
 

รายงานผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏ บัต ราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 จังหวิัดนราธ วาส 
ครึ่งปีแรก (ขิ อมิ ล ณ วันที่ 30 มิีนาคม 2563) 

******************* 
จั งหวั ดนราธั วาสไดั รั บจั ดสรรงบประมาณรายจั ายประจ าปั งบประมาณัพ.ศ. 2563 ตามแผนปฏ บ ต 

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 14 โครงการ/1 รายการ งบประมาณ 132.5534 ลั านบาท เปั นงบ
ด าเนั นงาน 79.9914ัล านบาท (60.35%) งบลงทั น 52.5620 ลั านบาท (39.65%) รายละเอั ยดตามตารางท  ่1 
 

ตารางที ่1 บัญชิีแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตริ  
หน่วย : บาท 

ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
งบประมาณที่เสนอิ (บาท)  หน่วยงาน

รับผ ดชอบ งบด าเน นงาน งบลงทุน รวม 

  ผลผล ต : โครงการส่งเสร มอุตสาหกรรม
และพัฒนาการค าการลงทุน 

 4,228,900  0   4,228,900    

1 โครงการเสร มสร างศักยภาพการ
ขับเคลื่อนเขตเศรษฐก จพ เศษนราธ วาส : 
ม่ันคงิม่ังคั่งิย่ังยืนิเชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน 

   968,200  0      968,200  ส าน กงาน
จ งหว ด
นราธ วาส 

   (1) ก จกรรมสร างโอกาสทางการตลาด
เชื่อมโยงเศรษฐก จพ เศษ 

    780,200  0      780,200  
  

   (2) ก จกรรมเพ ่มประส ทธ ภาพศูนย์ัOSS     188,000  0      188,000    
2 โครงการเกษตรสร างอาชีพเสร ม

เศรษฐก จฐานราก 
 1,890,600  0   1,890,600  สนง .เกษตร

และสหกรณ์แ 
  (1) ศูนย์การเร ยนรู เพ ่มประส ทธ ภาพการ

ผล ตส นค าเกษตร 
 1,166,700  0    1,166,700  สนง .เกษตร

จ งหว ด
นราธ วาส      (1.1) ก จกรรมจ ดกระบวนการเร ยนรู ั

จ านวนั13 ศูนย์ 
    565,500  0      565,500  

     (1.2) ก จกรรมสน บสน นการจ ดงานว น
ถ ายทอดความรู ั(Field day) จ านวนั13 
ศูนย ์

    601,200  0      601,200  

  (2) พ ฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นท ่ท ่ม 
ศ กยภาพ 

    425,700  0      425,700  สนง .เกษตร
และสหกรณ์แ 

      (2.1) ผล ตป ๋ยอ นทร ย์ค ณภาพสูงและ
ป ๋ยอ นทร ย์น้ า 

    425,700  0      425,700  

  (3) การพ ฒนาแปลงเกษตรทฤษฎ ใหม สู ั
GAP ภายใต โครงการั5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎ ใหม ัถวายในหลวง 

    237,700  0      237,700  

      (3.1) จ ดประช มหน วยงานท ่เก ่ยวข อง        4,950  0          4,950  
      (3.2) อบรมให ความรู แก เกษตรกร     204,150  0      204,150  
      (3.3) ต ดตามส ารวจแปลงเกษตรกร      28,600  0        28,600  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
งบประมาณที่เสนอิ (บาท)  หน่วยงาน

รับผ ดชอบ งบด าเน นงาน งบลงทุน รวม 

  (4) ยกระด บและประชาส มพ นธ์ตลาด
เกษตรกร 

     60,500  0        60,500  
  

     (4.1) อบรมพ ฒนาศ กยภาพเกษตรกร
ผู น าผลผล ตมาจ าหน าย 

          
11,250  

0           
11,250   

      (4.2) จ ดก จกรรมประชาส มพ นธ์และ
เปิดต วตลาดเกษตรกรจ งหว ดนราธ วาส 

          
49,250  

0           
49,250    

3 โครงการปั้นแรงงานคุณภาพรองรับเขต
เศรษฐก จพ เศษ 

 1,370,100  0    1,370,100  สถาบ นพ ฒนา
ฝีมือแรงงานั
25 นราธ วาส   (1) การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย 

ระบบปร บอากาศและระบบท าความเย น 
    284,300  0       284,300  

  (2) การพ ฒนาท กษะการข บรถลากจูงั
(รถห วลาก)  

    723,000  0       723,000  

  (3) การพ ฒนาท กษะการข บรถยกั (รถั
Forklift)  

    362,800  0       362,800  

  ผลผล ต : โครงการพัฒนาคณุภาพชีว ต
ประชาชน 

19,741,000  11,336,000    31,077,000    

4 ค่าใช จ่ายในการบร หารงานจังหวัดแบบ
บ รณาการ 

 9,000,000  0  9,000,000  ส าน กงานจ งหว ด
นราธ วาสและ
หน วยงานท ่
เก ่ยวข อง 

5 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร  จังหวัด
นราธ วาส 

 8,837,000   7,336,000   16,173,000  สนจ .นธ/.  
หน วยงานท ่
เก ่ยวข อง 

  (1) ส งเสร มและสน บสน นกล  มศ ลปาช พ 
การผล ตผล ตภ ณฑ์ศ ลปาช พในพื้นท ่
จ งหว ดนราธ วาส 

    552,000  0      552,000  ส าน กงานพ ฒนา
ช มชนจ งหว ด
นราธ วาส 

  (2) โครงการขยายผลโรงเร ยนเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางว น 

  3,500,000  0   3,500,000  สนง .เกษตรและ
สหกรณ์จ งหว ดแ 

  (3) ส งเสร มและสน บสน นการด าเน น
ก จกรรมท นตสาธารณส ข ภาวะท พ
โภชนาการัปัญหาหนอนัพยาธ ใน
โรงเร ยนโครงการตามพระราชด าร แั29 
โรงเร ยน 

