
คก. งปม. คก. งปม. คก. งปม.

1 ดานการทองเที่ยวชุมชน 1 0 0 0 0 1 4,960,000 4,960,000

2 ดานแหลงน้ําชุมชน 4 0 0 0 0 4 17,776,227 17,776,227

3 ดานโครงสรางพื้นฐานชุมชน 44 1 3,750,000 3 15,405,000 40 180,810,004 199,965,004

*** ไมระบุหนวยรับผิดชอบ 81 - - - - - - 909,964,000

*** ซ้ําซอน 16 72,816,000

146 1 3,750,000 3 15,405,000 45 203,546,231 1,205,481,231รวมทั้งสิ้น

ที่ ประเภท จํานวนโครงการ

สรุปบัญชีขอเสนอโครงการของจังหวัดนราธิวาส

ภายใตแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม

จังหวัดนราธิวาส

จํานวนโครงการ/งบประมาณ (บาท)
รวม งปม. (บาท)

จังหวัด กรม/สวนราชการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เอกสารแนบ 4



4,960,000        

1 โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบาน

ไอรบือแต

4,960,000         อบต.ชางเผือก กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น

(15008)

3531

4,960,000        

2. ดานการทองเที่ยวชุมชน

รวม 1 โครงการ

สรุปบัญชีขอเสนอโครงการ

ภายใตแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)

จังหวัดหวัดนราธิวาส

ลําดับ

ความสําคัญ
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)

หนวยรับงบประมาณ

(สวนราชการระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ



ลําดับ

ความสําคัญ
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)

หนวยรับงบประมาณ

(ใสรหัสตามทะเบียน

หนวยงาน)

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ

17,776,227

1 โครงการกอสรางประปาหมูบาน แบบบาดาล

ขนาดเล็ก

2,307,400 องคการบริหารสวนตําบล

ซากอ

กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

(15008)

3539

2 โครงการขยายเขตประปาภูเขาไอรเจี๊ยะ 11,458,827 องคการบริหารสวนตําบล

ซากอ

กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

(15008)

3540

3 โครงการกอสรางระบบประปา หมูบาน

ขนาดเล็ก บานลูโบะดีแย หมูที่ 6 

กลุมหมูบานบาโงสรายอ

1,443,000 องคการบริหารสวนตําบล

ตันหยงลิมอ

กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

(15008)

3532

4 โครงการกอสรางกันตลิ่งแบบเรียงหิน สายคลอง

สะแต หมูที่ 1 บานบือเจาะ

2,567,000 องคการบริหารสวนตําบล

บาเจาะ

กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

(15008)

3550

                รวมจํานวน....... 4..........โครงการ 17,776,227

สรุปบัญชีขอเสนอโครงการ

ภายใตแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)

จังหวัด นราธิวาส

4. ดานแหลงน้ําชุมชน



193,965,004  

1 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองบานไอ

กูวิง หมูที่ 2 ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส

3,750,000         สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นราธิวาส

จังหวัด

(สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดนราธิวาส)

(15007)

3652

2 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือแนเตาะ

ทอง  หมูที่ 6 - ทุงนา หมูที่ 12 ตําบล

บูกิตอําเภอเจาะไอรอง  จังหวัดนราธิวาส กวาง 

4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

3,000,000         สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดนราธิวาส

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

(สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดนราธิวาส)

(15007)

3653

3 ปรับปรุงถนนในชุมชน สายจาแบดูวอ หมูที่ 4 

ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาสความ

กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.885 กิโลเมตร หมู

ที่ 4 ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

5,655,000         สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นราธิวาส

กรมโยธาธิการและผังเมือง

(15007)

3651

4 ปรับปรุงถนนในชุมชน  สายโครงการรายอ - 

บานปนะห     หมูที่  10   ตําบลบูกิต      อําเภอ

เจาะไอรอง  จังหวัดนราธิวาส  กวาง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1,000 เมตร หมูที่ 10 ตําบลบูกิต 

อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

3,000,000         สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นราธิวาส

กรมโยธาธิการและผังเมือง

(15007)

3654

5 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สาย

ถนนตันหยงบือลาเตะ ชุมชนบานสะบือรัง หมูที่ 3

 ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

3,365,000         เทศบาลตําบลบูเกะตา กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (เทศบาลตําบลบู

เกะตา)

(15008)

3510, 3613

6 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กและคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  2

