
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดนราธิวาส 

**************************** 
   จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 จ านวน 3 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย งบจังหวัดและงบจากแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบแผนภาค) และงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดังนี้ 

1.งบจังหวัด  
 จังหวัดนราธิวาสได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 16 โครงการ /1 รา ยการ  งบประมาณ 
262.1109 ล้านบาท เป็นงบด าเนินงาน  92.2948 ล้านบาท  (35.21%) งบลงทุน 151.6221 ล้านบาท 
(57.85%)  และงบรายจ่ายอ่ืน 18.1940  ล้านบาท (6.94%) ถูกปรับลดงบประมาณ จ านวน  2.8093  ล้าน
บาท คงเหลือ 259.3016 ล้านบาท จ าแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนงาน
ประจ าปี และงานของดี
เมืองนรา ประจ าปี 2561 

12,222,000.00 - 12,222,000.00 ส านักงาน
จังหวัดฯและ
หน่วยงานที่ 

  1. กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดงานประจ าปีของ
จังหวัดนราธิวาส 

1,799,200.00 - 1,799,200.00  เกี่ยวข้อง 

  1.1 การจัดแสดงทาง
วัฒนธรรม  

445,200.00 - 445,200.00   

  1.2 การจัดนิทรรศการ
แสดงผลการด าเนินงาน
ส าคัญของจังหวัด 

364,000.00 - 364,000.00   

  1.3 รักษาความปลอดภัย
และอ านวยความสะดวก
ด้านการจราจร 

990,000.00 - 990,000.00   

  2. งานของดีเมืองนรา 10,422,800.00 - 10,422,800.00   
  2.1 กิจกรรมงานวัน

ลองกอง 
500,000.00 - 500,000.00   

  2.2 กิจกรรมผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพและงานกระจูด 

1,679,000.00 - 1,679,000.00   

  2.3 กิจกรรมประชัน
นกเขาชวาเสียงชิงถ้วย
พระราชทาน 

200,000.00 - 200,000.00   

  2.4 กิจกรรมพิธีเปิดงาน
ของดีเมืองนรา และขบวน
แห่ทางบก 

425,000.00 - 425,000.00   

  2.5 จัดริ้วขบวน และพิธี
ปล่อยริ้วขบวนแห่ทางบก
งานของดีเมืองนรา  

669,000.00 - 669,000.00   
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  2.6 กิจกรรมการอ านวย
ความสะดวก และ
เตรียมการรับเสด็จฯ ใน
งานของดีเมืองนรา   

948,900.00 - 948,900.00   

  2.7 กิจกรรมแข่งขันเรือ
กอและ เรือยอกอง และ
เรือคชสีห์ชิงถ้วย
พระราชทาน และขบวน
แห่ทางน้ า    

2,027,800.00 - 2,027,800.00   

  2.8 กิจกรรมงานแสดง
และประกวด
ศิลปวัฒนธรรม    

496,000.00 - 496,000.00   

  2.9 กิจกรรมนิทรรศการ 
สาธิต จ าหน่าย ของดี
เมืองนรา 

1,340,000.00 - 1,340,000.00   

  2.10 กิจกรรมรักษาความ
ปลอดภัยและอ านวย
ความสะดวก ด้าน
การจราจร    

1,071,600.00 - 1,071,600.00   

  2.11 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์การจัด
งานของดีเมืองนรา   

1,065,500.00 - 1,065,500.00   

 2. โครงการพัฒนาส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัด
นราธิวาส 

13,756,900.00 137,400.00 13,619,500.00 สนง.การ
ท่องเที่ยวฯ 

  2.1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลาดน้ าตากใบ – วัดชล
ธาราสิงเห  
อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

3,238,000.00 32,300.00 3,205,700.00   

  2.2 ก่อสร้างและปรับปรุง
สวนสาธารณะหาด
ขี้เหล็กข้างตลาดกลาง
เกษตรเพ่ือการส่งออก
ชายแดนภาคใต้ อ าเภอยี่
งอ จังหวัดนราธิวาส   

10,518,900.00 105,100.00 10,413,800.00 อ าเภอยี่งอ 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 3. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดนราธิวาส 

1,965,500.00 - 1,965,500.00 ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

นราธิวาส   3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

790,000.00 - 790,000.00 

  3.2 ขบวนรถไฟสืบสาน
ต านานมะนารอ  

175,500.00 - 175,500.00 

  3.3 ผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

1,000,000.00 - 1,000,000.00 

 4. โครงการสร้างสุขด้วยกีฬา 1,554,500.00 - 1,554,500.00 สนง.ท่องเที่ยวฯ 
  1. แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

งานกาชาดจังหวัด
นราธิวาส  

207,000.00 - 207,000.00   

  2. ปั่นจักรยาน จังหวัด
นราธิวาส 

200,000.00 - 200,000.00   

  3. แข่งขันกีฬาเปตอง
สร้างความสัมพันธ์ 
จังหวัดนราธิวาส 

103,000.00 - 103,000.00   

  4. แข่งขันโมโตคลอส
เชื่อมสัมพันธ์อาเซียน 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

1,044,500.00 - 1,044,500.00 อ าเภอรือเสาะ 

 5. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการขับเคลื่อน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส : มั่นคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน 

1,706,300.00 - 1,706,300.00 ส านักงาน
จังหวัด

นราธิวาสและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  1. การขับเคลื่อนเขต
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
- การประชุมการ
ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนราธิวาสในด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที
ทุกภาคส่วนและเชื่อมโยง
ในภูมิภาคและอาเซียน 

432,000.00 - 432,000.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ 
OSS 
- การขับเคลื่อนและเพ่ิม
ศักยภาพศูนย์ OSS 

306,000.00 - 306,000.00 

 

  3. การจัดหาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
- จัดหาบุคลากร
ปฏิบัติงานขับเคลื่อนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

360,000.00 - 360,000.00 

  4. ยกระดับผู้ประกอบ 
การ วิสาหกิจชุมชน และ 
SMEs ในพ้ืนที่ 
- พัฒนาและเพ่ิมทักษะ
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน และ SMEs ใน
พ้ืนที่ ด้านต่างๆ 

210,700.00 - 210,700.00 

  5. การประชาสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ (3 
ภาษา) และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ช่องทางสื่อต่างๆ  

397,600.00 - 397,600.00 

 6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยง
การค้าชายแดนและ
การค้าระหว่างประเทศ 

240,000.00 - 240,000.00 ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

นราธิวาส 

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู้การประกอบ
ธุรกิจส่งออกและการค้า
ระหว่างประเทศ   

240,000.00 - 240,000.00 

 7. โครงการเสริมสร้าง
ตลาดดิจิทัลและขยาย
โอกาสช่องทาง
การตลาดของสินค้าและ
บริการจังหวัดนราธิวาส  
เพื่อรองรับการเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล 

3,850,000.00 - 3,850,000.00 ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด
นราธิวาส 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  1. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะการค้าบนโลก
ออนไลน์  

170,000.00 - 170,000.00   

  2. จัดงานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้าและ
บริการของจังหวัดใน
ภูมิภาคอ่ืน 

3,680,000.00 - 3,680,000.00   

  8. โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการสู่
เศรษฐกิจการแข่งขัน 
4.0 

17,500,000.00 - 17,500,000.00 สนง.
อุตสาหกรรมจ. 