  2,485,000  0    2,485,000  ศึกษาธ การ
จ งหว ด
นราธ วาส 

  (4) สน บสน นการปร บปร งและพ ฒนา
แหล งน้ าตามแนวพระราชด าร  

    500,000  0      500,000  ศูนย์
ประสานงานแ 

  (5) การจ ดพ ธ เฉล มพระเก ยรต แัและ
ก จกรรมเท ดพระเก ยรต แ 

  1,500,000  0    1,500,000  ศูนย์
ประสานงานแ 
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
งบประมาณที่เสนอิ (บาท)  หน่วยงาน

รับผ ดชอบ งบด าเน นงาน งบลงทุน รวม 

  (6) โครงการอน ร กษ์พ นธ กรรมพืชอ น
เนื่องมาจากพระราชด าร ัสมเด จพระเทพ
ร ตนราชส ดาแ สยามบรมราชก มาร ั

(อพ.สธ).   

    300,000  0       300,000  ศูนย์
ประสานงานแ 

  (7) โครงการพ ฒนาศ กยภาพโรงส ข าว
พ ก ลทองและพ พ ธภ ณฑ์โรงส ข าวพ ก ล
ทองโครงการพระราชด าร แ 

0   6,195,500     6,195,500  สนง .สหกรณ์
จ งหว ด
นราธ วาส 

  (7.1) ก อสร างร ้วคอนกร ตบล อกสูงั2.20 
เมตรัยาวั110 เมตร บร เวณรอบ
พ พ ธภ ณฑ์โรงส ข าวพ ก ลทองัพร อมวาง
ท อระบายน้ าัจ านวนั2 จ ด และประตูร ้วั
จ านวนั1 จ ด   

0   1,120,500     1,120,500    

  (7.2) ก อสร างอาคารละหมาดชน ดก ออ ฐ
ถือปูนสูงั1 ช ้น  หล งคากระเบื้องลอน
ขนาดั8×12 เมตร  

0   1,100,000     1,100,000    

  (7.3) ก อสร างโกด งเก บข าวเปลือกพร อม
ลานจอดรถคอนกร ตเสร มเหล ก  

0   3,975,000     3,975,000    

  (8) โครงการก อสร างโรงฝึกอาช พั
โรงเร ยนเขาต นหยงัม ตรภาพท ่ั153 
บ านเขาต นหยง หมู ท ่ั4 ต าบลกะล วอ
เหนือัอ าเภอเมืองนราธ วาสัจ งหว ด
นราธ วาส 

      776,100        776,100  ท ่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองนราธ วาส 

  (9) โครงการต อเต มอาคารศูนย์ศ ลปาช พ
เครื่องปั้นด นเผา หมู บ านเศรษฐก จ
พอเพ ยงบ านรอต นบาตู 

      364,400        364,400  ท ่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองนราธ วาส 

6 โครงการแก ไขปัญหาของชุมชนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน 

   4,000,000     4,000,000    

  

 - ก อสร างเขื่อนป้องก นตล ่งคลองต นหยงั
หมู ท ่ั1 ต าบลบูก ตัอ าเภอเจาะไอร อง 
จ งหว ดนราธ วาสัขนาดัยาวั500 เมตรั
ลึกั3 เมตร   

    4,000,000     4,000,000  อ าเภอเจาะไอ
ร อง 

7  โครงการเร่งรัดการแก ไขปญัหาและ
พัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กในจังหวัด
นราธ วาส 

 1,904,000  0    1,904,000  ส าน กงาน
สาธารณส ข
จ งหว ด
นราธ วาส 

  
 (1) พ ฒนาศ กยภาพการดูแลหญ ง
ต ้งครรภ์ในภาวะฉ กเฉ นทางสูต กรรม  

     66,000  0      466,000  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
งบประมาณที่เสนอิ (บาท)  หน่วยงาน

รับผ ดชอบ งบด าเน นงาน งบลงทุน รวม 

   (2) เพ ่มการเข าถึงยาโฟเลตให ก บหญ ง
ต ้งครรภ์และกล  มหญ งว ยเจร ญพ นธ์ั
จ านวน 1,440 ขวดั (ขวดละั 1,000 เม ด)  

    288,000  0      288,000   

  (3) ผล ตสื่อประชาส มพ นธ์ในการพ ฒนา
องค์ความรู ด านส ขภาพสตร ขณะต ้งครรภ์
และว ยร  น 2 ภาษา   

    666,000  0      666,000   

  (4) พ ฒนาศ กยภาพแกนน าว ยร  นในการ
ลดพฤต กรรมเส ่ยงและลดปัญหาการ
ต ้งครรภ์ซ้ าในว ยร  น  

    484,000  0      484,000   

  ผลผล ติ: โครงการเสร มสร างความ
ม่ันคงและความปลอดภัย 

37,139,800   4,176,000   41,315,800    

8 โครงการประชารัฐร่วมใจ ส ่ใต สันต สุข 27,070,000  0  27,070,000  ท ่ท าการปกครอง
จ งหว ดแ 

  

  

(1) เพ ่มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานและ
ทบทวนทางย ทธว ธ ให แก ก าล งประจ าถ ่น
และก าล งประชาชนในพื้นท ่ 

11,152,900  0  11,152,900  

  

(2) เพ ่มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของ
ผู น าหมู บ านและคณะกรรมการหมู บ านั

(กม).  (หมู บ านปกต ัและหมู บ านัอพป). 