  บานตือระ  และหมูที่ 5 บานน้ําตก ตําบลปา

เสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (จุดที่ 

1 สายเมาะลงยะห หมูที่ 2 และหมูที่ 5 ความ

กวาง 4.00 เมตร ความยาว 544 เมตร, จุดที่ 2 

สายบูรงเกาะ หมูที่ 2 คูระบายน้ํา ความกวาง 

0.50 เมตร ความยาว 1,400 เมตร)

7,055,000         เทศบาลตําบลปาเสมัส กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

(เทศบาลตําบลปาเสมัส)

(15008)

3511, 3614

หนวยรับงบประมาณ

(สวนราชการระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

5. ดานโครงสรางพื้นฐานชุมชน

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ

สรุปบัญชีขอเสนอโครงการ

ภายใตแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)

จังหวัดนราธิวาส

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)



หนวยรับงบประมาณ

(สวนราชการระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)

7 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กและคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  5

 บานน้ําตก ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส (จุดที่ 1 สายหนาวิทยาลัยอาชีพ

สาขา 2 ความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 75 

เมตร, จุดที่ 2 ซอยหมูบานปเตอร ความกวาง 

0.50 เมตร ความยาว 400 เมตร, ซอยทางเขา

หมูบานดวงกมล ความกวาง 0.50 เมตร ความ

ยาว 275 เมตร)

2,656,000         เทศบาลตําบลปาเสมัส กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

(เทศบาลตําบลปาเสมัส)

(15008)

3512, 3615

8 โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไอ

ดือระ หมูที่ 4 บานจาแบดูวอ ตําบลเอราวัณ 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ความกวาง 4.00 

เมตร ความยาว 1,788  เมตร

4,930,000         องคการบริหารสวน

ตําบลเอราวัณ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลเอราวัณ)

(15008)

3514, 3616

9 โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง

ประปาภูเขา หมูที่ 4 บานจาแบดูวอ ตําบล

เอราวัณ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ความกวาง

 4.00 เมตร ความยาว 400  เมตร

1,090,000         องคการบริหารสวน

ตําบลเอราวัณ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลเอราวัณ)

(15008)

3617

10 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลทคอนกรีตสายทาง

แยกฟารมตัวอยาง-จาแบดูวอ พรอมรางระบายน้ํา

 หมูที่ 1 บานตือมายู ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง 

จังหวัดนราธิวาส ความกวาง 6.00 เมตร ความ

ยาว 1,333  เมตร

9,770,000         องคการบริหารสวน

ตําบลเอราวัณ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลเอราวัณ)

(15008)

3515, 3618

11 โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอสฟลท

ติกสคอนกรีต สายปายอ-กูโบรแชมะ หมูที่ 7 

บานดูกูสุเหรา ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส ความกวาง 4.00 เมตร ความ

ยาว 794 เมตร

881,000           องคการบริหารสวน

ตําบลบาเจาะ

กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลบาเจาะ)

(15007)

3529



หนวยรับงบประมาณ

(สวนราชการระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)

12 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรและเชื่อมโยงการทองเที่ยว (กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบานบลูกาฮูลู 

หมูที่ 4 ชวงที่ 1 ความกวาง 4.00 เมตร ยาว 

123.00 เมตร ,ชวงที่ 2 ความกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 183.00 เมตร ,ชวงที่ 3  ความกวาง 4.00 

เมตร ยาว 186.00 เมตร ,ชวงที่ 4  ความกวาง 

4.00 เมตร ยาว 104 เมตร ,ชวงที่ 5 ความกวาง 

4.00 เมตร ยาว 107 เมตร) บานบลูกาฮูลู หมูที่ 4

 ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

2,409,000         องคการบริหารสวน

ตําบลบาตง

กรมสงเสริการปกครอง

การทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลบาตง)

(15008)

3544

13 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรและเชื่อมโยงการทองเที่ยว (สายภายใน

หมูบานบาตง หมูที่ 3 ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ

 จังหวัดนราธิวาส ความกวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,520.00 เมตร)

4,544,000         องคการบริหารสวน

ตําบลบาตง

กรมสงเสริการปกครอง

การทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลบาตง)

(15008)

3541

14 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรและเชื่อมโยงการทองเที่ยว (กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น นธ.ถ.

