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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน

1 โครงการสนับสนุนงานประจําป และงานของดี

เมืองนรา ประจําป 2561

       12,222,000                   -         12,222,000         1,439,000.00         10,783,000 สนจ.นธ.

1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประจําปของ

จังหวัดนราธิวาส

         1,799,200        1,799,200         1,439,000.00             360,200

1.1 การจัดแสดงทางวัฒนธรรม              445,200            445,200             403,000.00                42,200 สนง.วัฒนธรรม

1.2 การจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงาน

สําคัญของจังหวัด

             364,000            364,000               46,000.00              318,000 สํานักงานพัฒนา

ชุมชน จ.นธ.

1.3 รักษาความปลอดภัยและอํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

             990,000            990,000             990,000.00                      -   ตํารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาส

2. งานของดีเมืองนรา        10,422,800       10,422,800                         -           10,422,800

2.1 กิจกรรมงานวันลองกอง              500,000            500,000                         -                500,000 สนง.เกษตร จ.นธ.

2.2 กิจกรรมผลิตภัณฑศิลปาชีพและงานกระจูด           1,679,000          1,679,000                         -              1,679,000 สนง.พัฒนาชุมชน 

2.3 กิจกรรมประชันนกเขาชวาเสียงชิงถวย

พระราชทาน

             200,000            200,000                         -                200,000 สนง.สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

2.4 กิจกรรมพิธีเปดงานของดีเมืองนรา และ

ขบวนแหทางบก

             425,000            425,000                         -                425,000 สนง.วัฒนธรรม จ.นธ.

2.5 จัดริ้วขบวน และพิธีปลอยริ้วขบวนแหทางบก

งานของดีเมืองนรา

             669,000            669,000                         -                669,000 อ.เมืองนราธิวาส

2.6 กิจกรรมการอํานวยความสะดวก และ

เตรียมการรับเสด็จฯ ในงานของดีเมืองนรา

             948,900            948,900                         -                948,900 สนจ.นธ.

2.7 กิจกรรมแขงขันเรือกอและ เรือยอกอง และ

เรือคชสีหชิงถวยพระราชทาน และขบวนแหทาง

้

          2,027,800          2,027,800                       -              2,027,800 ที่ทําการปกครอง 

จ.นธ.

2.8 กิจกรรมงานแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรม              496,000            496,000                         -                496,000 สนง.วัฒนธรรม จ.นธ.

2.9 กิจกรรมนิทรรศการ สาธิต จําหนาย ของดี

เมืองนรา

          1,340,000          1,340,000                         -              1,340,000 สนง.พัฒนาชุมชน 

จ.นธ.

2.10 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและอํานวย

ความสะดวก ดานการจราจร

          1,071,600          1,071,600                         -              1,071,600 ตํารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาส

2.11 กิจกรรมการประชาสัมพันธการจัดงานของดี

เมืองนรา

          1,065,500          1,065,500                         -              1,065,500 สนง.ประชาสัมพันธ 

จ.นธ.

จังหวัดและกลุมจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

บัญชีโครงการและงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบจังหวัด-งบแผนภาค)

จังหวัดนราธิวาส (ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม  2561 )

ที่
 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

นราธิวาส

                   -         13,619,500       13,619,500       178,163,300        249,100         7,271,160.00          6,348,340

2.1 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตลาดน้ําตากใบ – วัดชล

ธาราสิงเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

-                   3,205,700                  3,205,700            3,205,000               700  เริ่มตน 

13/12/2560 

สิ้นสุด 

11/04/2561 

ระยะเวลา 120 

วัน (9 งวด)

 หจก.ทรงสิทธิ

อรุณ

          3,205,000.00                      -   สนง.การทองเที่ยว

และกีฬา จ.นธ.

2.2 กอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะหาด

ขี้เหล็กขางตลาดกลางเกษตรเพื่อการสงออก

ชายแดนภาคใต อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-                   10,413,800              10,413,800           10,165,400         248,400  เริ่มตน 

03/01/2561 

สิ้นสุด 

30/10/2561

(4 งวด)

 หจก.นรา

สหกิจกอสราง

          4,066,160.00            6,099,240 อําเภอยี่งอ

3 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดนราธิวาส

         1,965,500                   -          1,965,500           873,840.00          1,091,660 สนง.วัฒนธรรม จ.นธ.

3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม

790,000                                -              790,000             760,340.00                29,660

3.2 ขบวนรถไฟสืบสานตํานานมะนารอ 175,500                                -              175,500             113,500.00                62,000

3.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธแหลงทองที่ยวทาง

วัฒนธรรม

1,000,000                              -            1,000,000                         -              1,000,000

4 โครงการสรางสุขดวยกีฬา          1,554,500                   -          1,554,500           931,600.00             622,900

1. แขงขันกีฬาสัมพันธงานกาชาดจังหวัดนราธิวาส          207,000.00                    -              207,000             207,000.00                      -   สนง.การทองเที่ยว

และกีฬา จ.นธ.

2. ปนจักรยาน จังหวัดนราธิวาส          200,000.00                    -              200,000             200,000.00                      -   

3. แขงขันกีฬาเปตองสรางความสัมพันธ จังหวัด

นราธิวาส

         103,000.00                    -              103,000             103,000.00                      -   

4. แขงขันโมโตคลอสเชื่อมสัมพันธอาเซียน 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

      1,044,500.00                    -            1,044,500             421,600.00              622,900 อําเภอรือเสาะ

5 โครงการเสริมสรางศักยภาพการขับเคลื่อนเขต

เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

     1,706,300.00                   -          1,706,300           433,677.00          1,272,623 สํานักงานจังหวัด

นราธิวาส

1. การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

- การประชุมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นราธิวาสในดานตางๆ ใหสอดคลองกับความ

ตองการของพื้นทีทุกภาคสวนและเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและอาเซียน

         432,000.00                   -             432,000                         -                432,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

2. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย OSS

- การขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพศูนย OSS

         306,000.00                   -             306,000                         -                306,000

3. การจัดหาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

- จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานขับเคลื่อนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

         360,000.00                   -             360,000             209,517.00              150,483

4. ยกระดับผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ 

SMEs ในพื้นที่

- พัฒนาและเพิ่มทักษะผูประกอบการ วิสาหกิจ

ชุมชน และ SMEs ในพื้นที่ ดานตางๆ

         210,700.00                   -             210,700             174,160.00                36,540

5. การประชาสัมพันธ

- ประชาสัมพันธ (3 ภาษา) และการ

ประชาสัมพันธผานทางชองทางสื่อตางๆ

         397,600.00                   -             397,600               50,000.00              347,600

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการคา

ชายแดนและการคาระหวางประเทศ

             240,000                    -              240,000         178,377             61,623.00             178,377  ดําเนินการและ