  1. กิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็งบนฐาน
วัฒนธรรม 
    1.1 ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนและคัดเลือก
ส ารวจกลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่ / วิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ  
    1.2 สร้าง
ผู้ประกอบการพร้อมนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ในกลุ่ม 
คลัสเตอร์ผ้า 
    1.3 ถ่ายทอดองค์
ความรู้สร้างนัก
ออกแบบต่อยอดนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า 
35 ราย 
    1.4 ด าเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าต่อ
ยอดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
    1.5 จัดแสดงผลงาน
แฟชั่น 1 ครั้ง   

5,000,000.00 - 5,000,000.00 สนง.
อุตสาหกรรมจ. 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  2. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการผลิตธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมตามมาตรฐานฮา
ลาล 
  2.1 ส ารวจกลุ่ม 
เป้าหมายจัดท า
ฐานข้อมูล 
  2.2 ให้ค าปรึกษาแนะ 
น าการถ่ายทอดเทค 
โนโลยีการผลิตเชิงลึก 
  2.3 พัฒนาสถาน
ประกอบการอาหาร
แปรรูปเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน 
  2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้ได้มาตรฐานรับรอง 
    2.5 จัดท า
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ช่องทางในการส่งเสริม
ด้านการตลาด 

2,500,000.00 - 2,500,000.00 สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด
นราธิวาส 

  3.  กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบการจัดการ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์
นราธิวาส      

3,000,000.00 - 3,000,000.00 สนง.พัฒนา
ชุมชน   จังหวัด
นราธิวาส 

  3.1 ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนและคัดเลือก
ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
ในพ้ืนที่ 

     

  3.2 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ความเข้าใจให้
ค าปรึกษาแนะน าใน
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ใหม่ จ านวน 50 ราย 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  3.3 ด าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ใหม่ พร้อมแบรนด์และ
บรรจุภัณฑ์ จ านวน 10 
ผลิตภัณฑ์ 10 แบรนด์ 

     

  4. กิจกรรมส่งเสริมการ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดใหญ่ให้น านวัต 
กรรมและเทคโนโลยีขั้น
สูงมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันเทคโนโล 
ยีเพื่อการพัฒนา 
4.1 จัดท าแผนการ
พัฒนา 
4.2 ถ่ายทอดความรู้
ด้านนวัตกรรมการผลิต
เทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนา 
4.3 ออกแบบและ
จัดท าแอพพลิเคชั่น  
10 ราย 

2,000,000.00 - 2,000,000.00 สนง.พาณิชย์   
จังหวัด
นราธิวาส 

  5. กิจกรรมจัดสร้าง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตเกษตรสู่
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมค่า    
5.1 ส ารวจข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย และ
วิเคราะห์ศักยภาพการ
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตร เพ่ือรองรับ
การแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์
เพ่ิมมูลค่า     

3,000,000.00 - 3,000,000.00 สนง.เกษตร
จังหวัด
นราธิวาส 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 5.2 ฝึกอาชีพการแปร
รูปผลผลิตเกษตรใน
หลักสูตรที่น าวัตถุดิบใน
พ้ืนที่และของเหลือใช้
มาเพ่ิมมูลค่าที่เป็นไปได้
ทางธุรกิจ และตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

  6. Mini Money 
Expro  (ตลาดนัด
เงินทุน) 
6.1 จัดกิจกรรมให้
ค าปรึกษาด้านการเงิน
และการลงทุน 
6.2 จัดกิจกรรมการ
ออกบูธให้บริการแก่
ผู้ประกอบการ และผู้ที่
สนใจในด้านการเงิน
และการลงทุน 
6.3 การจัดเวทีเสวนา 

2,000,000.00 - 2,000,000.00 สนง.คลังจังหวัด
นราธิวาส 

 9. โครงการเกษตรสร้าง
อาชีพเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก  

9,679,400.00 12,000.00 9,667,400.00 สนง.เกษตร
สหกรณ์ฯ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
(1) พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรฯ ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 2 
ครั้ง 2 วัน  
        - ถ่ายทอด
ความรู้การพัฒนาการ
ผลิต การตลาด และ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
เป็นเงิน 104,500 บาท  

1,552,000.00 - 1,552,000.00 สนง.เกษตร
จังหวัด
นราธิวาส 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

         - ฝึกปฏิบัติการ
แปรรูปอาหารตาม
มาตรฐานความต้องการ
ของกลุ่ม  
(2) สนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ์ในการผลิต  
(3) สนับสนุนบรรจุ
ภัณฑ์และฉลาก
ผลิตภัณฑ์ 

    

  2. พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยววิถี
เกษตร 
(1) เพ่ิมทักษะเกษตรกร
ในการจัดท าแผน
บริหารจัดการท่องเที่ยว
วิถีเกษตร 
(2) เสริมสร้างขีด
ความสามารถการ
ท่องเที่ยววิถีเกษตร 13 
แหล่ง 
(3) ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยววิถีเกษตร 13 
แหล่ง 

1,465,000.00 - 1,465,000.00 สนง.เกษตร
จังหวัด
นราธิวาส 

  3. จัดสร้างกว้านลาก
เรือประมงพ้ืนบ้าน - 
ก่อสร้างโรงเรือนคลุม
กว้านลากเรือ 
- จัดซื้อกว้านเรือพร้อม
อุปกรณ์ 
- ติดตั้งอุปกรณ์พร้อม
ใช้งาน 

1,220,000.00 12,000.00 1,208,000.00 สนง.ประมง
จังหวัด
นราธิวาส 

  4. ปรับปรุงตลาด
เกษตรกร (Farmer 
Market) จังหวัด
นราธิวาส   

450,000.00 - 450,000.00 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 (1) ปรับเปลี่ยนซุ้มร้าน 
จ านวน 12  ซุ้มร้าน  
(2) จัดท าซุ้มป้ายชื่อ
ตลาดเกษตรกรจังหวัด
นราธิวาส 
(3) จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ตลาด
เกษตรกรจังหวัด
นราธิวาส 

    

  5. กิจกรรมโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบ
วงจรในพื้นที่ท่ีมี
ศักยภาพ  

1,983,200.00 - 1,983,200.00 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 

  6. กิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างอาชีพ ชุมชน
เข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2,500,000.00 - 2,500,000.00 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นราธิวาส 

  7. กิจกรรมโครงการ
พัฒนาทักษะการ
จัดการทุนชุมชน
งบประมาณ  

320,100.00 - 320,100.00 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นราธิวาส 

  8. กิจกรรมโครงการ
การเกษตรเพื่อคนจน 
งบประมาณ   

189,100.00 - 189,100.00 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นราธิวาส 

 10. โครงการพัฒนา
แรงงานคุณภาพเพื่อ
อนาคตนราธิวาส 

1,084,200.00 - 1,084,200.00 ส านักงาน
แรงงานจังหวัด

นราธิวาส/
สถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 25 
นราธิวาส 

  1. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา รองรับการค้า/
การท่องเที่ยว (ภาษา
บาฮาซา) 

124,400.00  124,400.00 

  2. การฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการขับรถ
ลากจูง (รถหัวลาก) 

682,600.00  682,600.00 

 
 
 



- 11 - 
 

ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  3. พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน
ทางการค้า และสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่   

77,800.00  77,800.00   

  4. พัฒนาศักยภาพ 
นายจ้าง ลูกจ้าง ตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน รองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเมืองต้นแบบ
การค้าชายแดน 

199,400.00  199,400.00   

 11. โครงการเกษตรเพิ่มค่า 
นรา 4.0 

1,682,900.00 - 1,682,900.00 สนง.เกษตรและ
สหกรณแ์ละ 

  1. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

1,137,500.00 - 1,137,500.00 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  2. กิจกรรมส่งเสริมการ
แปรรูปน้ ายางพารา
เป็นผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา 
 - อบรมการจัดท าถุง
มือยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราให้
กลุ่ม จ านวน 4รุ่น 30 
ราย 

