิเรียง ทรบ.ปลายคลอง

ระบายน  าสาย 9 กม.0+040

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส             6.1999         102.0401                    0.70000
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ที่ตั้ง พิกัด

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด lat long

สถานที่ด าเนินการ

วงเงนิ

โครงการ

การด าเนินการโครงการ

กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน  าสายซอย 1 ซ้าย 

1 ขวา เกาะสะทอ้น

เกาะสะทอ้น ตากใบ นราธิวาส             6.2127         102.0134                    1.70000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบาย

น  ามูโนะ จ านวน 2 แหง่

มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส             6.0818         102.0402                    0.60000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.เหนอืปตร.โต๊ะแดง 

จ านวน 2 แหง่

นานาค ตากใบ นราธิวาส             6.1563         102.0582                    0.60000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบาย

น  าสาย 14 (โคกไผ่) กม.3+520

พร่อน ตากใบ นราธิวาส             6.1872         102.0179                    1.00000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน  าบา้นสะ

หร่ิง กม.0+000

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส             6.2045         102.0433                    0.50000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง ศรีพงัน - ปยูู

 กม.0+100

เกาะสะทอ้น ตากใบ นราธิวาส             6.1872         102.0179                    1.00000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน  าบา้นชาย

น  า กม.0+000

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส             6.1990         102.0567                    0.50000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน  าสายซอย 1 ขวา -

 1 ซ้าย โคกกแูว

พร่อน ตากใบ นราธิวาส             6.2205         102.0079                    1.00000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน  าบา้นปะลุ

กา-โคกมือบา กม.0+000

โฆษิต ตากใบ นราธิวาส             6.1931         102.0726                    0.50000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองระบายน  าสาย 10 พร่อน ตากใบ นราธิวาส             6.1830         102.0131                    1.00000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน  าสายซอย 1 ขวา 

เกาะสะทอ้น

เกาะสะทอ้น ตากใบ นราธิวาส             6.2108         102.0592                    1.20000

กรมชลประทาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน  าระบบส่งน  าทุง่

นาหว่าน

พร่อน ตากใบ นราธิวาส  6..2120         102.0427                    1.00000

กรมชลประทาน ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันกั นน  าฝ่ังซ้าย

แม่น  าโก-ลก กม.8+452 จ านวน 1 แหง่

นานาค ตากใบ นราธิวาส             6.1299         102.0801                    0.50000