เบิกจายแลวเสร็จ

สํานักงานพาณิชย

จังหวัดนราธิวาส

1. อบรมเชิงปฏิบัติการความรูการประกอบธุรกิจ

สงออกและการคาระหวางประเทศ

             240,000                    -              240,000         178,377               61,623.00              178,377

7 โครงการเสริมสรางตลาดดิจิทัลและขยาย

โอกาสชองทางการตลาดของสินคาและบริการ

จังหวัดนราธิวาส  เพื่อรองรับการเขาสู

เศรษฐกิจดิจิทัล

          3,850,000                    -            3,850,000         152,958         3,697,042.00              152,958 สํานักงานพาณิชย

จังหวัดนราธิวาส

1. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ

การคาบนโลกออนไลน

             170,000                    -              170,000           79,757               90,243.00                79,757  ดําเนินการและ

เบิกจายแลวเสร็จ

2. จัดงานแสดงและจําหนายสินคาและบริการ

ของจังหวัดในภูมิภาคอื่น

          3,680,000                    -            3,680,000           73,201           3,606,799.00                73,201  ดําเนินการและ

เบิกจายแลวเสร็จ

8 โครงการพัฒนาผูประกอบการสูเศรษฐกิจการ

แขงขัน 4.0

         17,500,000                    -          17,500,000         2,400,140.00          15,099,860

1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐาน

รากใหมีความเขมแข็งบนฐานวัฒนธรรม

          5,000,000                    -            5,000,000                9,000.00            4,991,000 สํานักงาน

อุตสาหกรรม จ.นธ.

    1.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนและคัดเลือก

สํารวจกลุมเปาหมายในพื้นที่ / วิเคราะห

ศักยภาพกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

                   -                           -   

    1.2 สรางผูประกอบการพรอมนักออกแบบรุน

ใหมในกลุมคลัสเตอรผา

                   -                           -   

    1.3 ถายทอดองคความรูสรางนักออกแบบตอ

ยอดนักออกแบบผลิตภัณฑผา 35 ราย

                   -                           -   



4

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

    1.4 ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑผาตอยอด

การออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

                   -                           -   

    1.5 จัดแสดงผลงานแฟชั่น 1 ครั้ง                    -                           -   

2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมตามมาตรฐานฮาลาล

          2,500,000                    -            2,500,000               96,280.00            2,403,720 สํานักงาน

อุตสาหกรรม จ.นธ.

    2.1 สํารวจกลุมเปาหมายจัดทําฐานขอมูล                    -                           -                        -   

    2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตเชิงลึก

                   -                           -                        -   

    2.3 พัฒนาสถานประกอบการอาหารแปรรูป

เขาสูระบบมาตรฐาน

                   -                           -                        -   

    2.4 พัฒนาผลิตภัณฑออกแบบเพื่อเพิ่มมูลคา

ใหไดมาตรฐานรับรอง

                   -                           -                        -   

    2.5 จัดทําประชาสัมพันธเผยแพรชองทางใน

การสงเสริมดานการตลาด

                   -                           -                        -   

3. กิจกรรมสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดาน

การออกแบบการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑนราธิวาส

          3,000,000                    -            3,000,000             804,860.00            2,195,140 สํานักงานพัฒนา

ชุมชน จ.นธ.

   3.1 ประชาสัมพันธเชิญชวนและคัดเลือก

สํารวจกลุมเปาหมายในพื้นที่

                   -                           -                        -   

    3.2 ถายทอดองคความรูความเขาใจให

คําปรึกษาแนะนําในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

นวัตกรรมใหม จํานวน 50 ราย

                   -                           -                        -   

    3.3 ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมใหม

 พรอมแบรนดและบรรจุภัณฑ จํานวน 10 

ผลิตภัณฑ 10 แบรนด

                   -                           -                        -   

4. กิจกรรมสงเสริมการผูประกอบการธุรกิจขนาด

ใหญใหนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชใน

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

          2,000,000                    -            2,000,000                         -              2,000,000 สํานักงานพาณิชย 

จ.นธ.

4.1 จัดทําแผนการพัฒนา                    -                           -                        -   

4.2 ถายทอดความรูดานนวัตกรรมการผลิต

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

                   -                           -                        -   

4.3 ออกแบบและจัดทําแอพพลิเคชั่น 10 ราย                    -                           -                        -   

5. กิจกรรมจัดสรางวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรสูผลิตภัณฑเพิ่มคา

          3,000,000                    -            3,000,000            3,000,000 สํานักงานเกษตร 

จ.นธ.
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งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

    5.1 สํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย และวิเคราะห

ศักยภาพการผลผลิตทางดานการเกษตร เพื่อ

รองรับการแปรรูปสูผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา

                     -                      -                      -                        -   

    5.2 ฝกอาชีพการแปรรูปผลผลิตเกษตรใน

หลักสูตรที่นําวัตถุดิบในพื้นที่และของเหลือใชมา

เพิ่มมูลคา ที่เปนไปไดทางธุรกิจ และตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

                     -                      -                      -                        -   

6. Mini Money Expro  (ตลาดนัดเงินทุน)           2,000,000                    -            2,000,000           1,490,000.00              510,000 สํานักงานคลัง จ.นธ.

6.1 จัดกิจกรรมใหคําปรึกษาดานการเงินและการ

ลงทุน

                     -                      -                      -                           -                        -   

6.2 จัดกิจกรรมการออกบูธใหบริการแก

ผูประกอบการ และผูที่สนใจในดานการเงินและ

การลงทุน

                     -                      -                      -                           -                        -   

6.3 การจัดเวทีเสวนา                      -                     -                      -                           -                        -   

9 โครงการเกษตรสรางอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐาน

ราก

     8,119,400.00        1,548,000        9,667,400         2,658,755.00          7,008,645

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดนราธิวาส

      1,552,000.00                   -            1,552,000            1,552,000 สํานักงานเกษตร 

จ.นธ.

  (1) พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรฯ ผูเขารวมโครงการ จํานวน 2 ครั้ง 2 

วัน

                     -                     -                      -                         -                       -   

    - ถายทอดความรูการพัฒนาการผลิต 

การตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ เปนเงิน 

104,500 บาท

                     -                     -                      -                         -                       -   

    - ฝกปฏิบัติการแปรรูปอาหารตามมาตรฐาน

ความตองการของกลุม

                     -                     -                      -                         -                       -   

  (2) สนับสนุนวัสดุและอุปกรณในการผลิต                      -                     -                      -                         -                       -   

  (3) สนับสนุนบรรจุภัณฑและฉลากผลิตภัณฑ                      -                     -                      -                         -                       -   

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยววิถีเกษตร

      1,465,000.00                   -            1,465,000             584,685.00              880,315 สํานักงานเกษตร 

จ.นธ.