  2,877,900  0    2,877,900    

  

(3) เพ ่มประส ทธ การปฏ บ ต งานของศูนย์
ปฏ บ ต การอ าเภอ และการจ ดหน วย
บร การจ งหว ดเคลื่อนท ่ั ั/อ าเภอเคลื่อนท ่  

  4,718,400  0    4,718,400  

  

  

(4) แสวงหาความร วมมือจากกล  มสตร 
เพ่ือพ ฒนาและเสร มสร างส นต ส ขจ งหว ด
นราธ วาส 

    360,000  0      360,000  

  

  
(5) แสวงหาความร วมมือจากกล  มผู น า
ศาสนา 

    926,000  0      926,000  
  

  

(6) แสวงหาความร วมมือจากกล  มผู น าั4 
เสาหล กและประชาชนในการดูแลพื้นท ่
ป่าพร โต๊ะแดง 

  1,005,900  0    1,005,900  

  

  
(7) การจ ดพ ธ ส งผู แสวงบ ญไปประกอบ
พ ธ ฮ จย์  

  6,028,900  0    6,028,900  
  

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการยา
เสพต ดแบบครบวงจร 

 2,061,000  0    2,061,000  ศอ .ปส.จ.นธ.  

  

(1) ก จกรรม สร างภูม ค  มก นและป้องก น
ยาเสพต ดให เด กและเยาวชนใน
สถานศึกษาระด บม ธยมศึกษา (ให ความรู 
แก น กเร ยนระด บม ธยมศึกษาท ้งของร ฐ
และเอกชน( 

    979,200  0      979,200  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
งบประมาณที่เสนอิ (บาท)  หน่วยงาน

รับผ ดชอบ งบด าเน นงาน งบลงทุน รวม 

  

(2) ก จกรรมัอบรมพ ฒนาศ กยภาพัช ด
ด านการปราบปรามยาเสพต ดั3 ว นั2 
คืน 

    122,000  0      122,000  

 

  (3) ก จกรรมัผู น าศาสนาพูดหน าเสาธง     299,000  0      299,000  

  
(4) ก จกรรมัค ายเอ ๊ยะต กาฟในเดือน
รอมฎอน 

    455,000  0      455,000  

  

(5) ก จกรรมัอบรมให ความรู ัผู ต ดตาม
ช วยเหลือ ผู ผ านการบ าบ ดให กล บคืนัสู 
ส งคม 

    205,800  0     205,800  

10 โครงการเสร มสร างสังคมคุณธรรมิน าส ่
สันต สุขิด วยฐานพุทธธรรม 

 1,990,000  0    1,990,000  สนง.
พระพ ทธศาสนา

จ งหว ดแ 

  

(1) ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร
เผยแผ พระพ ทธศาสนาภายใต โลกย คการ
เปล ่ยนแปลง 

    130,000  0      130,000  

  
(2) ก จกรรมการพ ฒนาความรู พระนวกะั

(พระบวชใหม )  
    230,000  0      230,000  

  
(3) ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพเตร ยม
ความพร อมก อนสอบน กธรรมช ้นตร  

    230,000  0      230,000  

  

(4) ก จกรรมส งเสร มการปฏ บ ต ศาสนก จ
ของพระภ กษ สามเณรและ
พ ทธศาสน กชนในจ งหว ดนราธ วาส 

  1,000,000  0    1,000,000  

  
(5) ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมั
พ ทธธรรมจ ตอาสาท าด ด วยใจ 

    400,000  0      400,000  

11 โครงการส่งเสร มพหุวัฒนธรรม 
ประเพณีิวัฒนธรรมท องถ ่น 

 3,441,000   4,176,000     7,617,000  สนง .ว ฒนธรรม
จ งหว ด
นราธ วาส 

  
(1) ก จกรรมพ ฒนาพ พ ธภ ณฑ์เมือง
นราธ วาส 

  1,341,000    4,176,000     5,517,000  

  (2) ก จกรรมส งคมค ณธรรมสู ส นต ส ข 2,100,000     2,100,000  
12 โครงการรเร่งรัดผลักดันการขยาย

เครือข่ายการณรงค ป้องกันและแก ไข
ปัญหายาเสพต ด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดนราธ วาส 

2,577,800  0 2,577,800  ส าน กงาน
สาธารณส ข

จ งหว ดนราธ วส 

  
1) ประช มเช งปฏ บ ต การเมล ดพ นธ์ใหม 
ห วใจัTO BE NUMBER ONE  

123,000 0 123,000 

  

2) ประช มเช งปฏ บ ต การแลกเปล ่ยน
เร ยนรู การด าเน นงานชมรมัTO BE 
NUMBER ONE จ งหว ดนราธ วาส 

  85,600  0 85,600 
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
งบประมาณที่เสนอิ (บาท)  หน่วยงาน

รับผ ดชอบ งบด าเน นงาน งบลงทุน รวม 

 

3) ประช มเตร ยมซ อมใหญ การประกวดั
TO BE NUMBER ONE ปีั2563 จ านวน 
3 คร ้ง 

  94,000  0 94,000 
 

  

4) ประช มเช งปฏ บ ต การเพื่อพ ฒนา
เยาวชนต นแบบเก งและด ัTO BE 
NUMBER ONE IDOL ปีั2563 จ านวนั
3 คร ้ง  

  73,800  0 73,800 

 

  

5) การประกวดั1 อ าเภอั1 ชมรมัTO 
BE NUMBER ONE เพ่ือน ารูปแบบท ่
ด เด นและสามารถเข าถึงกล  มเป้าหมายไป
ประชาส มพ นธ์โครงการแ เพ่ือขยาย
เครือข ายจ งหว ดนราธ วาส 

148,900  0 148,900 

  

6) ประช มเตร ยมความพร อมการ
ประกวดัTO BE NUMBER ONE ระด บ
จ งหว ด ประเภทกล  มด เด นและต นแบบ
ระด บเง น /ทองัเข าสู ระด บประเทศ  

130,600  0 130,600 

  