48-010 ) สายบานโละซะ - อางเก็บน้ํา ชวงที่ 2 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา  

0.15 เมตร     

7,723,000         องคการบริหารสวน

ตําบล

บาตง

กรมสงเสริการปกครอง

การทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลบาตง)

(15008)

3542

15 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรและเชื่อมโยงการทองเที่ยว (กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น นธ.ถ.

48-010 ) สายบานโละซะ - อางเก็บน้ํา ชวงที่ 1 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา  

0.15 เมตร        

9,867,000         องคการบริหารสวน

ตําบลบาตง

กรมสงเสริการปกครอง

การทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลบาตง)

(15008)

3545



หนวยรับงบประมาณ

(สวนราชการระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)

16 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรและเชื่อมโยงการทองเที่ยว (กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองน้ํากือแลแร) 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,922.50 เมตร หนา

 0.15 เมตร บานกําปงบูเกะ หมูที่ 7ตําบลบาตง 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

7,899,000         องคการบริหารสวน

ตําบลบาตง

กรมสงเสริการปกครอง

การทองถิ่น

(15008)

3554

17 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

ซอยสามัคคี 4  หมูที่ 5  บานจาเราะสะโต ตําบล

กะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความกวาง

 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนา 0.40 เมตร

2,209,000         องคการบริหารสวน

ตําบลกะลุวอ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลกะลุวอ)

(15008)

3536

18 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

ซอยสามัคคี 1  หมูที่ 5  บานจาเราะสะโต ตําบล

กะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสสาย

ทาง นธ.ถ.17021 ความกวาง 5.00 เมตร ยาว 

1,515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,846,000         องคการบริหารสวน

ตําบลกะลุวอ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลกะลุวอ)

(15008)

3537

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก

ถนนใหญ – จุดที่ทํากิน   บานรักธรรม  หมูที่  10

  ตําบลสุคิริน  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

ความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร

3,256,000         องคการบริหารสวน

ตําบลสุคิริน

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลสุคิริน)

(15008)

3516, 3619

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ทาง

ขึ้นฝายกั้นน้ํา)  ผัง  4   บานลีนานนท  หมูที่  6 

 ตําบลสุคิริน  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

ความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร

3,229,000         องคการบริหารสวน

ตําบลสุคิริน

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลสุคิริน)

(15008)

3517

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กม.10

  (ซอยบานลุงรุณ)   บานไอกาบู  หมูที่  1  

ตําบลสุคิริน  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

ความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร

3,267,000         องคการบริหารสวน

ตําบลสุคิริน

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลสุคิริน)

(15008)

3518, 3621

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

รอบวัดโคกงู หมูที่ 3 ตําบลบางขุนทอง อําเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส กวาง 4 เมตร ยาว 399 

เมตร

1,093,000         องคการบริหารสวน

ตําบลบางขุนทอง

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลบางขุนทอง)

(15008)

3543



หนวยรับงบประมาณ

(สวนราชการระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)

23 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายสะพานมัสยิด-ศาลาบาโง หมูที่ 6

 บานยะลูตงดูวอ ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบา

เจาะ จังหวัดนราธิวาส กวาง 3.00 เมตร ยาว 

2,350.00 เมตร

3,681,000         องคการบริหารสวน

ตําบลกาเยาะมาตี

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาเยาะมาต)ี

(15008)

3528

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ถนนประปาสายะ หมูที่ 4 บานสายะ ตําบลกาวะ

 อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กวาง 5 เมตร

 ยาว 1,800 เมตร

6,190,100         องคการบริหารสวน

ตําบลกาวะ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาวะ)

(15008)

3547

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ถนนบาโงสนิง ซอยโรงยาง หมูที่ 6 บานบาโงสนิง

 ตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,204 เมตร

3,439,300         องคการบริหารสวน

ตําบลกาวะ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาวะ)

(15008)

3552

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ถนนบาโงสนิง ซอยอางเก็บน้ํา หมูที่ 6 บานบา

โงสนิง ตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส กวาง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร

6,045,400         องคการบริหารสวน

ตําบลกาวะ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาวะ)

(15008)

3553

27 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ( ไชยา ซอย 6 

หนาบานฮาแวเตาะ) ชุมชนกูแบบาเดาะ เทศบาล

ตําบลมะรือโบตก หมูที่ 7 ตําบลมะรือโบตก 

อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 300 เมตร

730,000 เทศบาลตําบลมะรือโบ

ตก

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (เทศบาลตําบล

มะรือโบตก)