  (1) เพิ่มทักษะเกษตรกรในการบริหารจัดการ

ทองเที่ยววิถีเกษตร

                     -                     -                      -                           -                        -   

  (2) เสริมสรางขีดความสามารถการทองเที่ยววิถี

เกษตร 13 แหลง

                     -                     -                      -                           -                        -   
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

  (3) ประชาสัมพันธการทองเที่ยววิถีเกษตร 13 

แหลง

                     -                     -                      -                           -                        -   

3. จัดสรางกวานลากเรือประมงพื้นบาน - 

กอสรางโรงเรือนคลุมกวานลากเรือ

   - จัดซื้อกวานเรือพรอมอุปกรณ

   - ติดตั้งอุปกรณพรอมใชงาน

          20,000.00          1,188,000          1,208,000            1,188,000                 -    เริ่มตน 

29/12/2560 

สิ้นสุด 

29/03/2561 (1

 งวด)

 หจก. เอส เอ็ม 

คอนสรัคชั่น

          1,202,970.00                  5,030 สํานักงานประมง 

จ.นธ.

4. ปรับปรุงตลาดเกษตรกร (Farmer Market) 

จังหวัดนราธิวาส

          90,000.00            360,000            450,000               50,000.00              400,000 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณ จ.นธ.

  (1) ปรับเปลี่ยนซุมราน จํานวน 12  ซุมราน                      -                      -                      -                           -                       -   

  (2) จางเหมาจัดทําซุมราน จํานวน 12  ซุมราน                      -                      -                      -                           -                       -   

  (3) จัดทําปายประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร

จังหวัดนราธิวาส

                     -                      -                      -                 50,000.00                     -   

5. กิจกรรมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร

ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

      1,983,200.00                   -            1,983,200             294,750.00            1,688,450 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณ จ.นธ.

6. กิจกรรมโครงการเสริมสรางอาชีพ ชุมชน

เขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      2,500,000.00                    -            2,500,000             526,350.00            1,973,650 สํานักงานพัฒนา

ชุมชน จ.นธ.

7. กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการทุน

ชุมชนงบประมาณ

         320,100.00                    -              320,100                         -                320,100 สํานักงานพัฒนา

ชุมชน จ.นธ.

8. กิจกรรมโครงการการเกษตรเพื่อคนจน          189,100.00                    -              189,100                         -                189,100 สํานักงานพัฒนา

ชุมชน จ.นธ.

10 โครงการพัฒนาแรงงานคุณภาพเพื่ออนาคต

นราธิวาส

      1,084,200.00                    -            1,084,200             266,030.00              818,170 สํานักงานแรงงาน 

จ.นธ.

1. พัฒนาทักษะดานภาษา รองรับการคา/การ

ทองเที่ยว (ภาษาบาฮาซา)

         124,400.00                    -              124,400             116,020.00                  8,380 สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 25 นธ

2. การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการขับรถลากจูง

 (รถหัวลาก)

         682,600.00                    -              682,600                         -                682,600 สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 25 นธ

3. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกาวทันเทคโนโลยี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการคา และ

สรางผูประกอบการรายใหม

          77,800.00                    -                77,800                         -                  77,800 สํานักงานแรงงาน 

จ.นธ.

4. พัฒนาศักยภาพ นายจาง ลูกจาง ตาม

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน รองรับเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษและเมืองตนแบบการคาชายแดน

         199,400.00                    -              199,400             150,010.00                49,390 สํานักงานแรงงาน 

จ.นธ.
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

11 โครงการเกษตรเพิ่มคา นรา 4.0      1,232,900.00           450,000        1,682,900             588,080.00            1,094,820 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณ จ.นธ.

1. กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร

      1,137,500.00                    -            1,137,500             512,500.00              625,000 สํานักงานเกษตร 

จ.นธ.

2. กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปน้ํายางพาราเปน

ผลิตภัณฑจากยางพารา

          95,400.00                    -                95,400               75,580.00                19,820 สํานักงานสกรณ จ.นธ.

 - อบรมการจัดทําถุงมือยางพารา และผลิตภัณฑ

ยางพาราใหกลุม จํานวน 4รุน 30 ราย

          49,600.00                    -                49,600

 - การศึกษาเรียนรูกระบวนการผลิตกับบริษัท

หรือโรงงานที่ทําสัญญาโรงงานที่ทําสัญญา

          35,300.00              35,300

 - กิจกรรมสรางเครือขายและการจัดทําขอตกลง

ความรวมมือ(MOU)

          10,500.00              10,500

- ปรับปรุงและซอมแซมหองรมยาง            450,000            450,000               450,000                -    เริ่มตน

2/03/61 

สิ้นสุด

16/05/61

 หางหุนสวน 

จํากัด สุริยะ

ประดิษฐวิศกรร

12 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส

       17,500,000       13,813,200       31,313,200          14,900     20,487,058       20,483,057.69         10,830,142 ศูนยประสานงาน

โครงการพิเศษฯ

1. สงเสริมและสนับสนุนกลุมศิลปาชีพ การผลิต

ผลิตภัณฑศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

2,500,000                              -            2,500,000            4,000           1,422,750.00            1,077,250 ศูนยประสานงาน

โครงการพิเศษฯ

2. โครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน

3,500,000                              -            3,500,000           2,354,870.00            1,145,130 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณ จ.นธ.

3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทันต

สาธารณสุข ภาวะทุพโภชนา ปญหาหนอนพยาธิ 

ในโรงเรียนพระราชดําริ 28 โรงเรียน

2,500,000                              -            2,500,000             456,960.00            2,043,040  สพป.นธ. เขต 1,2,3

 สช.

4. สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําตาม

แนวพระราชดําริ

1,000,000                              -            1,000,000             137,066.00              862,934 ศูนยประสานงาน

โครงการพิเศษฯ

5. การสนองพระราชกระแสรับสั่งและการแกไข

ปญหาใหแกราษฎรที่ทูลเกลาถวายฎีกา

500,000                                -              500,000                         -                500,000 ศูนยประสานงาน

โครงการพิเศษฯ

6. การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม

เทิดพระเกียรติฯ

1,500,000                              -            1,500,000             612,260.00              887,740 ศูนยประสานงาน

โครงการพิเศษฯ

7. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง

พระราชดําริ

2,500,000                              -            2,500,000             207,480.00            2,292,520 ศูนยประสานงาน

โครงการพิเศษฯ
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

8. กิจกรรมรวบรวมพระราชกรณียกิจ และผลิต

สื่อประชาสัมพันธวีดิทัศน ความยาว 3 นาที 

จํานวน 6 ตอน

200,000                                -              200,000               20,000.00              180,000 สํานักงาน

ประชาสัมพันธ จ.นธ.