7) ประกวดเยาวชนต นแบบเก งและด ั
TO BE NUMBER ONE ระด บภาคใต ัณ 
จ งหว ดภูเก ต 

79,000  0 79,000 

  
8) ประกวดจ งหว ด /ชมรมั TO BE 
NUMBER ONE ระด บภาคใต  

396,600  0 396,600 

  
9) ประกวดจ งหว ด /ชมรมั TO BE 
NUMBER ONE ระด บประเทศ 

1,446,300  0 1,446,300 

  ผลผล ติ: โครงการส่งเสร มและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบร การ 

18,881,700  37,050,000    
55,931,700  

  

13 โครงการสนับสนุนงานประจ าปีและงาน
ของดีเมืองนราประจ าปี 2563 

14,016,100  0   
14,016,100  

ส าน กงาน
จ งหว ด

นราธ วาสและ
หน วยงานท ่
เก ่ยวข อง 

  
(1) ก จกรรมสนับสนุนการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัดนราธ วาส 

 2,056,000  0    2,056,000  

      (1.1) การจ ดแสดงทางว ฒนธรรม     445,500  0      445,500  

  
    (1.2) การจ ดน ทรรศการแสดงผลการ
ด าเน นงานส าค ญของจ งหว ด 

373,000  0 373,000  

  
    (1.3)  ร กษาความปลอดภ ยและ
อ านวยความสะดวกด านการจราจร 

1,237,500  0 1,237,500  

  (2) ก จกรรมงานของดีเมืองนรา 11,960,100  0 11,960,100  
      (2.1) ก จกรรมงานว นลองกอง 622,150  0 622,150  

  
    (2.2) ก จกรรมศ ลปาช พและงาน
กระจูด 

1,592,750  0 1,592,750  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
งบประมาณที่เสนอิ (บาท)  หน่วยงาน

รับผ ดชอบ งบด าเน นงาน งบลงทุน รวม 

  
    (2.3) ก จกรรมประช นนกเขาชวาเส ยง
ช งถ วยพระราชทาน 

    400,000  0 400,000  

 

  
    (2.4) ก จกรรมพ ธ เปิดงานของด เมือง
นราัและขบวนแห ทางบก 

1,210,900  0 1,210,900  

  
    (2.5) จ ดร ้วขบวน และพ ธ ปล อยร ้ว
ขบวนแห ทางบกงานของด เมืองนรา  

743,700  0 743,700  

  

    (2.6) ก จกรรมการอ านวยความ
สะดวกัและเตร ยมการร บเสด จแัในงาน
ของด เมืองนรา   

1,114,600  0 1,114,600  

  

    (2.7) ก จกรรมแข งข นเรือกอและัเรือ
ยอกองัและเรือคชส ห์ช งถ วย
พระราชทาน และขบวนแห ทางน้ า    

1,322,500  0 1,322,500  

  
   (2.8) ก จกรรมร กษาความปลอดภ ย
และอ านวยความสะดวกัด านการจราจร    

1,434,000  0 1,434,000  

  
   (2.9) ก จกรรมการประชาส มพ นธ์การ
จ ดงานของด เมืองนรา   

1,519,500  0 1,519,500  

  
   (2.10) ก จกรรมการจ ดแสดงแสงัส ั
เส ยงัและสื่อผสมเฉล มพระเก ยรต แ 

2,000,000  0 2,000,000  

14 โครงการสร างสุขด วยกีฬา  4,865,600  0    4,865,600  สนง .ท องเท ่ยว
และก ัาจ งหว ด

นราธ วาส   
(1) การแข งข นก ัาส มพ นธ์ประจ าปีั
จ งหว ดนราธ วาส  

    173,000  0      173,000  

  (2) การแข งข นชกมวยไทยนราธ วาสไฟท์     360,000  0       360,000  

  
(3) การแข งข นก ัาผู สูงอาย แห งประเทศ
ไทยัประจ าปีั2563 

    120,000  0       120,000  

  
(4) การแข งข นก ัาน กเร ยนน กศึกษา
จ งหว ดนราธ วาสัประจ าปีั2563 

    944,000  0       944,000  

  
(5) ก จกรรมส งเสร มก ัาฟ ตบอลอะคาเด
ม ่ฟ ตบอลย วชนั14 ปีัจ งหว ดนราธ วาส   

  1,164,000  0    1,164,000  

  
(6) การแข งข นโมโตครอสเชื่อมส มพ นธ์
อาเซ ยน 

    959,600  0      959,600    

  (7) การแข งข นว ่งเทรล     521,000  0      521,000    

  
(8) อบรมผู ต ดส นก ัาฟ ตบอลัระด บัT-
license 

    624,000  0      624,000    

15 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
นราธ วาสิประจ าปีงบประมาณิพ .ศ.  
2563 

0 37,050,000    
37,050,000  

สนง .ท องเท ่ยว
และก ัาจ งหว ด

นราธ วาส 
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
งบประมาณที่เสนอิ (บาท)  หน่วยงาน

รับผ ดชอบ งบด าเน นงาน งบลงทุน รวม 

  

     (1) ปร บปร งถนนแอสฟัลท์ต กคอนก
ร ตสายหาดบ านทอน  เพ่ือส งเสร มการ
ท องเท ่ยวช มชนนว ตว ถ ัอ าเภอเมืองั
จ งหว ดนราธ วาส 

0 26,000,000   26,000,000  แขวงทางหลวง
ชนบท 

  

     (2) ก จกรรมปร บปร งถนนแอสฟัลท์ต 
กคอนกร ตสายจ ดผ อนปรนัแัไทย-
มาเลเซ ย  เพ่ือส งเสร มการท องเท ่ยว
ช มชนนว ตว ถ  อ าเภอส ค ร นัจ งหว ด
นราธ วาส 