545,400.00 - 545,400.00 สนง.สหกรณ์
จังหวัด
นราธิวาส 

12.  โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริจังหวัด
นราธิวาส 

31,583,900.00 270,700.00 31,313,200.00 ส านักงาน
จังหวัด

นราธิวาสและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  1. ส่งเสริมและสนบัสนุน
กลุ่มศิลปาชีพ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

2,500,000.00 - 2,500,000.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  2. โครงการขยายผล
โรงเรียนเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 

3,500,000.00 - 3,500,000.00   

  3. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินกิจกรรมทันต
สาธารณสุข ภาวะทุพ
โภชนา ปัญหาหนอน 
พยาธิ ในโรงเรียน
พระราชด าร2ิ8 โรงเรียน 

2,500,000.00 - 2,500,000.00   

  4. สนบัสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้ าตาม
แนวพระราชด าร ิ

1,000,000.00 - 1,000,000.00   

  5. การสนองพระราช
กระแสรับสั่งและการ
แก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร
ที่ทูลเกล้าถวายฎีกา 

500,000.00 - 500,000.00   

  6. การจัดพิธีเฉลิมพระ
เกียรติฯ และกิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

1,500,000.00 - 1,500,000.00   

  7. กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

2,500,000.00 - 2,500,000.00   

  8. กิจกรรมรวบรวมพระ
ราชกรณียกิจ และผลิต
สื่อประชาสัมพนัธ์วีดิ
ทัศน ์ความยาว 3 นาที 
จ านวน 6 ตอน  

200,000.00 - 200,000.00   

  9. กิจกรรมปรับปรุงสิ่ง
ปลูกสร้างภายใต้
โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

3,000,000.00  3,000,000.00   

  10. กิจกรรมขับเคลื่อน
และบริหารจัดการศูนย์
ประสานงานโครงการ
พิเศษจังหวัดนราธิวาส 

300,000.00  300,000.00   

  11. กิจกรรมปรับปรุง
ถนนทางขึ้น สุขศาลา
พระราชทาน โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านลีนานนท ์

877,900.00 17,500.00 860,400.00 อ าเภอสุคิริน 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  12. กิจกรรมพัฒนาพืน้ที่
การเกษตรอาหาร
กลางวันและปรับปรุง
แก้มลิงโรงเรียนใน
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 

1,075,000.00 10,700.00 1,064,300.00 อ าเภอรือเสาะ 

  13. กิจกรรมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

2,160,000.00 43,200.00 2,116,800.00 อ าเภอรือเสาะ 

  14. ปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัสติกสายโครงการ
พระราชด าริฝายไอร์ลือ
บอ หมู่ที่ 6 ต าบลเรียง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

9,107,000.00 182,100.00 8,924,900.00 อ าเภอรือเสาะ 

  15. กิจกรรมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายราชด าริ หมู่ที่ 7 
ต าบลสุวาร ีอ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส 

864,000.00 17,200.00 846,800.00 อ าเภอรือเสาะ 

 13. โครงการแก้ไขปัญหา
ของชมุชน โดยชุมชน 
เพื่อชุมชน 

119,499,000.00 2,389,200.00 117,109,800.00 ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
และอ าเภอ 

  1. เสริมผิวถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลส์ติกคอนก
รีต สายทุ่งขนุน - หลัง
สถานีอนามัย หมู่ที ่3 
ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

8,247,000.00 164,900.00 8,082,100.00 อ าเภอเมือง
นราธิวาส 

  2. ก่อสร้างระบบประปา
ศูนย์ราชการอ าเภอจะ
แนะ จังหวัดนราธิวาส 

1,900,000.00 38,000.00 1,862,000.00 อ าเภอจะแนะ 

  3. ขุดลอกคลองสายบ้าน
น้ าวน-ไอร์สกูวา หมู่ที่ 1 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอ
จะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 

2,128,000.00 42,500.00 2,085,500.00 อ าเภอจะแนะ 

 
 



- 14 - 
 

ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  4. ขุดลอกคลองสายบ้าน
ไอร์มือเซ-ไอร์ยือรุส หมู่ที่ 
9 ต าบลจะแนะ อ าเภอ
จะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 

1,702,500.00 34,000.00 1,668,500.00 อ าเภอจะแนะ 

  5. ขุดลอกคลองสายบ้าน
ปาร-ีไอร์กรอส หมู่ที่ 4  
ต าบลจะแนะ อ าเภอจะ
แนะ จังหวัดนราธิวาส 

1,596,000.00 31,900.00 1,564,100.00 อ าเภอจะแนะ 

  6. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายกูโบร์ บ้านบาตาปา
เซ หมู่ที่ 6 ต าบลบูกิต 
อ าเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส 

3,000,000.00 60,000.00 2,940,000.00 อ าเภอเจาะไอ
ร้อง 

  7. ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าบา้นจโูว๊ะ อ าเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส 

3,000,000.00 60,000.00 2,940,000.00 อ าเภอเจาะไอ
ร้อง 

  8. ก่อสร้างถนน คสล.
หลังโรงเรียนบา้นไร่
สถานที่ หมู่ที่ 2 ต าบล
เจ๊ะเห อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

5,043,000.00 100,800.00 4,942,200.00 อ าเภอตากใบ 

  9. ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
ระบบประปาผิวดนิขนาด
ใหญ่มาก บ้านไร่ หมู่ที่ 2 
- บ้านบางน้อยหมู่ที่ 4 -
บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 3 ต าบล 
เจ๊ะเห อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

3,000,000.00 60,000.00 2,940,000.00 อ าเภอตากใบ 

  10. ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เฉลิม หมู่ที่ 6 ต าบลปะลุ
กาสาเมาะ อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส 

3,324,000.00 66,400.00 3,257,600.00 อ าเภอบาเจาะ 

  11. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านยากา – ญอรายอ) 
ม.2 ต.บาเระเหนือ 
อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

2,400,000.00 48,000.00 2,352,000.00 อ าเภอบาเจาะ 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  12. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายปูตะ - สุไหงบาลา) 
หมู่ที่ 3 ต าบลละหาร 
อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 

5,653,700.00 113,000.00 5,540,700.00 อ าเภอยี่งอ 

  13. ก่อสร้างก าแพง
ป้องกันน้ าเซาะตลิ่ง แนว
รั้ว และปรับพืน้ที่มัสยิด 
อัลเราะห์มานียะห์ ม.9 
ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ 

7,911,000.00 158,200.00 7,752,800.00 อ าเภอระแงะ 

  14. ขุดสระแก้มลิง หมู่ที่ 
6 ต าบลตนัหยงมัส อ.ระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส 

1,140,000.00 22,800.00 1,117,200.00 อ าเภอระแงะ 

  15. ก่อสร้างทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านก าปงบารู – บาโง
ลาเวง อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส  

7,876,000.00 157,500.00 7,718,500.00 อ าเภอรือเสาะ 

  16. ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางจะมาแกะ - บางขุด 
หมู่ที่ 1 บ้านบางขุด 
ต าบลฆอเลาะ อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 

4,500,000.00 90,000.00 4,410,000.00 อ าเภอแว้ง 

  17. ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม
คลองธรรมชาติคลอง 
ริโก๋ หมู่ที่ 3 บ้านน้ าขาว 
ต าบลกายูคละ อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 