9. กิจกรรมปรับปรุงสิ่งปลูกสรางภายใตโครงการ

พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

3,000,000                              -            3,000,000           1,353,475.00            1,646,525 ศูนยประสานงาน

โครงการพิเศษฯ

10. กิจกรรมขับเคลื่อนและบริหารจัดการศูนย

ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส

300,000                                -              300,000             119,896.69              180,103 ศูนยประสานงาน

โครงการพิเศษฯ

11. กิจกรรมปรับปรุงถนนทางขึ้น สุขศาลา

พระราชทาน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

บานลีนานนท

-                   860,400            860,400               860,000               400  เริ่มตน 

13/11/2560 

สิ้นสุด 

26/01/2560 

(1 งวด)

 หจก.ธนาการ

โยธา

            860,000.00                      -   อําเภอสุคิริน

12. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การเกษตรอาหาร

กลางวันและปรับปรุงแกมลิงโรงเรียนใน

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

-                   1,064,300          1,064,300            1,064,300                 -    เริ่มตน 

20/11/2560 

สิ้นสุด 

18/01/2560 

ระยะเวลา 20 

วัน ( งวด)

 หจก.อักษรพัฒน           1,064,300.00                      -   อําเภอรือเสาะ

13. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

-                   2,116,800          2,116,800            2,102,300           14,500  เริ่มตน 

27/11/2560 

สิ้นสุด 

25/01/2561 

ระยะเวลา 60 

วัน (  งวด)

 หจก.เกรยจิวิล 

เอ็นจิเนียริ่ง

          2,102,300.00                      -   อําเภอรือเสาะ

14. ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟสติกสายโครงการ

พระราชดําริฝายไอรลือบอ หมูที่ 6 ตําบลเรียง 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

-                   8,924,900          8,924,900            8,924,900                 -    เริ่มตน 

20/11/2560 

สิ้นสุด 

18/01/2561 

ระยะเวลา 60 

วัน (  งวด)

 หจก.มานะ

วณิชยตันหยงมัส

          8,924,900.00                      -   อําเภอรือเสาะ
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

15. กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ราชดําริ หมูที่ 7 ตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส

-                   846,800            846,800               846,800                 -    เริ่มตน 

9/11/2560 

สิ้นสุด 

7/01/2561 

ระยะเวลา 60 

วัน 

( งวด)

 หจก.อักษรพัฒน             846,800.00                      -   อําเภอรือเสาะ

13 โครงการแกไขปญหาของชุมชน โดยชุมชน 

เพื่อชุมชน

                   -   117,109,800     117,109,800       114,055,200        114,600       87,816,880.00         26,238,320 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดนราธิวาส

1. เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟลสติกคอนกรีต

 สายทุงขนุน - หลังสถานีอนามัย หมูที่ 3 ตําบล

ลําภู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                     -   8,082,100                  8,082,100            8,080,000             2,100  เริ่มตน 

06/11/2560 

สิ้นสุด 

21/03/2561 

(4 งวด)

 หจก.ดีไอเอ็น 

คอนสตรัคชั่น

          8,080,000.00                      -   อําเภอเมืองนราธิวาส

2. กอสรางระบบประปาศูนยราชการอําเภอจะ

แนะ จังหวัดนราธิวาส

                     -   1,862,000                  1,862,000            1,862,000                 -    เริ่มตน 

27/10/2560 

สิ้นสุด 

17/06/2561 

ระยะเวลา 230 

วัน (4 งวด)

 หจก.เมดานี 

เอ็นจิเนียริ่ง

          1,862,000.00                      -   อําเภอจะแนะ

3. ขุดลอกคลองสายบานน้ําวน-ไอรสกูวา หมูที่ 1

 ตําบลชางเผือก อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                     -   2,085,500                  2,085,500            2,085,500                 -    เริ่มตน 

27/10/2560 

สิ้นสุด 

27/04/2561

ระยะเวลา 180 

วัน (3 งวด)

 หจก. MBA 

เอ็นจิเนียริ่ง

          2,085,500.00                      -   อําเภอจะแนะ

4. ขุดลอกคลองสายบานไอรมือเซ-ไอรยือรุส หมูที่

 9 ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                     -   1,668,500                  1,668,500            1,668,500                 -    เริ่มตน 

27/10/2560 

สิ้นสุด 

27/04/2561

ระยะเวลา 180 

วัน (3 งวด)

 หจก.วงกบ

รือเสาะ

          1,668,500.00                      -   อําเภอจะแนะ
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

5. ขุดลอกคลองสายบานปาร-ีไอรกรอส หมูที่ 4  

ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

-                   1,564,100                  1,564,100 1,564,100.00                       -    เริ่มตน 

27/10/2560 

สิ้นสุด 

28/03/2561

ระยะเวลา 150 

วัน (3 งวด)

 หจก.วงกบ

รือเสาะ

          1,564,100.00                      -   อําเภอจะแนะ

6. กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนน

สายใน บานปาเระรูโบะ หมูที่ 9 ตําบลมะรือโบอ

อก อําเภอเจาะไอรองขนาดกวาง 0.80 เมตร 

ระยะทาง 1,200 เมตร

-                   2,940,000                  2,940,000  ยังไมกอหนี้                         -                        -    ขอโอน

เปลี่ยนแปลง

เนื่องจากโครงการ

ซ้ําซอน

อําเภอเจาะไอรอง

7. กอสรางถนนลาดยางทางเขาบานจูโวะ อําเภอ

เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

-                   2,940,000                  2,940,000 2,940,000                          -    เริ่มตน

16/11/2560

สิ้นสุด

15/03/2561

(2 งวด)

 หจก.รุสลัน

การโยธา

          2,940,000.00                      -   อําเภอเจาะไอรอง

8. กอสรางถนน คสล.หลังโรงเรียนบานไรสถานที่

 หมูที่ 2 ตําบลเจะเห อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส

-                   4,942,200                  4,942,200 4,940,000                       2,200  เริ่มตน

02/11/2560

สิ้นสุด

02/03/2561

(5 งวด)

 หจก.ทรงสิทธิ

อรุณ

          4,940,000.00                      -   อําเภอตากใบ

9. ขยายเขตระบบประปาหมูบานแบบระบบ

ประปาผิวดินขนาดใหญมาก บานไร หมูที่ 2 - 

บานบางนอยหมูที่ 4 -บานทาพรุ หมูที่ 3 ตําบล

เจะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

-                   2,940,000                  2,940,000 2,939,000                       1,000  เริ่มตน

02/11/2560

สิ้นสุด

02/03/2561

(2 งวด)