(15008)

3549

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสื

อบือรัน ถึง ซอยนิเงาะ หมูที่ 9 ตําบลตันหยงมัส 

อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2,746,602  องคการบริหารสวน

ตําบลตันหยงมัส

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลตันหยงมัส)

(15008)

3551

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาลา

เซาะห ถึงกูโบร หมูที่ 9 ตําบลตันหยงมัส อําเภอ

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2,746,602  องคการบริหารสวน

ตําบลตันหยงมัส

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลตันหยงมัส)

(15008)

3546

30 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวทางพารา

แอสฟลทติกคอนกรีต สายบานญากาบองอ-

น้ําตกวังทอง ระยะทาง 1,685 เมตร หมูที่ 4 

ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

3,153,400         องคการบริหารสวน

ตําบลบองอ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลบองอ)

(15008)

3533



หนวยรับงบประมาณ

(สวนราชการระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัร

กะ หมูที่ 2 บานกาลิซา ตําบลกาลิซา อําเภอระ

แงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 440 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,047,000         องคการบริหารสวน

ตําบลกาลิซา

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาลิซา)

(15008)

3519, 3622

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแช

โด หมูที่ 6 ตําบลศรีสาคร อําเภอศรีสาคร จังหวัด

นราธิวาส

9,450,000         องคการบริหารสวน

ตําบลศรีสาคร

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลศรีสาคร)

(15008)

3548

33 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลพรอมกอสราง

หลังคาสนาม เทศบาลตําบลแวง อําเภอแวง 

จังหวัดนราธิวาส

8,565,000 เทศบาลตําบลแวง กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (เทศบาลตําบล

แวง)

(15008)

3520, 3623

34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําแวกูบา 

(สายนอก) หมูที่ 2 บานกาวะ ตําบลกาวะ อําเภอ

สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

7,081,500         องคการบริหารสวน

ตําบลกาวะ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาวะ)

(15008)

3530

35 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําแวกูบา 

(สายใน) หมูที่ 2 บานกาวะ ตําบลกาวะ อําเภอสุ

ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

6,768,100         องคการบริหารสวน

ตําบลกาวะ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาวะ)

(15008)

3534

36 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมพัฒนาการ

เด็ก ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

8,380,000         องคการบริหารสวน

ตําบลเอราวัณ

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลเอราวัณ)

(15008)

3521, 3624

37 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและเครื่อง

เลนสนามเด็กเลน เทศบาลตําบลบูเกะตา อําเภอ

แวง จังหวัดนราธิวาส

1,847,000         เทศบาลตําบลบูเกะตา กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (เทศบาลตําบลบู

เกะตา)

(15008)

3522, 3625

38 โครงการกอสรางอาคารออกกําลังกาย (ฟตเนต) 

เทศบาลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

8,115,000         เทศบาลตําบลแวง กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (เทศบาลตําบล

แวง)

(15008)

3523, 3626

39 โครงการปรับภูมิทัศนบานจือลาฆี หมูที่ 2 บาน

กาลิซา ตําบลกาลิซา อําเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส ขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 180  

เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร (รวมพื้นที่ไมนอยกวา 

2,700 ตารางเมตร)

5,489,000         องคการบริหารสวน

ตําบลกาลิซา

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาลิซา)

(15008)

3524, 3627



หนวยรับงบประมาณ

(สวนราชการระดับกรม/

จังหวัด/สถ.)

ลําดับโครงการที่ไดรับ

ความเห็นชอบ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)

หนวยงานผูรับผิดชอบ

(หนวยดําเนินงานตาม

ภารกิจ)

40 โครงการปรับภูมิทัศนบานบาโง หมูที่ 4 ตําบลกา

ลิซา อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

8,481,000         องคการบริหารสวน

ตําบลกาลิซา

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (องคการบริหาร

สวนตําบลกาลิซา)

(15008)

3525, 3628

41 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนวุฒิศาสตร 2 ชวงที่ 1และชวงที่ 2 ถนนวุฒิ

ศาสตร 2 ตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

 ความกวาง 0.50 เมตร ความยาว 560 เมตร

1,603,000 เทศบาลตําบลแวง กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (เทศบาลตําบล

แวง)

(15008)

3526, 3629

42 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่  6 บานซรายอออก

2,656,000 เทศบาลตําบลปาเสมัส กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

