
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562  จังหวัด นราธิวาส 
ครึ่งปีแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 

******************* 
  จังหวัดนราธิวาสได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามแผน 

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 20 โครงการ/1 รายการ งบประมาณ 279.2961 ล้านบาท 
ถูกปรับลดงบประมาณ จ านวน 25.3346  ล้านบาท คงเหลือ 253.9615 ล้านบาท (19 โครงการ /1 รายการ) 
เป็นงบด าเนินงาน 127.6036 ล้านบาท (50.25%) งบลงทุน 120.6060 ล้านบาท (47.49%) และงบรายจ่ายอื่น 
5.7519  ล้านบาท (2.26%) โดยส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ตามที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เต็มตามจ านวน
วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้แต่ละงบรายจ่าย ตามแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขณะนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 (เล่มที่ 135 ตอนที่ 
71 ก.)  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งตามมาตรา 58 งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ให้ตั้งงบประมาณเป็น จ านวน 27,579.6011 ล้านบาท โดยล าดับที่ 7 (1) จังหวัดนราธิวาส 
งบประมาณรวม 253.9615 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 บัญชีแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
หน่วย : ล้านบาท 

ที ่
แผนงาน / ผลผลิต 
โครงการ - กิจกรรม 

งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบ
รายจ่าย

อื่น 

ปรับลด คงเหลือ  
รับจริง หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จ านวน 10 
โครงการ  

40.7327 27.7682 5.7519 - 74.2528   

1 โครงการเสรมิสร้าง
ผู้ประกอบการเป็น 
Smart SME OTOP 
และก้าวสู่ 4.0 

0.7481 - 5.7519 - 6.5000 สนง.
อุตสาหกรรม 

จังหวัดนราธิวาส 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
จ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนอ าเภอ
สุไหงปาด ี(Padee 
Complex) 

- 25.0000 - - 25.0000 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสไุหงปาด ี

3 โครงการขยายโอกาส
ช่องทางการตลาดของ
สินค้าและบริการ
จังหวัดนราธิวาส เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทลั 

10.1661 - - - 10.1661 สนง.พาณิชย ์
จังหวัดนราธิวาส 

4 โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนราธิวาส 
:  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

2.8585 - - - 2.8585 ส านักงานจังหวัด
นราธิวาส 

(ยุทธศาสตร์) 
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ที ่
แผนงาน / ผลผลิต 
โครงการ - กิจกรรม 

งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบ
รายจ่าย

อื่น 

ปรับลด คงเหลือ  
รับจริง 

หน่วย
ด าเนินการ 

5 โครงการศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การแปรรปูอาหาร
ทะเล  (การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์กรือโปะ๊) 

1.3458 0.1542 - - 1.5000 วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

6 โครงการศูนย์เรยีนรู้
การบ่มเพาะการ
บริหารจดัการห้องเย็น
และการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร
ต าบลบูกติ ต าบลบูกิต 
อ าเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส 

0.6533 2.6140 - - 3.2673 สนง.เกษตรและ
สหกรณ ์
จังหวัด

นราธิวาส 

7 โครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดกลางการเกษตร
เพื่อการส่งออกภาคใต้
ชายแดน (ตลาดกลาง
จังหวัดนราธิวาส) การ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการทางตลาดแก่
ชุมชน และเชื่อมโยง
ตลาดสู่ภมูิภาค
อาเซี่ยน 

3.8382 - - - 3.8382 สนง.สหกรณ ์
จังหวัด

นราธิวาส 

8 โครงการสนับสนุนงาน
ประจ าปีและงานของ
ดีเมืองนราประจ าป ี
2562 

15.7752 - - - 15.7752 ส านักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 
(อ านวยการ) 

9 โครงการสร้างสุขด้วย
กีฬา 

2.9415 - - - 2.9415 สนง.การ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา 
จังหวัด

นราธิวาส 
10 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและ
การประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยว 

2.4060 - - - 2.4060 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด

นราธิวาส/
วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส 
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ที ่
แผนงาน / ผลผลิต 
โครงการ - กิจกรรม 

งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบ
รายจ่าย

อื่น 

ปรับลด คงเหลือ  
รับจริง 

หน่วย
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จ านวน 5 
โครงการ  

21.1180 92.8378 - - 113.9558   

11 โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิจังหวัด
นราธิวาส 

17.0308 37.4940 - - 54.5248 ศูนย์
ประสานงาน

โครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

12 โครงการแกไ้ขปัญหา
ของชุมชน โดยชุมชน 
เพื่อชุมชน 

- 55.3438 - - 55.3438 ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

13 โครงการศาสตร์
พระราชาสู่
สถานศึกษา 

1.0000 - - - 1.0000 สนง.ศึกษาธิการ 
จังหวัด

นราธิวาส 

14 โครงการพัฒนาศูนย์
ต้นแบบพัฒนาการ
เด็กสมวัยครบวงจร
จังหวัดนราธิวาส 

0.5872 - - - 0.5872 สนง.
สาธารณสุข 

จังหวัด
นราธิวาส 

15 โครงการชุมนุม
ผู้บังคับบัญชาและ
ลูกเสือคณุธรรม
จังหวัดนราธิวาส 

2.5000 - - - 2.5000 สนง.ศึกษาธิการ 
จังหวัด

นราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : จ านวน 1 
โครงการ  

1.4106 25.0000 - 25.0000 1.4106   

16 โครงการสร้างคนรักษ์
ป่า (ปลูกป่าในใจคน) 

1.4106 - - - 1.4106 ที่ท าการ
ปกครอง 

อ าเภอสไุหงโก-
ลก 

17 โครงการแก้มลิง
เอนกประสงค์ 

- 25.0000 - 25.0000 ยกเลิก โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

โก-ลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จ านวน 3 
โครงการ  

55.6769 - - 0.3346 55.3423   

18 โครงการประชารัฐ
ร่วมใจ สู่ใตส้ันตสิุข 

29.3509 - - 0.1616 29.1893 ที่ท าการ
ปกครอง 
จังหวัด

นราธิวาส 
19 โครงการนราสีขาว 14.8954 - - - 14.8954 ศอ.ปส.จ.นธ. 
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ที ่
แผนงาน / ผลผลิต 
โครงการ - กิจกรรม 

งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบ
รายจ่าย

อื่น 

ปรับลด คงเหลือ  
รับจริง 

หน่วย
ด าเนินการ 

20 โครงการส่งเสริมสังคม
คุณธรรม น าสู่สันตสิุข 

11.4306 - - 0.1730 11.2576 สนง.
พระพุทธศาสนา

จังหวัด
นราธิวาส 

21 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

- - 9.0000  9.0000 จังหวัด
นราธิวาส 

รวมท้ังสิ้น 19 โครงการ/1 
รายการ(ยกเลิก 1 รายการ) 

118.9382 145.6060 14.7519 25.3346 253.9615  

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ส่วนราชการได้ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 19 โครงการ / 1 รายการ  
งบประมาณ 253.9615 ล้านบาท ได้รับอนุมัติแล้วทุกโครงการ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม  ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562 จ านวน 60.0913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66 ดังนี้ 

  1) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายแล้ว 37.5937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.19  
  2) งบลงทุน จ านวน 34 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 26 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 

รายการ (จะขอส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากจัดหาไม่ได้ จ านวน 7 รายการ และอีก 1 รายการ งบประมาณไม่
เพียงพอ) เบิกจ่ายแล้ว 22.4976 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.65 รายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 

งบประมาณหลังปรับลด  จ านวน   ร้อยละ  
 จัดสรร 
งวดแรก  

 จัดสรร 
งวดสอง  

 เบิกจ่าย   ร้อยละ  

งบด าเนินงาน+งบ
รายจ่ายอื่น 

133,355,500 52.51 56,425,800 76,929,700 37,593,733.53 28.19 

งบลงทุน 120,606,000 47.49 59,649,000 60,957,000 22,497,618 18.65 
รวม 253,961,500 100.00 116,074,800 137,886,700 60,091,351.53 23.66 

 
มาตรการเร่งรัดการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย 

จังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดการด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงบจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ดังนี้ 

๑. จังหวัดนราธิวาสได้มีค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินของจังหวัดนราธิวาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแบบรายงานการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี แจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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2. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
รายโครงการ 

3. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต าบลและโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส 

4. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญของจังหวัด 
5. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจ าทุกเดือนในที่ประชุมกรมการจังหวัด 
6. จัดท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายสัปดาห์

เพ่ือติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม – ธันวาคม) เป็นช่วงฤดูฝน ท าให้ไม่สามารถท างาน
ก่อสร้างบางรายการได้ เช่น โครงการปรับปรุงถนน หรือก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการหลักและได้รับจัดสรร
งบประมาณสูง 
 2. ปัญหาหลักของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ คือ สถานการณ์ความไม่สงบ ประกอบกับผู้รับจ้างใน
พ้ืนที่มีน้อยราย ท าให้ผู้รับจ้าง แต่ละรายต้องรับงานหลายๆ โครงการ ท าให้โครงการด าเนินการล่าช้า 
 

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