0 11,050,000   11,050,000  แขวงทางหลวง
ชนบท 

รวมทั้งส ้นิ4 ผลผล ติ14 โครงการ/1รายการ 79,991,400  52,562,000  132,553,400    
 

ผลการเบ กจ่ายงบประมาณ 
ตามท ่จั งหวั ดนราธั วาสไดั รั บจั ดสรรงบประมาณรายจั ายประจ าปั งบประมาณัพ.ศ. 2563 ตาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 14 โครงการ/1 รายการ งบประมาณ 132.5534 
ลั านบาท เปั นงบด าเนั นงาน 79.9914ัล านบาท (60.35%) งบลงทั น 52.5620 ลั านบาท (39.65%) น ้นัซึ่งจาก
สถานการณ์ปัญหาจากโรคต ดเชื้อไวร สโคโรนาั 9102ัั(ั COVID-19) ท าให จ งหว ดนราธ วาสต องปร บลด
งบประมาณัเพ่ือน าเข าัพ.ร.บ.โอนงบประมาณัปีัพ.ศ.ั9563ั ัซึ่ งอยู ระหว างการรายงานผลให 
กระทรวงมหาดไทยพ จารณาััส าหร บการด าเน นการเบื้องต นัปรากฏว าัั ผลการเบั กจั ายในภาพรวม ััััััััั
ณ วั นท ่ 30 มั นาคม 2563 ััจำนวน 7.0021 ล านบาท ค ดเป็นร อยละ 5.28  จ าแนกเป็นงบด าเน นงานและงบ
รายจ ายอ่ืน  เบ กจ ายแล ว 7.0021 ล านบาท  ค ดเป็นร อยละ 8.75 ัส าหร บงบลงทั น ย งไม ม การเบ กจ าย 
รายละเอั ยดตามตารางท  ่2 
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ตารางที ่2 ผลการเบ กจ่ายงบประมาณตามแผนปฏ บัต ราชการประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.ิ2563 (งบจังหวัด(  ณิวันที่ิ30ิมีนาคมิ2563ิ)รอบิ6ิเดือน( 
 

ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

จังหวัดนราธ วาส     79,991,400        52,562,000     132,553,400     7,002,082.32     125,551,317.68        

ผลผล ติ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ต
ประชาชน (จ านวน 4 โครงการ) 

19,741,000.00     11,336,000.00      31,077,000     6,179,482.32       24,897,517.68        

1 ค่าใช จ่ายในการบร หารงานแบบ
บ รณาการ 

         
9,000,000  

0           
9,000,000  

         
6,179,482.32  

          
2,820,517.68  

   -  สนจ .นธ.  

2 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร  จังหวัด
นราธ วาส 

         
8,837,000  

         7,336,000          
16,173,000  

                        
-    

             
16,173,000  

    สนจ .นธ/.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข อง 

  

(1) ส งเสร มและสน บสน นกล  มศ ลปาช พ 
การผล ตผล ตภ ณฑ์ศ ลปาช พในพ้ืนท ่
จ งหว ดนราธ วาส 

            
552,000  

0             
552,000  

                   
552,000  

   -  สนง .พช.จ.นธ.  

  
(2) โครงการขยายผลโรงเร ยนเกษตร
เพื่ออาหารกลางว น 

         
3,500,000  

0           
3,500,000  

                 
3,500,000  

   -  สนจ .กษ.จ.นธ.  

  

(3) ส งเสร มและสน บสน นการด าเน น
ก จกรรมท นตสาธารณส ข ภาวะท พ
โภชนาการัปัญหาหนอนัพยาธ ใน
โรงเร ยนโครงการตามพระราชด าร แั29 
โรงเร ยน 

         
2,485,000  

0           
2,485,000  

                 
2,485,000  

  - ศึกษาธ การ 
จ .นธ.  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  
(4) สน บสน นการปร บปร งและพ ฒนา
แหล งน้ าตามแนวพระราชด าร  

            
500,000  

0             
500,000  

                   
500,000  

  - สสจ .นธ.  

  
(5) การจ ดพ ธ เฉล มพระเก ยรต แัและ
ก จกรรมเท ดพระเก ยรต แ 

         
1,500,000  

0           
1,500,000  

                 
1,500,000  

  - สนจ .นธ.  

  

(6) โครงการอน ร กษ์พ นธ กรรมพืชอ น
เนื่องมาจากพระราชด าร ัสมเด จ
พระเทพร ตนราชส ดาแ สยามบรมราช
ก มาร ั (อพ.สธ).   

            
300,000  

0             
300,000  

                   
300,000  

  - สนจ .นธ.  

  
(7) โครงการพ ฒนาศ กยภาพโรงส ข าว
พ ก ลทองและพ พ ธภ ณฑ์โรงส ข าวพ ก ล
ทองโครงการพระราชด าร แ 

0          6,195,500            
6,195,500  

                 
6,195,500  

      

  

(7.1) ก อสร างร ้วคอนกร ตบล อกสงูั
2.20 เมตรัยาวั110 เมตร บร เวณรอบ
พ พ ธภ ณฑ์โรงส ข าวพ ก ลทองัพร อมวาง
ท อระบายน้ าัจ านวนั2 จ ด และประตู
ร ้วัจ านวนั1 จ ด   

0          1,120,500            
1,120,500  

                 
1,120,500  

อยู ในข ้น
เตร ยมการ
จ ดซื้อจ ดจ าง 

ย ่งอ
การค า 

สนง .สหกรณ์  
จ .นธ.  

  
(7.2) ก อสร างอาคารละหมาดชน ดก อ
อ ฐถือปูนสูงั1 ช ้น  หล งคากระเบือ้ง
ลอนขนาดั8×12 เมตร  

0          1,100,000            
1,100,000  

                 
1,100,000  

อยู ในข ้น
เตร ยมการ
จ ดซื้อจ ดจ าง 

ย ่งอ
การค า 

สนง .สหกรณ์  
จ .นธ.  