 หจก.คํานึงงาม

สวนการประปา

          2,939,000.00                      -   อําเภอตากใบ

10. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบานเฉลิม

 หมูที่ 6 ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส

-                   3,257,600                  3,257,600 3,230,000.00                 27,600  เริ่มตน 

28/12/2560 

สิ้นสุด 

25/08/2561 (5

 งวด)

 หจก.วานิชการ

กอสราง

            969,000.00            2,261,000 อําเภอบาเจาะ

11. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบาน

ยากา – ญอรายอ) ม.2 ต.บาเระเหนือ อําเภอบา

เจาะ จังหวัดนราธิวาส

-                   2,352,000                  2,352,000            2,330,000           22,000  เริ่มตน 

28/12/2560 

สิ้นสุด 

27/04/2561 (2

 งวด)

 หจก.มิงการโยธา           2,330,000.00                      -   อําเภอบาเจาะ
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

12. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปูตะ -

 สุไหงบาลา) หมูที่ 3 ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ 

จังหวัดนราธิวาส

-                   5,540,700                  5,540,700            5,540,000               700  เริ่มตน

31/10/2560

สิ้นสุด

29/03/2561

(3 งวด)

 หจก.นรา

สหกิจกอสราง

          5,540,000.00                      -   อําเภอยี่งอ

13. กอสรางกําแพงปองกันน้ําเซาะตลิ่ง แนวรั้ว 

และปรับพื้นที่มัสยิดอัลเราะหมานียะห ม.9 

ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ

-                   7,752,800                  7,752,800            7,752,800                 -    เริ่มตน

31/10/2560

สิ้นสุด

27/07/2561

(10 งวด)

 หจก.อารียมัง 

เอ็นจิเนียริ่ง

          2,713,480.00            5,039,320 อําเภอระแงะ

14. ขุดสระแกมลิง หมูที่ 6 ตําบลตันหยงมัส 

อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

-                   1,117,200                  1,117,200            1,117,200                 -    เริ่มตน

19/10/2560

สิ้นสุด

17/04/2561

(2 งวด)

 หจก.สายบุรี

วัสดุและจักรกล

          1,117,200.00                      -   อําเภอระแงะ

15. กอสรางทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานกําปงบารู – บาโงลาเวง อําเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส

-                   7,718,500                  7,718,500            7,718,500                 -    เริ่มตน

19/10/2560

สิ้นสุด

17/04/2561

(   งวด)

 หจก.อิควาน

คอนสตรัคชั่น

          7,718,500.00                      -   อําเภอรือเสาะ

16. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

จะมาแกะ - บางขุด หมูที่ 1 บานบางขุด ตําบลฆอ

เลาะ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

-                   4,410,000                  4,410,000            4,408,000             2,000  เริ่มตน

27/10/2560

สิ้นสุด

25/05/2561

ระยะเวลา 210 

วัน

(3 งวด)

 หจก.พี.เอ. นรา

คอนสตรัคชั่น

                        -              4,408,000 อําเภอแวง

17. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาม

คลองธรรมชาติคลองริโก หมูที่ 3 บานน้ําขาว 

ตําบลกายูคละ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

-                   3,792,600                  3,792,600            3,792,000               600  เริ่มตน

24/11/2560

สิ้นสุด

23/05/2561

ระยะเวลา 180 

วัน (4 งวด)

 หจก.กิจศิริ

รุงเรืองคอน

สตรัคชั่น

                        -              3,792,000 อําเภอแวง
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

18. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบานบา

เละ หมูที่ 6 บานบาเละ ตําบลแมดง อําเภอแวง 

จังหวัดนราธิวาส

-                   4,410,000                  4,410,000            4,402,000             8,000  เริ่มตน

27/10/2560

สิ้นสุด

25/05/2561

(3 งวด)

 หจก.รุสลัน

การโยธา

                      -              4,402,000 อําเภอแวง

19. กอสรางคูสงน้ํา บานยะหอ หมูที่ 3 ตําบลแม

ดง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (เพิ่มเติม)

-                   1,252,400                  1,252,400            1,245,000             7,400  เริ่มตน

27/10/2560

สิ้นสุด

24/02/2561

ระยะเวลา 210 

วัน (1 งวด)

 หจก.ดีทีเอ็ม 

จามาแกะ 

คอนสตรัคชั่น

          1,245,000.00                      -   อําเภอแวง

20. ขยายคลองสงน้ําเขานา บานฮูแตมาแจ หมูที่

 7 ตําบลกายูคละ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

(เพิ่มเติม)

-                   950,600                      950,600               949,600             1,000  เริ่มตน

27/10/2560

สิ้นสุด

24/04/2561

(2 งวด)

 หจก.พี.เอ. นรา

คอนสตรัคชั่น

                        -                949,600 อําเภอแวง

21. ปรับปรุงซอมแซมระบบคูสงน้ําเพื่อการเกษตร

 บานเจะเหม (บาโงฮาเล็ง) หมูที่ 3 ตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (เพิ่มเติม)

-                   985,900                      985,900               984,600             1,300  เริ่มตน

27/10/2560

สิ้นสุด

24/02/2561

(1 งวด)

 หจก.นิอัยมาน 

คอนสตรัคชั่น

                        -                984,600 อําเภอแวง

22. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกือเมาะ

 – กําปงบารู หมูที่ 10 อําเภอศรีสาคร จังหวัด

นราธิวาส

-                   8,000,800                  8,000,800            7,988,000           12,800  เริ่มตน

11/11/2560

สิ้นสุด

9/04/2561

(5 งวด)

 หจก.มานะ

วณิชยตันหยงมัส

          7,988,000.00                      -   อําเภอศรีสาคร

23. กอสรางถนนคอนกรีตสายไอรจือนะ อําเภอ

ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

-                   6,948,200                  6,948,200            6,933,000           15,200  เริ่มตน

11/11/2560

สิ้นสุด

9/04/2561

(5 งวด)

 หจก.อิรฟาน 

วัสดุ

          5,199,750.00            1,733,250 อําเภอศรีสาคร

24. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานภูเขา

ทอง หมูที่ 2 – หมูที่ 8 บานวังน้ําเย็น ตําบลภูเขา

ทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

-                   10,010,700              10,010,700           10,000,000           10,700  เริ่มตน 

20/10/2560 

สิ้นสุด 

8/05/2561

(5 งวด)

 หจก.นอมเกลา

การโยธา

        10,000,000.00                      -   อําเภอสุคิริน
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

25. ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายสํานักสงฆ) หมูที่ 5 บ.น้ําตก ต.ปาเสมัส อ.สุ

ไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

-                   10,674,200              10,674,200           10,674,200                 -    เริ่มตน

10/11/2560

สิ้นสุด

09/05/2561

(4 งวด)

 หจก.วริษฐา 

คอนสตรัคชั่น

          8,005,650.00            2,668,550 อําเภอสุไหงโก-ลก

26. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสมอ

 – บานตนไทร หมูที่ 2,6 ตําบลสุไหงปาดี อําเภอ

สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

-                   8,911,200                  8,911,200            8,911,200                -    เริ่มตน 

14/11/2560 

สิ้นสุด 

22/07/2561 

(6 งวด)

 หจก.ลีแอนด

เพื่อน 1995

          8,911,200.00                      -   อําเภอสุไหงปาดี

14 โครงการเรงรัดการแกไขปญหาและพัฒนา

สุขภาพสตรีและเด็กในจังหวัดนราธิวาส

         750,000.00          1,870,000          2,620,000           425,291.00            2,194,709 สํานักงานสาธารณสุข

 จ.นธ.