(เทศบาลตําบลปาเสมัส)

(15008)

3527, 3630

43 โครงการปรับปรุงและซอมแซมประปาหมูบาน 

หมูที่ 2 บานบาวง ตําบลบางขุนทอง อําเภอตาก

ใบ จังหวัดนราธิวาส

1,256,000 องคการบริหารสวน

ตําบลบางขุนทอง

กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น

(องคการบริหารสวน

ตําบลบางขุนทอง)

(15008)

3535

44 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคบือเจาะมา

แล บานตาเซะใต หมูที่ 6 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส ความกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 

2.000 กิโลเมตร

6,000,000 องคการบริหารสวน

ตําบลปะลุรู

กรมโยธาธิการและผังเมือง

(15007)

3655

รวม  44  โครงการ 199,965,004    



ลําดับที่
ลําดับที่

เห็นชอบ
โครงการ  จังหวัด  วงเงินพิจารณา  หนวยดําเนินการ

1 3513 โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไอดือระ ม.4 บานจาแบดูวอ ต.เอราวัณ อ.แวง

 จ.นราธิวาส ความกวาง 4.00 ม. ความยาว 1,788 ม.

นราธิวาส        4,930,000.00  อบต.เอราวัณ

2 3538 โครงการขุดสระเก็บน้ําทุงเลี้ยงสัตว บนบีโละ หมูที่ 3 ตําบลชากอ อําเภอศรีสาคร นราธิวาส นราธิวาส        1,500,000.00  อบต.ซากอ

3 3555 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน นราธิวาส      20,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

4 3556 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .4014 แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บานสาเมาะ

 อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      25,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

5 3557 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .4006 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บานปริจะ

อําเภอศรีสาคร, รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

6 3558 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4067 - บาน

คอลอกาเว อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

7 3559 ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหลทาง ถนนสาย นธ .4016 แยกทางหลวงหมายเลข 4066 - บานกา

โดะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

8 3560 ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหลทาง ถนนสาย นธ .4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บานยา

นิง อําเภอจะแนะ, ระแงะ, เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

9 3561 ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหลทาง ถนนสาย นธ .4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 - ภายใน

ศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      20,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

10 3562 ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหลทาง ถนนสาย นธ .4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บานกู

จํา อําเภอเจาะไอรอง, ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      20,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

11 3563 ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหลทาง ถนนสาย นธ .4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4155 - 

บานบือแนปแย อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

12 3564 ปรับปรุงยานชุมชน ถนนสาย นธ.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บานเจาะลีมัต อําเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส     แขวงทางหลวงชนบท

13 3565 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บานยานิง 

อําเภอจะแนะ, ระแงะ, เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

14 3566 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน นราธิวาส      10,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

15 3567 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4155 - บานบือแน

ปแย อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

16 3568 ไฟฟาสองสวางไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บาน

น้ําวน อําเภอจะแนะ, ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      10,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

17 3569 ไฟฟาสองสวางไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 42-บานมูโนะ

 อําเภอตากใบ, สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      10,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

18 3570 ไฟฟาสองสวางไฟสัญญาณจราจร นราธิวาส        5,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

บัญชีโครงการภายใตแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดนราธิวาส

ที่ผานการพิจารณาโครงการตามขอเสนอเบื้องตน (Project Brief)



ลําดับที่
ลําดับที่

เห็นชอบ
โครงการ  จังหวัด  วงเงินพิจารณา  หนวยดําเนินการ

19 3571 ไฟฟาสองสวางไฟสัญญาณจราจร นธ.5027 แยกทางหลวงชนบท นธ.4013-บานบาโงสะโต 

อําเภอศรีสาคร, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        1,800,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

20 3572 ไฟฟาสองสวางไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4056 - บาน

แบง อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        1,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

21 3573 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต นราธิวาส        7,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

22 3574 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต นราธิวาส      15,000,000.00               

23 3575 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต นราธิวาส      25,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

24 3576 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน นราธิวาส      20,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

25 3577 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บานบูเกะ

ซามี อําเภอจะแนะ, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      25,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

26 3578 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4057 - บานบูเกะตา

 อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

27 3579 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .5027 แยกทางหลวงหมายเลข นธ.4013 - บานบา

โงสะโต อําเภอศรีสาคร, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

28 3580 ปรับปรุงบรเวณคอขวดไหลทาง ถนนสาย นธ .4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 - บานยา