  
(7.3) ก อสร างโกด งเก บข าวเปลือก
พร อมลานจอดรถคอนกร ตเสร มเหล ก  

0          3,975,000            
3,975,000  

                 
3,975,000  

อยู ในข ้น
เตร ยมการ
จ ดซื้อจ ดจ าง 

ย ่งอ
การค า 

สนง .สหกรณ์  
จ .นธ.  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  

(8) โครงการก อสร างโรงฝึกอาช พั
โรงเร ยนเขาต นหยงัม ตรภาพท ่ั153 
บ านเขาต นหยง หมู ท ่ั4 ต าบลกะล วอ
เหนือัอ าเภอเมืองนราธ วาสัจ งหว ด
นราธ วาส 

0             776,100              
776,100  

                   
776,100  

30 ม นาคมั
2563 

เร ่มต นั30 
ม .คั. 63  
ส ้นส ดั28 
ก .ค.  63 

หจก .วาย
ด บบล ว 
คอน

สตร คช ่น 

อ าเภอเมือง
นราธ วาส 

  

(9) โครงการต อเต มอาคารศูนย์ศ ลปา
ช พเครื่องปั้นด นเผา หมู บ านเศรษฐก จ
พอเพ ยงบ านรอต นบาต ู

0             364,400              
364,400  

                   
364,400  

30 ม นาคมั
2563 

เร ่มต นั30 
ม .คั. 63  
ส ้นส ดั14 
พ .ค.  63 

หจก .วาย
ด บบล ว 
คอน

สตร คช ่น 

อ าเภอเมือง
นราธ วาส 

3 โครงการแก ไขปัญหาของชุมชนโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชน 

0          4,000,000            
4,000,000  

                        
-    

              
4,000,000  

    อ าเภอเจาะไอ
ร อง 

  

 - ก อสร างเขื่อนป้องก นตล ่งคลอง
ต นหยง หมู ท ่ั1 ต าบลบูก ตัอ าเภอเจาะ
ไอร องัจ งหว ดนราธ วาสัขนาดัยาวั
500 เมตรัลึกั3 เมตร   

0          4,000,000            
4,000,000  

                 
4,000,000  

30 ม นาคม 
2563 

เร ่มต นั30 
ม .คั. 63  
ส ้นส ดั26 
ก .ย.  63 

บร ษ ทเซ า
เท ร์น 
แอนด์ั
คอนซ ล
แตนท์ั
จ าก ด 
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

4  โครงการเร่งรัดการแก ไขปัญหาและ
พัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กในจังหวัด
นราธ วาส 
  

         
1,904,000  

0           
1,904,000  

                        
-    

              
1,904,000  

    สนง .สสจ.นธ.  

  
 (1) พ ฒนาศ กยภาพการดูแลหญ ง
ต ้งครรภ์ในภาวะฉ กเฉ นทางสูต กรรม  

            
466,000  

0             
466,000  

                   
466,000  

  -   

  

 (2) เพ ่มการเข าถึงยาโฟเลตให ก บหญ ง
ต ้งครรภ์และกล  มหญ งว ยเจร ญพ นธ์ั
จ านวน 1,440 ขวดั (ขวดละั 1,000 
เม ด)  

            
288,000  

0             
288,000  

                   
288,000  

  -   

  
 (3) ผล ตสื่อประชาส มพ นธ์ในการ
พ ฒนาองค์ความรู ด านส ขภาพสตร ขณะ
ต ้งครรภ์และว ยร  น 2 ภาษา   

            
666,000  

0             
666,000  

                   
666,000  

  -   

  
 (4) พ ฒนาศ กยภาพแกนน าว ยร  นใน
การลดพฤต กรรมเส ่ยงและลดปญัหา
การต ้งครรภ์ซ้ าในว ยร  น  

            
484,000  

0             
484,000  

                   
484,000  

  -   

ผลผล ติ ิ:โครงการเสร มสร างความมั่นคง
และความปลอดภัย  (จ านวนิ5 โครงการ) 

   
37,139,800.00  

     4,176,000.00          
41,315,800  

                
822,600  

             
40,493,200  

      

5 โครงการประชารัฐร่วมใจิส ่ใต สันต สุข        
27,070,000  

0         
27,070,000  

                
822,600  

             
26,247,400  

    ที่ท าการ
ปกครอง จ .นธ.  

  
(1) เพ ่มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน
และทบทวนทางย ทธว ธ ให แก ก าล ง
ประจ าถ ่นและก าล งประชาชนในพ้ืนท ่ 

        
11,152,900  

0         
11,152,900  

               
11,152,900  

  -   
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  

(2) เพ ่มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน
ของผู น าหมู บ านและคณะกรรมการ
หมู บ านั (กม).  (หมู บ านปกต ัและ
หมู บ านัอพป). 

         
2,877,900  

0           
2,877,900  

                  
57,600  

               
2,820,300  

  -   

  

(3) เพ ่มประส ทธ การปฏ บ ต งานของ
ศูนย์ปฏ บ ต การอ าเภอ และการจ ด
หน วยบร การจ งหว ดเคลื่อนท ่ั ั/อ าเภอ
เคลื่อนท  ่

         
4,718,400  

0           
4,718,400  

                  
45,000  

               
4,673,400  

  -   

  
(4) แสวงหาความร วมมือจากกล  มสตร 
เพื่อพ ฒนาและเสร มสร างส นต ส ข
จ งหว ดนราธ วาส 

            
360,000  

0             
360,000  

                
360,000  

                         
-    

  -   

  
(5) แสวงหาความร วมมือจากกล  มผู น า
ศาสนา 

            
926,000  

0             
926,000  

                
360,000  

                 
566,000  

  -   

  
(6) แสวงหาความร วมมือจากกล  มผู น าั
4 เสาหล กและประชาชนในการดแูล
พื้นท ่ป่าพร โต๊ะแดง 

         
1,005,900  

0           
1,005,900  

                 
1,005,900  

  -   

  
(7) การจ ดพ ธ ส งผู แสวงบ ญไปประกอบ
พ ธ ฮ จย ์ 

         
6,028,900  

0           
6,028,900  

                 
6,028,900  

  -   
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ยาเสพต ดแบบครบวงจร 

         
2,061,000  

0           
2,061,000  

                        
-    

              
2,061,000  

    ศอ .ปส.จ.นธ.  