3,869,900.00 77,300.00 3,792,600.00 อ าเภอแว้ง 

  18. ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
บาเละ หมู่ที่ 6  
บ้านบาเละ ต าบลแม่ดง 
อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

4,500,000.00 90,000.00 4,410,000.00 อ าเภอแว้ง 

  19. ก่อสร้างคูส่งน้ า บา้
นยะหอ หมู่ที่ 3 ต าบล
แม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส (เพิ่มเติม) 

1,277,900.00 25,500.00 1,252,400.00 อ าเภอแว้ง 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  20. ขยายคลองส่งน้ าเข้า
นา บา้นฮูแตมาแจ หมู่ที่ 
7 ต าบลกายูคละ อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 
(เพิ่มเติม) 

970,000.00 19,400.00 950,600.00 อ าเภอแว้ง 

  21. ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบคูสง่น้ าเพื่อ
การเกษตร บ้านเจ๊ะเหม  
(บาโงฮาเล็ง) หมู่ที่ 3 
ต าบลแวง้ อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
(เพิ่มเติม) 

1,006,000.00 20,100.00 985,900.00 อ าเภอแว้ง 

  22. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกือเมาะ – ก าปงบารู 
หมู่ที่ 10 อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

8,164,000.00 163,200.00 8,000,800.00 อ าเภอศรีสาคร 

  23. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายไอร์จือนะ 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส 

7,090,000.00 141,800.00 6,948,200.00 อ าเภอศรีสาคร 

  24. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ภูเขาทอง หมู่ที่ 2 – หมู่
ที่ 8 บ้านวังน้ าเย็น 
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส 

10,215,000.00 204,300.00 10,010,700.00 อ าเภอสุคิริน 

  25. ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม 
คูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายส านัก
สงฆ์) หมู่ที่ 5 บ.น้ าตก  
ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก 
จ.นราธิวาส 

10,892,000.00 217,800.00 10,674,200.00 อ าเภอสุไหงโก-
ลก 

  26. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสมอ – บ้านตน้ไทร 
หมู่ที่ 2,6 ต าบลสุไหงปา
ดี อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส 

9,093,000.00 181,800.00 8,911,200.00 อ าเภอสุไหงปาดี 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 14. โครงการเร่งรัดการ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสุขภาพสตรี
และเด็กในจังหวัด
นราธิวาส 

2,620,000.00 - 2,620,000.00 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด
นราธิวาส 

   1. จัดซื้อตู้เย็นส าหรับ
เก็บส ารองเลือด ใน 
รพช. 

1,870,000.00 - 1,870,000.00 

   2. สร้างชุมชนต้นแบบ
การดูแลสุขภาพมารดา
และทารกอย่างยัง่ยืน 

300,000.00 - 300,000.00   

   3. อบรมแกนน าวัยรุ่น
ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง
และป้องกันการตัง้ครรภ์
ซ้ าในวัยรุ่น 

150,000.00 - 150,000.00   

   4. สนบัสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์เพื่อนใจวัยทีน 

300,000.00 - 300,000.00   

 15. โครงการนราสีขาว 5,660,500.00 - 5,660,500.00 ศอ.ปส.จ.นธ. 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
  1. ขยายครูแดร์ใน

สถานศึกษา ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

1,584,000.00 - 1,584,000.00 

  2. ส่งเสริมอาชพีให้แก่ผู้
ผ่านการบ าบัดฟืน้ฟูฯ 

303,600.00 - 303,600.00 

  3. คณะท างาน 
ศอ.ปส.จ.นธ. น า
ผู้ปกครอง ติดตาม เยี่ยม
เยียนให้ก าลังใจผู้ผา่น
การบ าบดัฟื้นฟูฯ ที่ไป
ประกอบอาชีพในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี บริษัท เดบ
โบราห์ เซอร์วิสเซลล ์
(ประเทศไทย) จ ากัด 
และบริษัท อื่นๆ 

195,700.00 - 195,700.00 

  
  4. แข่งกีฬาฟุตบอลหญ้า

เทียม 
200,000.00 - 200,000.00 

  
  5. ส่งเสริมเอ๊ียะตีกาฟใน

เดือนรอมฎอน จ านวน 
26 มัสยิด 

819,000.00 - 819,000.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  6. จ้างเหมาในการ
ติดตาม โครงการ
ปฏิบัติการพลงัแผ่นดิน 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 2 คน 
12 เดือน 

360,000.00 - 360,000.00 

  
  7. รณรงค์ 

ประชาสัมพนัธ ์สร้าง
จิตส านึกพลังสงัคม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในวนัที่ 26 
มิถุนายน 2561 เป็นวนั
ต่อต้านยาเสพติดโลก 

260,000.00 - 260,000.00 

  
  8. การศึกษาดูงานระบบ

บ าบดัฟื้นฟผูู้เสพ/ผูต้ิดยา
เสพติด นอกพื้นที ่

303,800.00 - 303,800.00 

  
  9. อบรมเชิงปฏบิัติการ

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติภารกิจ
ชุดปฏิบตัิการประจ า
ต าบล (ระดับจังหวัด)  

161,700.00 - 161,700.00 

  
  10. ฝึกอบรมอาชีพให้กับ

เยาวชนกลุ่มเสีย่งนอก
สถานศึกษา จ านวน 50 
คน 

994,000.00 - 994,000.00 

  
  11. อบรมร้ัวยาเสพติด

ให้แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

300,000.00 - 300,000.00 

  
  12. กิจกรรมอบรม

สมาชิกค่ายก้าวใหม่ 
หัวใจสีชมพ ู 

89,350.00 - 89,350.00 

  
  13. กิจกรรมอบรม

เศรษฐกิจพอเพียงฯ คุม
ประพฤติสร้างคน 
เยาวชนสร้างสุข 

89,350.00 - 89,350.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 16. โครงการเร่งรัดผลักดัน
การขยายเครือข่าย
การณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER 
ONE จังหวัด
นราธิวาส 

2,659,800.00 - 2,659,800.00 

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
นราธิวาส 

  1. การขยายเครือข่าย
สมาชิกและชมรม TO 
BE NUMBER ONE 
ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

800,000.00 - 800,000.00 

  
  2. ประกวดจังหวัดและ

ชมรม TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดนราธิวาส 
ระดับจังหวัด ระดบั
ภาคใต้ และ
ระดับประเทศ 

1,859,800.00 - 1,859,800.00 

  
 17. โครงการประชารัฐ

ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
25,846,000.00 - 25,846,000.00 

ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
และอ าเภอทุก

อ าเภอ 

  1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
ทบทวนทางยุทธวิธี
ให้แก่ก าลังประจ าถิ่น
และก าลังประชาชนใน
พ้ืนที่ 

11,807,900.00 - 11,807,900.00 

  1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพ 
อส. ชุดปฏิบัติการ
พิเศษ (อบรมหลักสูตร 
5 วัน จ านวน 2 รุ่นๆ 
รวม 156 คน) 

570,000.00 - 570,000.00 

  
  1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ 

อส. เขตเมือง จ านวน 
420 นาย (อบรม
หลักสูตร 5 วัน จ านวน 
4 รุ่นๆ ละ 105 นาย) 

1,280,000.00 - 1,280,000.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
อส. ชุดช่างซ่อมอาวุธ
และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
150 คน (อบรม
หลักสูตร 3 วัน จ านวน 
2 รุ่นๆ ละ 75 คน)  

217,900.00 - 217,900.00 

  
  1.4 การจัดกิจกรรม

สวนสนามและสาบาน
ธงฯ อส.  