1. จัดซื้อเครื่องสแกนหลอดเลือดดํา จํานวน 10 

เครื่องๆละ 170,000 บาท

                     -            1,700,000          1,700,000                         -              1,700,000

2. จัดซื้อเครื่องปนเลือด serofuge จํานวน 1 

เครื่องๆละ 155,150 บาท

           155,150            155,150                         -   

3. สรางชุมชนตนแบบการดูแลสุขภาพมารดา

และทารกอยางยั่งยืน

         300,000.00                   -              300,000             286,280.00                13,720

4. อบรมแกนนําวัยรุนในการลดพฤติกรรมเสี่ยง

และปองกันการตั้งครรภซ้ําในวัยรุน

         150,000.00                    -              150,000             139,011.00                10,989

5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเพื่อนใจวัยทีน          300,000.00                    -              300,000              300,000

6. คืนเงิน              14,850              14,850

15 โครงการนราสีขาว      5,660,500.00                   -          5,660,500         2,258,532.00          3,401,968 ศอ.ปสจ.นธ.

1. ขยายครูแดรในสถานศึกษา ในการสราง

ภูมิคุมกัน

      1,584,000.00                   -            1,584,000                         -              1,584,000

2. คณะทํางาน ศอ.ปส.จ.นธ. นําผูปกครอง 

ติดตาม เยี่ยมเยียนใหกําลังใจผูผานการบําบัด

ฟนฟูฯ ที่ไปประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

บริษัท เดบโบราห เซอรวิสเซลล (ประเทศไทย) 

จํากัด และบริษัท อื่นๆ

         195,700.00                   -              195,700             195,532.00                    168

3. แขงกีฬาฟุตบอลหญาเทียม          200,000.00                    -              200,000                         -                200,000

4. สงเสริมเอี๊ยะตีกาฟในเดือนรอมฎอน จํานวน 

26 มัสยิด

         819,000.00                    -              819,000             684,000.00              135,000

5. จางเหมาในการติดตาม โครงการปฏิบัติการ

พลังแผนดิน เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดจังหวัดนราธิวาส จํานวน 2 คน 12 เดือน

         360,000.00                   -              360,000             210,000.00              150,000



14

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

6. รณรงค ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกพลัง

สังคมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในวันที่ 

26 มิถุนายน 2561 เปนวันตอตานยาเสพติดโลก

         260,000.00                    -              260,000                         -                260,000

7. การศึกษาดูงานระบบบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยา

เสพติด นอกพื้นที่

         303,800.00                    -              303,800             285,800.00                18,000

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ปฏิบัติภารกิจชุด

ปฏิบัติการประจําตําบล (ระดับจังหวัด)

         161,700.00                   -              161,700             156,700.00                  5,000

9. ฝกอบรมอาชีพใหกับเยาวชนกลุมเสี่ยงนอก

สถานศึกษา จํานวน 50 คน

         279,000.00                    -              279,000                         -                279,000

10. อบรมรั้วยาเสพติดใหแก เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป

         300,000.00                    -              300,000             285,600.00                14,400

11. กิจกรรมอบรมสมาชิกคายกาวใหม หัวใจสี

ชมพู

          89,350.00                    -                89,350               89,350.00                      -   

12. กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงฯ คุม

ประพฤติสรางคน เยาวชนสรางสุข

          89,350.00                    -                89,350               89,350.00                      -   

13. กิจกรรมดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติด 

จํานวน 19 หมูบาน/ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท

         303,600.00                    -              303,600             262,200.00                41,400

14. กิจกรรมสนับสนุน ศอ.ปส.อ.เพื่อดําเนินการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 

จํานวน 13 อําเภอ

         715,000.00                    -              715,000                         -                715,000

16 โครงการรเรงรัดผลักดันการขยายเครือขายการ

ณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE

 NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส

     2,659,800.00                   -          2,659,800           737,540.00          1,922,260 สํานักงาน

สาธารณสุข จ.นธ.

1. การขยายเครือขายสมาชิกและชมรม TO BE 

NUMBER ONE ครอบคลุมทั้งจังหวัด

          800,000.00                   -              800,000             497,540.00              302,460

2. ประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER 

ONE จังหวัดนราธิวาส ระดับจังหวัด ระดับภาคใต 

และระดับประเทศ

        1,859,800.00                    -            1,859,800             240,000.00            1,619,800

17 โครงการประชารัฐรวมใจ สูใตสันติสุข        25,846,000                   -         25,846,000         25,846,000                -         14,019,001.00         11,826,999 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดนราธิวาส

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวน

ทางยุทธวิธีใหแกกําลังประจําถิ่นและกําลัง

ประชาชนในพื้นที่

         6,679,874                    -            6,679,874           4,115,115.00            2,564,759
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

1.1  เพิ่มประสิทธิภาพ อส. ชุดปฏิบัติการพิเศษ 

(อบรมหลักสูตร 5 วัน จํานวน 2 รุนๆ รวม 156 

คน)

             570,000                    -              570,000             368,240.00              201,760               10,400

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ อส. เขตเมือง จํานวน 420

 นาย (อบรมหลักสูตร 5 วัน จํานวน 4 รุนๆ ละ 

105 นาย)

          1,280,000                    -            1,280,000           1,280,000.00                      -   

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ อส. ชุดชางซอมอาวุธและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 150 คน (อบรม

หลักสูตร 3 วัน จํานวน 2 รุนๆ ละ 75 คน)

             217,900                    -              217,900             144,700.00                73,200

1.4 การจัดกิจกรรมสวนสนามและสาบานธงฯ อส.              330,000                    -              330,000             160,000.00              170,000

1.5 เพิ่มประสิทธิภาพดานการขาวและปฏิบัติการ

ขาวสารแกผูนําหมูบาน จํานวน 450  คน (อบรม

หลักสูตร 1 วัน จํานวน 6 รุนๆ ละ 75 คน)