  

(1) ก จกรรม สร างภูม ค  มก นและปอ้งก น
ยาเสพต ดให เด กและเยาวชนใน
สถานศึกษาระด บม ธยมศึกษา (ให 
ความรู แก น กเร ยนระด บม ธยมศึกษาท ้ง
ของร ฐและเอกชน) 

            
979,200  

0             
979,200  

                   
979,200  

  -   

  
(2) ก จกรรมัอบรมพ ฒนาศ กยภาพัช ด
ด านการปราบปรามยาเสพต ดั(3 ว นั2 
คืน) 

            
122,000  

0             
122,000  

                   
122,000  

  -   

  
(3) ก จกรรม ผู น าศาสนาพูดหน าเสาธง             

299,000  
0             

299,000  
                   

299,000  
  -   

  
(4) ก จกรรมัค ายเอ ๊ยะต กาฟในเดอืน
รอมฎอน 

            
455,000  

0             
455,000  

                   
455,000  

  -   

  
(5) ก จกรรมัอบรมให ความรู ัผู ต ดตาม
ช วยเหลือ ผู ผ านการบ าบ ดให กล บคืนัสู 
ส งคม 

            
205,800  

0             
205,800  

                   
205,800  

  -   

7 โครงการเสร มสร างสังคมคุณธรรมิ
น าส ่สนัต สุขิด วยฐานพุทธธรรม 

         
1,990,000  

0           
1,990,000  

                        
-    

              
1,990,000  

    สนง.
พระพุทธศาสน

า จ .นธ.  

  
(1) ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ
บ คลากรเผยแผ พระพ ทธศาสนาภายใต 
โลกย คการเปล ่ยนแปลง 

            
130,000  

0             
130,000  

                   
130,000  

  -   
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  
(2) ก จกรรมการพ ฒนาความรู พระ
นวกะั (พระบวชใหม )  

            
230,000  

0             
230,000  

                   
230,000  

  -   

  
(3) ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพเตร ยม
ความพร อมก อนสอบน กธรรมช ้นตร  

            
230,000  

0             
230,000  

                   
230,000  

  -   

  
(4) ก จกรรมส งเสร มการปฏ บ ต ศาสนก จ
ของพระภ กษ สามเณรและ
พ ทธศาสน กชนในจ งหว ดนราธ วาส 

         
1,000,000  

0           
1,000,000  

                 
1,000,000  

  -   

  
(5) ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมั
พ ทธธรรมจ ตอาสาท าด ด วยใจ 

            
400,000  

0             
400,000  

                   
400,000  

  -   

8 โครงการส่งเสร มพหุวัฒนธรรม 
ประเพณีิวัฒนธรรมท องถ ่น 

         
3,441,000  

         4,176,000            
7,617,000  

                        
-    

              
7,617,000  

    สนง .วัฒนธรรม  
จ .นธ.  

  

(1) ก จกรรมพ ฒนาพ พ ธภ ณฑเ์มือง
นราธ วาส 

         
1,341,000  

         4,176,000            
5,517,000  

                 
5,517,000  

31 ม นาคม 
2563 

เร ่มต นั31 
ม .คั. 63  
ส ้นส ดั27 
ก .ย.  63 

น .ส.
มณฑา  
ปัญโญ 

  

  
(2) ก จกรรมส งคมค ณธรรมสู ส นต ส ข          

2,100,000  
0           

2,100,000  
                 

2,100,000  
  -   
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

9 โครงการเร่งรัดผลักดันการขยาย
เครือข่ายการณรงค ป้องกันและแก ไข
ปัญหายาเสพต ด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดนราธ วาส 

         
2,577,800  

0          
2,577,800  

                        
-    

              
2,577,800  

    สสจ .นธ.  

  
1) ประช มเช งปฏ บ ต การเมล ดพ นธ์ใหม 
ห วใจัTO BE NUMBER ONE  

123,000 0 123,000                    
123,000  

  -   

  
2) ประช มเช งปฏ บ ต การแลกเปล ่ยน
เร ยนรู การด าเน นงานชมรมัTO BE 
NUMBER ONE จ งหว ดนราธ วาส 

             
85,600  

0               
85,600  

                     
85,600  

  -   

  
3) ประช มเตร ยมซ อมใหญ การประกวดั
TO BE NUMBER ONE ปีั2563 
จ านวนั3 คร ้ง 

             
94,000  

0               
94,000  

                     
94,000  

  -   

  

4) ประช มเช งปฏ บ ต การเพื่อพ ฒนา
เยาวชนต นแบบเก งและด ัTO BE 
NUMBER ONE IDOL ปี 2563 จ านวนั
3 คร ้ง  

             
73,800  

0               
73,800  

                     
73,800  

  -   

  

5) การประกวดั1 อ าเภอั1 ชมรมัTO 
BE NUMBER ONE เพื่อน ารูปแบบท ่
ด เด นและสามารถเข าถึงกล  มเป้าหมาย
ไปประชาส มพ นธ์โครงการแ เพื่อขยาย
เครือข ายจ งหว ดนราธ วาส 

            
148,900  

0             
148,900  

                   
148,900  

  -   
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  

6) ประช มเตร ยมความพร อมการ
ประกวดัTO BE NUMBER ONE 
ระด บจ งหว ด ประเภทกล  มด เด นและ
ต นแบบระด บเง น /ทองัเข าสู 
ระด บประเทศ 