330,000.00 - 330,000.00 

  
  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพ

ด้านการข่าวและ
ปฏิบัติการข่าวสารแก่
ผู้น าหมู่บ้าน จ านวน 
450  คน (อบรม
หลักสูตร 1 วัน จ านวน 
6 รุ่นๆ ละ 75 คน) 

510,000.00 - 510,000.00 

  
  1.6 เพ่ิมประสิทธิภาพ

ให้แก่ก าลังภาค
ประชาชน ชุดคุ้มครอง
ต าบล (ชคต.) และชุด
รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ใน
พ้ืนที่ 13 อ าเภอของ
จังหวัดนราธิวาส 

7,600,000.00 - 7,600,000.00 

  
  1.7 ฝึกอบรมทาง

ยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย 
(ปกครอง ต ารวจ 
ทหาร)  ในพ้ืนที่ 13 
อ าเภอของจังหวัด
นราธิวาส 

1,300,000.00 - 1,300,000.00 

  
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู้น า
หมู่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) (หมู่บ้านปกติ
และหมู่บ้าน อพป.) 

3,130,000.00 - 3,130,000.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  3. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ และ
การจัดหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่/อ าเภอ
เคลื่อนที่ 

5,210,000.00 - 5,210,000.00 

  
  4. ส่งเสริมการกีฬา

น าไปสู่การพัฒนาพื้นที่
ทุกมิติ 

2,600,000.00 - 2,600,000.00 

  
  5. นราธิวาสก้าวไกล...

สู่อาเซียน การ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ความร่วมมือการแก้ไข
ปัญหา 

1,000,000.00 - 1,000,000.00 

  
  6. แสวงหาความมือ

สตรี เพื่อการพัฒนา
และเสริมสร้างสันติสุข 
จังหวัดนราธิวาส 

322,100.00 - 322,100.00 

  
  7. แสวงหาความ

ร่วมมือจากกลุ่มผู้น า
ศาสนา 

1,120,000.00 - 1,120,000.00 

  
  8. พัฒนาศักยภาพการ

ปกครองท้องที่ เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคง
จังหวัดนราธิวาส 

656,000.00 - 656,000.00 

  
 19. ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

9,000,000.00 - 9,000,000.00 

  
รวม18 โครงการ/1 รายการ 262,110,900.00 2,809,300.00 259,301,600.00   

 

 
 2. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบแผนภาค) 
    จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 97,575,500 บาท โดยจ าแนกเป็น รายจ่าย
ประจ า จ านวน 16,190,000 บาท รายจ่ายลงทุน จ านวน 81,385,500 บาท จ าแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้ 
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ที ่ โครงการ 
วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตข้าว 

20,000,000.00 400,000.00 19,600,000.00 โครงการ
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา 
ลุ่มน้ าโก-ลก 

  (1) ก่อสร้างระบบส่ง
น้ าบ้านใหญ่ ต าบลพ
ร่อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส  

12,000,000.00 240,000.00 11,760,000.00 

  (2) ก่อสร้างระบบส่ง
น้ าบ้านโคกกระท่อม 
ต าบลพร่อน อ าเภอ
ตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

8,000,000.00 160,000.00 7,840,000.00 

 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชนและ
ประสานพลังประชา
รัฐ และตลาด MICE 

12,596,100.00 123,300.00 12,472,800.00 อ าเภอสุคิริน 

  ปรับปรุงสวนดอกไม้สุ
คิรินเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

12,596,100.00 123,300.00 12,472,800.00   

  1)  จัดท าซุ้มอุโมงค์
ต้นไม้ ขนาดยาว 74 
เมตร กว้าง 4 เมตร 

  -   

  2)  จัดท าซุ้มประตูปูน
ปั้น หน้าทางเข้าสวนไม้
ดอกสุคิริน 

  -   

  3)  จัดท าซุ้มประตูปูน
ปั้นในสวนไม้ดอกสุคิริน 

  -   

  4)  จัดท าฝายคอนกรีต 
จ านวน 1 จุด  

  -   

  5)  จัดท าที่พัก
เจ้าหน้าที่ประจ าสวน
ไม้ดอกสุคิริน ขนาด 4 
× 4 เมตร จ านวน 2 
หลังๆ หลังละ 
165,000 บาท  

  -   

  6)  ปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับนานาพันธุ์  

  -   
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 7)  จดัท าระเบียงจุด
ชมวิว จ านวน 1 จุด 

    

  8)  จัดท าทางเข้าและ
ทางเดินในสวนไม้ดอก
สุคิรินจัดท ารางระบาย
น้ า งานเทลานคอน 
กรีตเสริมเหล็ก (586 
ตารางเมตร), งานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 58 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  -   

  9)  ระบบไฟฟ้าประดับ 
ตกแต่ง ภายในสวนไม้
ดอกสุคิริน 

  -   

  10)  ระบบประปา
ภายในสวนพื้นที่ 30 ไร่  

  -   

  11)  ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าในพ้ืนที่สวนไม้
ดอก  

  -   

  12)  จัดซื้อเต็นท์
ส าหรับนักท่องเที่ยว
นอน จ านวน 10 หลัง 
หลังละ 6,500 บาท  

65,000.00  65,000.00   

  13)  จัดซื้อเรือแคนนู
ส าหรับ 3 คนนั่ง 
จ านวน 10 ล าๆ ละ 
20,000 บาท  

200,000.00  200,000.00   

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

16,190,000.00 - 16,190,000.00 ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

นราธิวาส 
  (1) การอยู่ร่วมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม 
(นราธิวาส สงขลา 
ยะลา ปัตตานี) 
 - ส่งเสริมการจัดงาน
พหุวัฒนธรรมระดับ 

12,300,000.00 - 12,300,000.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 อ าเภอ 45 อ าเภอ 
(12.3000 ลบ.) 

   
 

     - ส่งเสริมอัตลักษณ์
ภาษาถ่ินตากใบ “รวม
พลคนแหลงเจ๊ะเห” 
(3.1620 ลบ.) 

3,162,000.00 - 3,162,000.00 

 
     - สื่อการเรียนรู้พหุ

วัฒนธรรมประจ าพิพิธ
ภัณธ์ (0.7280) 

728,000.00 - 728,000.00 

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

49,800,000.00 487,300.00 49,312,700.00 ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด/

ศอ.ปส.จ.นธ. 
  เพิ่มศักยภาพการบ าบดั

ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดเพื่อคืนคนดี 
สู่สังคม 

47,956,000.00  47,956,000.00 

  1. ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานและ
อ านวยการ ค่ายบ าบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพตดิ แบบ
ถาวรระดับจังหวัด 
ขนาด 10.50 x 15 เมตร 
1 หลัง 

3,256,000.00 32,500.00 3,223,500.00 

  2. ถมดินบริวเณค่าย
บ าบดัฟื้นฟสูมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดนาเสพติดแบบ
ถาวร ระดับจังหวัด 
ขนาดพื้นที่ประมาณ 
41,800 ตารางเมตร ถม
ดินสูงเฉลี่ย 1.80 เมตร 
75,240 ลบ.ม. 