             510,000                    -              510,000             154,800.00              355,200

1.6 เพิ่มประสิทธิภาพใหแกกําลังภาคประชาชน

ชุดคุมครองตําบล (ชคต.)และชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่ 13 อําเภอ 

จํานวน 1 ครั้ง (ครึ่งปหลัง) แบบรวมการ 1  วัน

          1,405,500                    -            1,405,500             667,375.00              738,125

1.7 ฝกอบรมทางยุทธวิธีรวมกัน 3 ฝาย (ปกครอง

 ตํารวจ ทหาร)  ในพื้นที่ 13 อําเภอของจังหวัด

นราธิวาส

          1,300,000                    -            1,300,000           1,277,000.00                23,000

1.8  กิจกรรมการฝกอบรมทบทวน ลส.ชบ. ป 

2561 (ฝกทบทวน ลส.ชบ.จํานวน 1 รุน 150 คน

 หลักสูตร2 วัน1 คืน)

              75,000                    -                75,000               63,000.00                12,000

1.9 กิจกรรมการจัดหาวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 ชคต. (จัดหาวัสดุที่จําเปนในการปฏิบัติภารกิจ

สนับสนุน ชคต.จัดตั้งใหม 11 แหง ในพื้นที่ 13 

อําเภอ)

             991,474                    -              991,474                         -                991,474

2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูนํา

หมูบานและคณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

(หมูบานปกติและหมูบาน อพป.)

          3,130,000                    -            3,130,000           2,849,140.00              280,860
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย

ปฏิบัติการอําเภอ และการจัดหนวยบริการจังหวัด

เคลื่อนที/่อําเภอเครื่อนที่

          5,210,000                    -            5,210,000           3,164,300.00            2,045,700

4. สงเสริมการกีฬานําไปสูการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ           2,600,000                    -            2,600,000           1,137,950.00            1,462,050

5. นราธิวาสกาวไกล...สูอาเซียน การขับเคลื่อน

การพัฒนาความรวมมือการแกไขปญหา

          1,000,000                    -            1,000,000                         -              1,000,000

6. แสวงหาความมือสตรี เพื่อการพัฒนาและ

เสริมสรางสันติสุข จังหวัดนราธิวาส

             322,100                    -              322,100             322,100.00                      -   

7. แสวงหาความรวมมือจากกลุมผูนําศาสนา           1,120,000                    -            1,120,000             698,000.00              422,000

8. พัฒนาศักยภาพการปกครองทองที่ เพื่อ

เสริมสรางความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส

         656,000.00                    -              656,000             642,396.00                13,604

9. กิจกรรมการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบ

พิธีฮัจญ ณ ทาอากาศยานนราธิวาส ป 2561 

จํานวน 6 เที่ยวบิน

      3,300,000.00                    -            3,300,000                         -              3,300,000

10. กิจกรรมแสวงหาความรวมมือภาคประชาชน 

(กลุมผูสูงอาย)ุ “ผูสูงอายุใสใจสุขภาพ”(เปนการ

จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย นันทนาการ การ

ตรวจสุขภาพ 1 รุน 500 คน และเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของ 50 คน)

         490,000.00                    -              490,000             378,000.00              112,000

11. กิจกรรมแสวงหาความรวมมือภาคประชาชน 

(กลุมผูสูงอาย)ุ “การฝกประดิษฐหมวกและ

ผาพันคอไหมพรม(ผูสูงอาย)ุ”

         164,475.00                    -              164,475                         -                164,475

12. กิจกรรมแสวงหาความรวมมือภาคประชาชน

“สรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมปาพรุโตะแดง”

      1,022,051.00                    -            1,022,051             649,300.00              372,751

13. กิจกรรมแสวงหาความรวมมือภาคประชาชน

“ศึกษาดูงานการแกไขปญหาชางปาออกนอก

พื้นที่อนุรักษและสรางผลกระทบตอราษฎร”

         151,500.00                    -              151,500               62,700.00                88,800

18 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา

การ

         9,000,000                   -          9,000,000           4,265,621.96            4,734,378 สํานักงานจังหวัด

นราธิวาส
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

19 โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตขาว                    -         19,600,000       19,600,000        525,087         2,639,374.00         16,960,626

(1) กอสรางระบบสงน้ําบานใหญ ตําบลพรอน 

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   -   11,760,000              11,760,000           11,618,600         141,400  เริ่มตน 

22/1/2561

                      -            11,760,000 โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาลุมน้ํา

โก-ลก

(2) กอสรางระบบสงน้ําบานโคกกระทอม ตําบลพ

รอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                     -   7,840,000                  7,840,000            7,456,313         383,687  เริ่มตน 

8/1/2561

          2,639,374.00            5,200,626 โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาลุมน้ํา

โก-ลก

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวชุมชน

และประสานพลังประชารัฐ และตลาด MICE

                   -         12,472,800       12,472,800         12,453,000          19,800         2,440,000.00         10,032,800 ที่ทําการปกครอง

อําเภอสุคิริน

ปรับปรุงสวนดอกไมสุคิรินเพื่อการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน

-                          12,207,800        12,207,800           12,200,000             7,800  เริ่มตน 

15/12/2560 

สิ้นสุด 

27/09/2561

 หจก.กิจศิริ

รุงเรือง คอน

สตรัคชั่น

         12,200,000

1)  จัดทําซุมอุโมงคตนไม ขนาดยาว 74 เมตร 

กวาง 4 เมตร

-                                     -                       -   

2)  จัดทําซุมประตูปูนปน หนาทางเขาสวนไม

ดอกสุคิริน

-                                      -                        -   

3)  จัดทําซุมประตูปูนปนในสวนไมดอกสุคิริน -                                      -                        -   

4)  จัดทําฝายคอนกรีต จํานวน 1 จุด -                                      -                        -   

5)  จัดทําที่พักเจาหนาที่ประจําสวนไมดอกสุคิริน

 ขนาด 4 × 4 เมตร จํานวน 2 หลังๆ หลังละ 

165,000 บาท

-                                      -                        -   

6)  ปรับปรุงภูมิทัศนดวยพันธุไมดอกไมประดับ

นานาพันธุ

-                                      -                        -   

7)  จัดทําระเบียงจุดชมวิว จํานวน 1 จุด -                                      -                        -   

8)  จัดทําทางเขาและทางเดินในสวนไมดอกสุ

คิรินจัดทํารางระบายน้ํา งานเทลานคอนกรีตเสริม

   

-                                      -                        -   

9)  ระบบไฟฟาประดับ ตกแตง ภายในสวนไม

ดอกสุคิริน

-                                      -                        -   

10)  ระบบประปาภายในสวนพื้นที่ 30 ไร -                                      -                        -   