นิง อําเภอจะแนะ, ระแงะ, เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

29 3581 ปรับปรุงบรเวณคอขวดไหลทาง นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

30 3582 ปรับปรุงบรเวณคอขวดไหลทาง ถนนสาย นธ .4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 - ภายใน

ศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      20,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

31 3583 ปรับปรุงบรเวณคอขวดไหลทาง นราธิวาส      20,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

32 3584 ปรับปรุงบรเวณคอขวดไหลทาง ถนนสาย นธ .4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4155 - 

บานบือแนปแย อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท



ลําดับที่
ลําดับที่

เห็นชอบ
โครงการ  จังหวัด  วงเงินพิจารณา  หนวยดําเนินการ

33 3585 ปรับปรุงยานชุมชน ถนนสาย นธ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - ถนนสาย ข. ผังเมือง

รวมเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

34 3586 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

35 3587 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน นราธิวาส      10,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

36 3588 ปรับปรุงบริเวณยานชุมชน ถนนสาย นธ .4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 - ภายในศูนย

ราชการ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

37 3589 ไฟแสงสวาง ไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.004 สะพานเฉลิมพระเกียรติ ขามแมน้ําสายบุรี

 อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      10,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

38 3590 ไฟแสงสวาง ไฟสัญญาณจราจร นราธิวาส      10,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

39 3591 ไฟแสงสวาง ไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.6037 บานศรีพะงัน-บานโตะแดง อําเภอตากใบ

, สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        5,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

40 3592 ไฟแสงสวาง ไฟสัญญาณจราจร นราธิวาส        1,800,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

41 3593 ไฟแสงสวาง ไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.4007แยกทางหลวงหมายเลข 4136 - ภายใน

ศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        1,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

42 3594 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต นราธิวาส        7,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

43 3595 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต นราธิวาส      15,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

44 3596 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต นราธิวาส      25,000,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

45 3597 แกมลิงบานยูโย นราธิวาส      13,500,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

46 3598 ซอมแซมคันคลองระบายน้ําปเหล็ง 6 บานปเหล็งเหนือ หมูที่ 6 ตําบลมะรือโบออก อําเภอ

เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        7,000,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

47 3599 ซอมแซมคันคลองระบายน้ําบาโงดุดง บานบาโงดุดง หมูที่ 6 ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง 

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        5,100,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

48 3600 ซอมแซมทอลอดพรอมคันคลองระบายน้ําโลโม หมูที่ 8 ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ จังหวัด

นราธิวาส

นราธิวาส        9,800,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

49 3601 ซอมแซมคันคลองสงน้ําพื้นที่ยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลบางขุนทอง อําเภอตาก

ใบ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        3,800,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

50 3602 ซอมแซมทอรับน้ําพรอมคันคลองระบายน้ําบางเตย-โคกไผ ตําบลบางขุนทอง ตําบลตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        9,950,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

51 3603 ซอมแซมคันคลองระบายน้ําปเหล็ง สายที่1 ฝงซาย ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส

นราธิวาส        4,665,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

52 3604 ซอมแซมคันคลองระบายน้ําปเหล็ง สายที่ 1 ฝงขวา ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        1,980,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

53 3605 ซอมแซมทอรับน้ําคลองระบายน้ําสายซอยตอหลัง 3 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส

นราธิวาส        3,153,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

54 3606 ซอมแซมคันคลองระบายน้ําตาโอน ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส        3,577,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา



ลําดับที่
ลําดับที่

เห็นชอบ
โครงการ  จังหวัด  วงเงินพิจารณา  หนวยดําเนินการ

55 3607 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจางเหมา คลองระบายน้ํายาบี ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        4,100,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

56 3608 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจางเหมา คลองระบายน้ําสายใหญที่ 1 ตอนตอหลัง นราธิวาส        1,900,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

57 3609 ปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองกุราพอ พรอมอาคารประกอบ หมูที่ 3 บานทุงขนุน ตําบลลําภู

 อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      18,000,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

58 3610 ปรับปรุงระบบระบายน้ําสายใหญที่ 2 ตอนพรุกาบแดง นราธิวาส        9,900,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

59 3611 ปรับปรุงคันกั้นน้ําปาหวาย-โคกสะตอ พรอมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตําบลสุไหงปาดี 

อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        3,115,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

60 3612 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองระบายน้ําปเหล็งสายที่ 1 นราธิวาส          460,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

61 3620 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางขึ้นฝายกั้นนา) ผัง 4 บานลีนานนท ม.6 ต.สุ

คิริน อ.สุคิริน จ. นราธิวาส กวาง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.