16,500,000.00 165,000.00 16,335,000.00 

  3. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
บริเวณค่ายบ าบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด แบบถาวร
ระดับจังหวัด ความยาว
ประมาณ 760.00 เมตร 
760 เมตร 

6,000,000.00 60,000.00 5,940,000.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  4. ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม 
บริเวณค่ายบ าบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด  แบบถาวร
ระดับจังหวัด ขนาด 
22.00 x 24.00 เมตร 
พร้อม พื้น คสล.ขนาด 
25.00 x 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง 

2,200,000.00 22,000.00 2,178,000.00 

 

  5. ก่อสร้างโรงอาหาร
พร้อมห้องครัวบริเวณ
ค่ายบ าบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด แบบถาวร
ระดับจังหวัด ขนาด 
8.00 x 24.00 เมตร  1 
หลัง 

1,900,000.00 19,000.00 1,881,000.00 

  6. ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค่าย
บ าบดัฟื้นฟสูมรรถภาพ 
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
แบบถาวรระดบัจังหวัด 
ขนาด 10 x 20 เมตร 1 
หลัง 

2,300,000.00 23,000.00 2,277,000.00 

  7. ก่อสร้างอาคารโรง
นอน 2 ชั้น พร้อม
ห้องน้ า – ห้องส้วม 
จ านวน 2 หลัง  บริเวณ
ค่ายบ าบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด แบบถาวร
ระดับจังหวัด  2 หลั 

15,800,000.00 158,000.00 15,642,000.00 

  8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 130,000.00 7,800.00 122,200.00 
  (1.1) โปรเจคเตอร์ 1 

เครื่อง 
43,800 7,800.00 36,000.00 

  (1.2) คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ จอขนาด 18.5 นิ้ว 
2 เครื่อง 

32,000 - 32,000.00 
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ที ่ โครงการ วงเงินที่เสนอขอ
ในปี 2561 

ปรับลด งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  (1.3) คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค ส าหรังงาน
ส านักงาน 2 เครื่อง 

32,000 - 32,000.00 

 

  (1.4) จอภาพแบบตั้ง
พ้ืนขาตั้ง 1 ตัว 

5,400 - 5,400.00 

  (1.5) เครื่องปริ้นท์ 
Laser Jet color 1 
เครื่อง 

16,800 - 16,800.00 

  9. ครุภัณฑ์งานบา้นงาน
ครัว 

922,500.00 - 922,500.00 

  (1.1) เตียงนอน 2 ชั้น 
ขนาด 3.5 ฟุต 100 
หลัง 

580,000 - 580,000.00 

  (1.2) คู้เสื้อผ้าขนาด 2 
บาน 100 ตู้ 

290,000 - 290,000.00 

  (1.3) เก้าอ้ีนวม มีพนัก
พิง 50 ตัว 

24,000 - 24,000.00 

  (1.4) โต๊ะท างาน 5 ตัว 22,000 - 22,000.00 
  (1.5) เก้าอ้ีท างาน 5 

ตัว 
6,500 - 6,500.00 

  10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

63,500 - 63,500.00 

   - ชุดเครื่องเสียงกลาง
เเจ้งชุดเล็ก ตู้ล าโพง
พร้อมขยายเสียง 600 
วัตต์ 1 ชุด 

63,500 - 63,500.00 

  11. วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

728,000.00  728,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 98,586,100.00 1,010,600.00 97,575,500.00   
 
   3.งบกลุ่มจังหวัด 

     กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนประจ าปี 2561 จ านวน 11 โครงการ / 1 รายการงบประมาณ 317.0035 ล้านบาท โดยจังหวัด
นราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 42.466 ล้านบาท จ าแนกเป็นราย
โครงการ ดังนี้ 
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ที ่ โครงการ 
วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการสร้าง
นวัตกรรมจากสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุที่มาใช้
แล้วจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ชายแดนใต้ 

5,000,000 - 5,000,000.00 สนง.
อุตสาหกรรม

จังหวัด
นราธิวาส 

  1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมจากสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
   - ท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 5 ป้าย 
งบประมาณ 5,625 
บาท 
   - อบรม/สัมมนาให้
ความรู้ผู้ประกอบการ 
เป้าหมาย 100 ราย 
งบประมาณ 538,400 
บาท 
   - การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
จากสิ่งปฏิกูล และวัสดุ
ที่ไม่ใข้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
จังหวัดละ 1กลุ่ม 
พร้อมสนัสนุน 
เครื่องจักร 5 โรง 
งบประมาณ 
4,000,000 บาท 

4,800,000 - 4,800,000.00 
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ที ่ โครงการ 
วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

    - ถ่ายทอดองค์
ความรู้กระบวนการ
ผลิตนวัตกรรมจากสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
จากโรงงานอุตสาห 
กรรมและสนับสนุน
เครื่องจักรอัดแท่งถ่าน
จากจขี้เลื่อย 
กะลามะพร้าว และ
จากไยปาล์ม (สถาน
ประกอบ 5 โรง 30 วัน 
งบประมาณ 211,600 
บาท) 
   - พัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมแบรนด์และ
บรรจุภัณฑ์ (5 ผลต
ภัณฑ์ งบประมาณ 
250,000 บาท) 

   

 

  1.2  กิจกรรมการ
จัดการตลาดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 
   - การประชาสัมพันธ์
การตลาด 
   - การทดลองตลาด 
การจัดจ าหน่ายสินค้า 
   - ออกร้านจ าหน่าย
สินค้า 1 ครั้ง 

200,000  200,000.00   

2 โครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการ SME 
และกลุม่อาชีพ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขัน 

3,000,000 - 3,000,000.00 สนง.
อุตสาหกรรม

จังหวัด
นราธิวาส 

  กิจกรรมย่อย : พัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสิ่ง
สร้างสรรค์โดย 

 -  
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ที ่ โครงการ 
วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

  2.1 ส ารวจประเมิน
ศักยภาพและอบรม
สัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการเน้นการ
ต่อยอดเป้าหมาย 20 
ราย 

150,000 - 150,000.00 

 

  2.2 คัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพและมีความ
พร้อมจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 
ราย 

50,000 - 50,000.00 

  2.3 ด าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs 
และผู้ประกอบการ
สินค้าท่ีผ่านการ
คัดเลือก จ านวน 10 
ผลิตภัณฑ์ 

2,000,000 - 2,000,000.00 

  2.4 จัดท าแคตตาล็อก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  

100,000 - 100,000.00 

  2.5 Road Show 
สินค้า 

175,000 - 175,000.00 

  2.6 การจัดการตลาด
ด้วยระบบดิจิทัล 

250,000 - 250,000.00 

  2.7 จัดการตลาดด้วย
ระบบดิจิทัลและให้
ค าปรึกษาแนะน าใน
การน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การพัฒนาไปเชื่อมกับ
ร้านค้าออนไลน์ (e-
commerce) 

200,000 - 200,000.00 

  2.8 ประสานติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

75,000 - 75,000.00 
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ที ่ โครงการ 
วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

3 โครงการพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้าน
โครงข่ายคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

10,000,000 200,000.00 9,800,000.00 แขวงทางหลวง
ชนบทนราธิวาส 

     - ปรับปรุง
ถนนลาดยาง แยก ทล 
42 - บรรจบ ทล 
4155 ระยะทาง 1.00 
กม. ต.ละหาร อ.ยี่งอ, 
ต.โคกเคียน อ.เมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
(เชื่อมกับสนามบิน
นราธิวาส, ตลาดกลาง
ผักผลไม้) 

10,000,000 200,000.00 9,800,000.00 

4 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 

20,053,000 401,000.00 19,652,000.00 สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
นราธิวาส      - กิจกรรมก่อสร้าง

ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.1 บ้านบาง
มะนาว ต.กะลุวิเหนือ 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 
กว้าง 9.00 ม. ระยะ 
2,600 ม. 