11)  ขยายเขตระบบไฟฟาในพื้นที่สวนไมดอก -                                      -                        -   

12)  จัดซื้อเต็นทสําหรับนักทองเที่ยวนอน จํานวน

 10 หลัง หลังละ 6,500 บาท

-                                65,000              65,000                 63,000             2,000  เริ่มตน 

28/11/2560 

สิ้นสุด 

06/12/2560

 รานเอ็น บี ซัพ

พลาย

               65,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

13)  จัดซื้อเรือแคนนูสําหรับ 3 คนนั่ง จํานวน 10

 ลําๆ ละ 20,000 บาท

-                              200,000            200,000               190,000           10,000  เริ่มตน 

28/11/2560 

สิ้นสุด 

06/12/2560

 รานเอ็น บี ซัพ

พลาย

                      -               200,000

21 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรม

15,462,000       728,000                16,190,000         1,702,410.00         14,487,590 สํานักงานวัฒนธรรม 

จ.นธ.

(1) การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(นราธิวาส สงขลา ยะลา ปตตาน)ี

   - สงเสริมการจัดงานพหุวัฒนธรรมระดับอําเภอ

 56 อําเภอ (นราธิวาส สงขลา ยะลา ปตตานี 

สตูล) อําเภอละ 254,000 บาท เปนเงิน 

14,324,000 บาท

14,324,000         -                         14,324,000           1,446,810.00          12,877,190

   - สงเสริมอัตลักษณภาษาถิ่นตากใบ “รวมพล

คนแหลงเจะเห”

          1,138,000                   -            1,138,000           255,600.00              882,400

   - สื่อการเรียนรูพหุวัฒนธรรมประจําพิพิธภัณธ -                              728,000            728,000              728,000

22 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 728,000                    48,584,700        49,312,700           47,311,391        165,109             408,800.00         48,903,900 ศอ.ปสจ.นธ.

เพิ่มศักยภาพการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

เพื่อคืนคนดีสูสังคม

-                          47,476,500        47,476,500           47,311,391        165,109          47,476,500

1. กอสรางอาคารสํานักงานและอํานวยการ คาย

บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

แบบถาวรระดับจังหวัด ขนาด 10.50 x 15 เมตร

 1 หลัง

                   -   3,223,500                  3,223,500  เริ่มตน 

07/03/2561 

สิ้นสุด

-

 หจก.พิทักษ

ราษฎร

                      -              3,223,500

2. ถมดินบริวเณคายบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู

เสพ/ผูติดนาเสพติดแบบถาวร ระดับจังหวัด 

ขนาดพื้นที่ประมาณ 41,800 ตารางเมตร ถมดิน

สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร 75,240 ลบ.ม.

                     -   16,335,000              16,335,000          16,335,000

3. กอสรางรั้วคอนกรีตบริเวณคายบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด แบบถาวร

ระดับจังหวัด ความยาวประมาณ 760.00 เมตร 

760 เมตร

                     -   5,940,000                  5,940,000            5,940,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม  รวมวงเงิน  วงเงินตาม  เบิกจาย  ผลการ

งบรายจาย - รายการ  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  (บาท)  สัญญา  (บาท)  ดําเนินงาน
ที่

 งบประมาณ (บาท)  เงินเหลือจาย  วันลงนาม/

สิ้นสุดสัญญา  ผูรับจาง  คงเหลือ
หนวยงานรับผิดชอบ

4. กอสรางสนามฟุตบอลหญาเทียม บริเวณคาย

บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  

แบบถาวรระดับจังหวัด ขนาด 22.00 x 42.00 

เมตร พรอม พื้น คสล.ขนาด 25.00 x 45.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แหง

                     -   2,178,000                  2,178,000            2,178,000

5. กอสรางโรงอาหารพรอมหองครัวบริเวณคาย

บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

แบบถาวรระดับจังหวัด ขนาด 8.00 x 24.00 

เมตร  1 หลัง

                     -   1,881,000                  1,881,000            1,881,000

6. กอสรางอาคารอเนกประสงค คายบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพ ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด แบบถาวร

ระดับจังหวัด ขนาด 10 x 20 เมตร 1 หลัง

                   -   2,277,000                  2,277,000            2,277,000

7. กอสรางอาคารโรงนอน 2 ชั้น พรอมหองน้ํา – 

หองสวม จํานวน 2 หลัง  บริเวณคายบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด แบบถาวร

ระดับจังหวัด  2 หลัง

                     -   15,642,000              15,642,000          15,642,000

8. ครุภัณฑคอมพิวเตอร                      -   122,200                      122,200               122,200               80,800.00                41,400

(1.1) โปรเจคเตอร 1 เครื่อง                      -   36,000                          36,000                 36,000                         -                  36,000

(1.2) คอมพิวเตอรตั้งโตะ จอขนาด 18.5 นิ้ว 2 

เครื่อง

                     -   32,000                          32,000                 32,000               32,000.00                      -   

(1.3) คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรังงานสํานักงาน 2

 เครื่อง

                     -   32,000                          32,000                 32,000               32,000.00                      -   

(1.4) จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง 1 ตัว                      -   5,400                            5,400                  5,400                         -                    5,400

(1.5) เครื่องปริ้นท Laser Jet color 1 เครื่อง                      -   16,800                          16,800                 16,800               16,800.00                      -   

9. ครุภัณฑงานบานงานครัว                      -   922,500                      922,500               922,500                         -                870,000

(1.1) เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต 100 หลัง                      -   580,000                      580,000               580,000                         -                580,000

(1.2) คูเสื้อผาขนาด 2 บาน 100 ตู                      -   290,000                      290,000               290,000                         -                290,000

(1.3) เกาอี้นวม มีพนักพิง 50 ตัว                      -   24,000                          24,000                 24,000                         -                  24,000

(1.4) โตะทํางาน 5 ตัว                      -   22,000                          22,000                 22,000                         -                  22,000

(1.5) เกาอี้ทํางาน 5 ตัว                      -   6,500                            6,500                  6,500                         -                    6,500

10. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                      -   63,500                          63,500                 63,500                         -                  63,500

 - ชุดเครื่องเสียงกลางเเจงชุดเล็ก ตูลําโพงพรอม

ขยายเสียง 600 วัตต 1 ชุด

                     -   -                                     -                           -                        -   

10. วัสดุงานบานงานครัว              728,000 -                             728,000             328,000.00              400,000

รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ      127,081,100     229,796,000 356,877,100    1,419,931     4,551,210     157,817,454.65     199,059,645      

         5,000,000 259,301,600    0.40            คิดเปนรอยละ 44.22                        ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม  2561
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