นราธิวาส        3,229,000.00  อบต.สุคิริน

62 3631 ฝายบานบาดง พรอมระบบสงน้ํา (ระยะที่ 2) นราธิวาส      24,000,000.00  โครงการกอสรางฯ ชลฯ 17

63 3632 ฝายคลองสายตนมะมวง พรอมระบบสงน้ํา นราธิวาส      25,000,000.00  โครงการกอสรางฯ ชลฯ 17

64 3633 อาคารบังคับน้ําคลองปาเระกาแร นราธิวาส      18,000,000.00  โครงการกอสรางฯ ชลฯ 17

65 3634 อาคารบังคับน้ําบานสะปง พรอมอาคารประกอบ นราธิวาส      25,000,000.00  โครงการกอสรางฯ ชลฯ 17

66 3635 ซอมแซมคลองสงน้ําโครงการจัดหาน้ําสนับสนุน ฟารมตัวอยางบานปาไผ อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

นราธิวาส        7,000,000.00  โครงการชลประทานนราธิวาส

67 3636 ซอมแซมระบบสงน้ําฝายคลองกาแป อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สายที่ 2 นราธิวาส        1,700,000.00  โครงการกอสรางฯ ชลฯ 17

68 3637 ปรับปรุงระบบสงน้ําสายที่ 1 พรอมอาคารประกอบโครงการฝายบานกาเตาะ ระยะที่ 1 นราธิวาส        9,000,000.00  โครงการชลประทานนราธิวาส

69 3638 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจางเหมา คลองระบายน้ําสายใหญที่ 2 ตอนพรุกาบแดง ตําบลไพรวัน

 อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        3,200,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

70 3639 ขุดลอกคลองระบายน้ําพรุบาเจาะ สายที่ 4 โครงการพรุบาเจาะ-ไมแกน อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

นราธิวาส        9,500,000.00  โครงการชลประทานนราธิวาส

71 3640 ปรับปรุงคันกั้นน้ํานิคมสหกรณปเหล็ง หมูที่ 5 บานโคก ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง 

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส      19,000,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

72 3641 ปรับปรุงทอระบายน้ํากลางคลองระบายน้ําสายที่ 1 กม 5+525 นราธิวาส        6,500,000.00  โครงการสงน้ําฯโก-ลก

73 3642 ปรับปรุง ทรบ. ปลายคลองระบายน้ําสายที่ 3 (นานาค) นราธิวาส        7,000,000.00  โครงการสงน้ําฯโก-ลก

74 3643 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ําสายที่ 6 (ฝงซาย) นราธิวาส        9,975,000.00  โครงการสงน้ําฯโก-ลก

75 3644 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ําสายที่ 16 (ฝงซาย) นราธิวาส        9,980,000.00  โครงการสงน้ําฯโก-ลก

76 3645 ปรับปรุงถนนคันคลองสงน้ําบางนรา 30 ตําบลศาลาใหม อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส        4,520,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

77 3646 ปรับปรุงถนนคันคลองสงน้ําบางนรา 31 ตําบลศาลาใหม อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส        4,300,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

78 3647 ปรับปรุงถนนสายยูโย-ปตร.สุไหงปาดี 1 ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส      14,200,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

79 3648 ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองน้ําเปรี้ยว-ปตร.สุไหงปาดี 2 ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส        9,980,000.00  โครงการสงน้ําฯบางนรา

80 3649 ปรับปรุงคันคลองระบายน้ํามูโนะ (ฝงซาย) ระยะ 2 นราธิวาส        9,900,000.00  โครงการสงน้ําฯโก-ลก



ลําดับที่
ลําดับที่

เห็นชอบ
โครงการ  จังหวัด  วงเงินพิจารณา  หนวยดําเนินการ

81 3650 โครงการปองกันและบรรเทาภัยทางน้ํา ระบบปองกันน้ําทวมคายกัลยาณิวัฒนา พรอมคันกั้น

น้ํา ระยะ 2

นราธิวาส      17,950,000.00  โครงการชลประทานนราธิวาส

909,964,000.00   รวมทั้งสิ้น 81 โครงการ
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