20,053,000 401,000.00 19,652,000.00 

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

4,900,000   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
นราธิวาส 

     - กิจกรรมการจัด
งานสมโภชน์เจ้าแม่
โต๊ะโม๊ะ 

2,500,000   

     - กิจกรรมการจัด
งานแสดงวัฒนธรรม
สองแผ่นดิน 

2,400,000   

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 42,953,000.00 601,000.00 42,352,000.00   
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ที ่ โครงการ 
วงเงินที่เสนอขอ

ในปี 2561 
ปรับลด งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

6 โครงการต้นแบบการ
บริหารจัดการสวน
ยางพาราสู่เกษตร
ทางเลือกและสร้าง
รายได้เสริม 

114,050 - 114,050 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

นราธิวาส 

  - กิจกรรมต้นแบบการ
บริหารจัดการสวน
ยางพาราเพ่ือการสร้าง
รายได้ 

    

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 43,067,050.00 601,000.00 42,466,050   
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 
1.งบจังหวัด/งบแผนภาค  : จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 356.88 ล้านบาท ข้อมูลจาก GF-MIS ณ วันที่ 28 
กันยายน 2561 จังหวัดได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 306.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.86 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ
96) ร้อยละ 10.14 เป็นล าดับที่ 1 ของภาคใต้ และเป็นล าดับที่ 7 ของประเทศ โดยจ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า 
จ านวน 126.22  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 111.68  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.47  ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 
98.36) ร้อยละ 9.89 เป็นล าดับที่ 3 ของภาคใต้ และเป็นล าดับที่ 26 ของประเทศ และรายจ่ายลงทุน จ านวน 
230.65 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 194.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.42 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 88) ร้อยละ 
3.58 เป็นล าดับที่ 1 ของภาคใต้ และเป็นล าดับท่ี 8 ของประเทศ 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) รวมวงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการ 
ด าเนินงาน  งบด าเนินงาน งบลงทุน (บาท)  

1 โครงการ
สนับสนุนงาน
ประจ าป ีและ
งานของดีเมือง
นรา ประจ าปี 
2561 

12,222,000.00  12,222,000.0 12,005,320.13 216,679.87 98.23 แล้วเสร็จ 
100% 

2 โครงการ
พัฒนาส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
จังหวัด
นราธิวาส 

 13,619,500 13,619,500.0 13,619,500.00 - 100.00   

3 โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
จังหวัด
นราธิวาส 

1,965,500.00  1,965,500.0 1,923,840.00 41,660.00 97.88   

4 โครงการสร้าง
สุขด้วยกีฬา 

1,554,500.00  1,554,500.0  1,554,500.00 0.00   
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ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) รวมวงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการ 
ด าเนินงาน  งบด าเนินงาน งบลงทุน (บาท)  

5 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ขับเคลื่อนเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ
นราธิวาส : 
มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 
เช่ือมโยง
ประชาคม
อาเซียน 

1,706,300.00  1,706,300.0 1,517,216.00 189,084.00 88.92   

6 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ
เช่ือมโยง
การค้า
ชายแดนและ
การค้าระหว่าง
ประเทศ 

240,000.00  240,000.0 61,623.00 178,377.00 25.68   

7 โครงการ
เสริมสร้าง
ตลาดดิจิทัล
และขยาย
โอกาสชอ่งทาง
การตลาดของ
สินค้าและ
บริการจังหวัด
นราธิวาส  
เพื่อรองรับการ
เข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

3,850,000.00  3,850,000.0 3,697,042.00 152,958.00 96.03   

8 โครงการ
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
สู่เศรษฐกิจการ
แข่งขัน 4.0 

17,516,200.00  17,516,200.0 7,875,478.00 9,640,722.00 44.96   

9 โครงการ
เกษตรสร้าง
อาชีพเสริม
เศรษฐกิจฐาน
ราก  

9,423,055.00  9,423,055.0 7,127,529.00 2,295,526.00 75.64   

10 โครงการ
พัฒนาแรงงาน
คุณภาพเพื่อ
อนาคต
นราธิวาส 

1,084,200.00  1,084,200.0   0.00   

11 โครงการ
เกษตรเพิ่มค่า 
นรา 4.0 

16,068,511.00  16,068,511.0 1,195,361.00  7.44   
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ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) รวมวงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการ 
ด าเนินงาน  งบด าเนินงาน งบลงทุน (บาท)  

12 โครงการ
พัฒนาและ
ขยายผล
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
จังหวัด
นราธิวาส 

30,90 7,806.00  30,907,806.0 30,830,371.00  99.75   

13 โครงการแก้ไข
ปัญหาของ
ชุมชน โดย
ชุมชน เพื่อ
ชุมชน 

116,998,744.00  116,998,744.0 116,669,500.00  99.72   

14 โครงการเร่งรัด
การแก้ไข
ปัญหาและ
พัฒนาสุขภาพ
สตรีและเด็กใน
จังหวัด
นราธิวาส 

2,489,200.00  2,489,200.0 2,320,591.00  93.23   

15 โครงการนรา 
สีขาว 

5,610,079.00  5,610,079.0 5,597,352.00  99.77   

16 โครงการร
เร่งรดัผลักดัน
การขยาย
เครือข่ายการ
ณรงค์ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด TO BE 
NUMBER 
ONE จังหวัด
นราธิวาส 

2,659,800.00  2,659,800.0 2,460,030.00 199,770.00 92.49   

17 โครงการ
ประชารัฐร่วม
ใจ สู่ใต้สันติสุข 

27,146,000.00  27,146,000.0 26,968,048.00 177,952.00 99.34   

18 ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน
จังหวัดแบบ
บูรณาการ 

9,000,000.00  9,000,000.0 7,719,261.00 1,280,739.00 85.77   

19 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตข้าว 

19,074,913.00  19,074,913.0 19,074,913.00 - 100.00   

20 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท่องเท่ียว
ชุมชนและ
ประสานพลัง
ประชารัฐ และ
ตลาด MICE 

12,465,000.00  12,465,000.0 8,772,000.00 3,693,000.00 70.37   
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ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) รวมวงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการ 
ด าเนินงาน  งบด าเนินงาน งบลงทุน (บาท)  

21 โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

16,887,996.00  16,887,996.0 15,787,611.00 1,100,385.00 93.48   

22 โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

49,147,591.00  49,147,591.0 18,171,200.00 30,976,391.00 36.97   

  รวม 356,886,895.0 306,403,786.13  85.86   
   

  2.งบกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจ าปี 2561 จ านวน 11 โครงการ / 1 รายการงบประมาณ 317.0035 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 170.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.87 เป็นล าดับที่ 7 ของประเทศ (18 กลุ่ม
จังหวัด) โดยจังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 42.466 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 23.1406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.49 โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 4 รายการ วงเงิน  
18.867 ล้านบาท        
 

ผลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี 2561  
  1. งบจังหวัด/งบแผนภาค 

 
ที ่ กิจกรรม/รายการ วงเงินทั้ง

โครงการ 
เงินกัน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่
เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 

17,500,000    

  1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิต
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
มาตรฐานฮาลาล 

2,200,000 1,540,000 ส านักงาน
อุตสาหกรรม จ.นธ. 

   *ค่าจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฮาลาล 
เทคโนโลยีการผลิต และพัฒนา
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานฮา
ลาล ให้แก่ผู้ประกอบการ 

    

  *ค่าจ้างจัดพิมพ์แคตล็อก 140,000 140,000 ส านักงาน
อุตสาหกรรม จ.นธ. 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วงเงินทั้ง
โครงการ 

เงินกัน หน่วยด าเนินการ 

  1.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ให้น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้
ในกระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนา 

2,000,000 1,900,000 ส านักงานพาณิชย์ 
จ.นธ. 

  *ค่าจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ     
  1.3  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพชุมชน

และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็งบนฐานวัฒนธรรม 

4,944,000 4,934,000 ส านักงาน
อุตสาหกรรม จ.นธ. 

  *ค่าจ้างท่ีปรึกษา จัดจ้างหน่วยงานที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการ
ให้ความรู้ฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษา
แนะน า เพื่อสร้างนักดีไซด์เนอร์ การ
พัฒนารูปแบบแฟชั่น และการจัดงาน
ส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 

    

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

49,312,700 30,976,391   

  1. ก่อสร้างอาคารส านักงานและ
อ านวยการ ค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
แบบถาวรระดับจังหวัด ขนาด 10.50 
x 15 เมตร 1 หลัง 

3,223,500 3,097,860 ศอ.ปส.จ.นธ. 

  2. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณค่าย
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด แบบถาวรระดับจังหวัด 
ความยาวประมาณ 760.00 เมตร 
760 เมตร 

5,940,000 5,940,000 ศอ.ปส.จ.นธ. 

  3. ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
บริเวณค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  แบบถาวรระดับ
จังหวัด ขนาด 22.00 x 42.00 เมตร 
พร้อม พ้ืน คสล.ขนาด 25.00 x 
45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง 

2,178,000 2,138,531 ศอ.ปส.จ.นธ. 

  4. ก่อสร้างโรงอาหารพร้อมห้องครัว
บริเวณค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แบบถาวรระดับ
จังหวัด ขนาด 8 x 24 เมตร 1 หลัง 

1,881,000 1,881,000 ศอ.ปส.จ.นธ. 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วงเงินทั้ง
โครงการ 

เงินกัน หน่วยด าเนินการ 

  5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่าย
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด แบบถาวรระดับจังหวัด 
ขนาด 10 x 20 เมตร 1 หลัง 

2,277,000 2,277,000 ศอ.ปส.จ.นธ. 

  6. ก่อสร้างอาคารโรงนอน 2 ชั้น 
พร้อมห้องน้ า – ห้องส้วม จ านวน 2 
หลัง  บริเวณค่ายบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
แบบถาวรระดับจังหวัด  2 หลัง 

15,642,000 15,642,000 ศอ.ปส.จ.นธ. 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

16,190,000 720,000   

     - สื่อการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
ประจ าพิพิธภัณธ์ 

728,000 720,000 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนราธิวาส 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชนและประสานพลัง
ประชารัฐ และตลาด MICE 

12,472,800    

  * ปรับปรุงสวนดอกไม้สุคิรินเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

12,200,000 3,660,000 อ าเภอสุคิริน 

  รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ /12 รายการ 53,353,500.00 43,870,391.00   
 

  2. งบเหลือจ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วงเงินทั้งโครงการ เงินกัน หน่วยด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่

เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 
      

  1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการจัดการธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์เพ่ิม
มูลค่า 

      

  .รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโต๊ะเวาะ 
ขนาด 5 x 4 เมตร จ านวน 1 หลัง 
บ้านเจาะบากง หมู่ที่ 3 ต าบลปูโยะ 
อ าเภอสุไหงโก-ลก 

176,200 176,200 ส านักงานพัฒนา
ชุมชน จ.นธ. 
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   3. งบกลุ่มจังหวัด 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วงเงินทั้ง
โครงการ 

เงินกัน หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการสร้างนวัตกรรมจากสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุที่มาใช้แล้วจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชายแดนใต้ 

5,000,000.00    

  *ค่าจ้างท่ีปรึกษา จัดจ้างหน่วยงานที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการ
ให้ความรู้ฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษา
แนะน า เพ่ืvสร้างนวัตกรรมจากสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุที่มาใช้แล้วจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดน
ใต ้

4,250,000.00 2,975,000.00 ส านักงาน
อุตสาหกรรม จ.นธ. 

2 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ 
SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขัน 

3,000,000.00    

  *ค่าจ้างท่ีปรึกษา จัดจ้างหน่วยงานที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการ
ให้ความรู้ฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษา
แนะน า เพ่ืvสร้างนวัตกรรมจากสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุที่มาใช้แล้วจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดน
ใต ้

2,920,000.00 1,022,000.00 ส านักงาน
อุตสาหกรรม จ.นธ. 

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

19,652,000.00    

  กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.1 บ้านบางมะนาว ต.กะลุ
วอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส กว้าง 
9.00 ม. ระยะ 2,600 ม. 

19,640,000.00 14,730,000.00 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนราธิวาส 

 รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ /3 รายการ 27,652,000.00 18,727,000.00   
 

ปัญหา/อุปสรรค 
  1) เนื่องจากรัฐบาล ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
โดยตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และออกกฎกระทรวงจ านวน   7 
ฉบับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายใหม่ ท าให้
เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะยังมีความเข้าใจและคลาดเคลื่อน หรือยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ส่งผ ลให้               
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า   
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  2) ความซ้ าซ้อนของโครงการ เนื่องจากมีหลายโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                 
ในปี 2561 เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนเร่งด่ วนของ
ประชาชน ท าให้ส่วนราชการต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพ่ือมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว                      
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
  3) ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จากข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเห็นได้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดเบิกจ่ายได้น้อย
มาก เมื่อเทียบกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ก าหนด สาเหตุส าคัญเนื่องจาก 
 3.1) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เพ่ือให้เป็นไป             
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ท าให้การด าเนินการล่าช้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งกระทบและไม่กระทบแผนที่จะต้องใช้ระยะเวลา               
ในกระบวนการเพ่ิมข้ึน  
 3.2) เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บ่อยครั้งท าให้ผู้รับจ้างหรือคนงานไม่กล้า                
ที่จะเข้าไปด าเนินงาน  
 3.3) ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย เจ้าหน้าที่ท าให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุไม่ต่อเนื่อง 
 3.4) มีผู้รับจ้างน้อยราย ท าให้ผู้รับจ้างแต่ละรายรับงานหลายๆโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 
 1.1 ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัด)  
 1) เพ่ือให้เกิดคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้น ควรมอบอ านาจในการบริหารงบประมาณ
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ หรือมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ที่จะโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ หรือขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือฯ ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต หรือเหลือจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง สามารถน าไปใช้ในรายการอ่ืนๆ ได้ (เหมือนงบปกติของกระทรวงอ่ืนๆ)  และการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายทั้งในส่วนที่กระทบและไม่กระทบกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ควร
มอบอ านาจให้กับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัดพิจารณา แล้วรายงานคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการเพ่ือทราบ ทั้งนี้   เพ่ือลดขั้นตอนกระบวนการ และเพ่ือให้จังหวัดปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากข้ึน 
 2) การขอใช้พ้ืนที่มีขั้นตอนกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้น การขอให้อนุญาตใช้พ้ืนที่ต้อง
ด าเนินการตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าโครงการหรือในกรณีที่การอนุญาตใช้พ้ืนที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบหรือก่อให้เกิด
ความเสียหาย ควรมอบอ านาจให้กับหน่วยงานในระดับภาค หรือระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาระดับกรมทราบต่อไป 
 3) เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรสร้างความเข้าใจเรื่องระเบียบ 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 4) จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ท าให้หาตัวผู้รับจ้างได้ยาก และผู้รับจ้างมีจ านวนน้อย 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวมากข้ึน  
  

*********************** 