            
130,600  

0             
130,600  

                   
130,600  

  -   

  
7) ประกวดเยาวชนต นแบบเก งและด ั
TO BE NUMBER ONE ระด บภาคใต ั
ณัจ งหว ดภเูก ต 

             
79,000  

0               
79,000  

                     
79,000  

  -   

  
8) ประกวดจ งหว ด /ชมรมั TO BE 
NUMBER ONE ระด บภาคใต  

            
396,600  

              
396,600  

                   
396,600  

  -   

  
9) ประกวดจ งหว ด /ชมรมั TO BE 
NUMBER ONE ระด บประเทศ 

         
1,446,300  

0           
1,446,300  

                 
1,446,300  

  -   

ผลผล ติ ิ:โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บร การ              (จ านวนิ3 โครงการ) 

       
18,881,700  

       37,050,000          
55,931,700  

                        
-    

             
55,931,700  

      

10 โครงการสนับสนุนงานประจ าปีและ
งานของดีเมืองนราประจ าปี 2563 

       
14,016,100  

0         
14,016,100  

                        
-    

             
14,016,100  

    สนจ .นธ/.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข อง 

  
(1) ก จกรรมสนับสนนุการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัดนราธ วาส 

         
2,056,000  

0           
2,056,000  

                        
-    

              
2,056,000  

  -   

  
    (1.1) การจ ดแสดงทางว ฒนธรรม             

442,800  
0             

442,800  
                   

442,800  
  - สนง .ว ฒนธรรม  

จ .นธ.  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  
    (1.2) การจ ดน ทรรศการแสดงผล
การด าเน นงานส าค ญของจ งหว ด 

            
375,700  

0             
375,700  

                   
375,700  

  - สนจ .พช.นธ.  

  
    (1.3)  ร กษาความปลอดภ ยและ
อ านวยความสะดวกด านการจราจร 

         
1,237,500  

0           
1,237,500  

                 
1,237,500  

  - ต ารวจภูธร 
จ .นธ.  

  
(2) ก จกรรมงานของดีเมืองนรา        

11,960,100  
0         

11,960,100  
                        
-    

             
11,960,100  

  -   

  
    (2.1) ก จกรรมงานว นลองกอง             

622,150  
0             

622,150  
                   

622,150  
  - สนจ .เกษตร  

จ .นธ.  

  
    (2.2) ก จกรรมศ ลปาช พและงาน
กระจูด 

         
1,592,750  

0           
1,592,750  

                 
1,592,750  

  - สนง .พช.จ.นธ.  

  
    (2.3) ก จกรรมประช นนกเขาชวา
เส ยงช งถ วยพระราชทาน 

            
400,000  

0             
400,000  

                   
400,000  

  - สนง .สถ.จ.นธ.  

  
    (2.4) ก จกรรมพ ธ เปิดงานของด เมือง
นรา และขบวนแห ทางบก 

         
1,210,900  

0           
1,210,900  

                 
1,210,900  

  - สนง .ว ฒนธรรม  
จ .นธ.  

  
    (2.5) จ ดร ้วขบวน และพ ธ ปล อยร ้ว
ขบวนแห ทางบกงานของด เมืองนรา  

            
743,700  

0             
743,700  

                   
743,700  

  - ท ่ท าการ
ปกครอง อ .เมือง  

  
    (2.6) ก จกรรมการอ านวยความ
สะดวก และเตร ยมการร บเสด จแัใน
งานของด เมืองนรา   

         
1,114,600  

0           
1,114,600  

                 
1,114,600  

  - สนจ .นธ.  

  
    (2.7) ก จกรรมแข งข นเรือกอและั
เรือยอกอง และเรือคชส ห์ช งถ วย
พระราชทานัและขบวนแห ทางน้ า    

         
1,322,500  

0           
1,322,500  

                 
1,322,500  

  - ท ่ท าการ
ปกครอง จ .นธ.  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  
   (2.8) ก จกรรมร กษาความปลอดภ ย
และอ านวยความสะดวกัด าน
การจราจร    

         
1,434,000  

0           
1,434,000  

                 
1,434,000  

  - ต ารวจภูธร 
จ .นธ.  

  
   (2.9) ก จกรรมการประชาส มพ นธ์การ
จ ดงานของด เมืองนรา   

         
1,519,500  

0           
1,519,500  

                 
1,519,500  

  - สนง.
ประชาส มพ นธ์ 

จ .นธ.  

  
   (2.10) ก จกรรมการจ ดแสดงแสงัส ั
เส ยงัและสื่อผสมเฉล มพระเก ยรต แ 

         
2,000,000  

0           
2,000,000  

                 
2,000,000  

  - สนจ .นธ.  

11 โครงการสร างสุขด วยกีฬา          
4,865,600  

0          
4,865,600  

                        
-    

              
4,865,600  

    สนง .กทจ.นธ.  

  (1) การแข งข นก ัาส มพ นธ์ประจ าปีั
จ งหว ดนราธ วาส  

            
173,000  

0             
173,000  

                   
173,000  

  -   

  (2) การแข งข นชกมวยไทยนราธ วาส
ไฟท์ 

            
360,000  

0             
360,000  

                   
360,000  

  -   

  (3) การแข งข นก ัาผู สูงอาย แห ง
ประเทศไทยัประจ าปีั2563 

            
120,000  

0             
120,000  

                   
120,000  

  -   

  (4) การแข งข นก ัาน กเร ยนน กศึกษา
จ งหว ดนราธ วาสัประจ าปีั2563 

            
944,000  

0             
944,000  

                   
944,000  

  -   

  (5) ก จกรรมส งเสร มก ัาฟ ตบอลอะคา
เดม ่ฟ ตบอลย วชนั14 ปีัจ งหว ด
นราธ วาส   

         
1,164,000  

0           
1,164,000  

                 
1,164,000  

  -   
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  (6) การแข งข นโมโตครอสเชื่อมส มพ นธ์
อาเซ ยน 

            
959,600  

0             
959,600  

                   
959,600  

  -   

  (7) การแข งข นว ่งเทรล             
521,000  

0             
521,000  

                   
521,000  

  -   

  (8) อบรมผู ต ดส นก ัาฟ ตบอลัระด บัT-
license 

            
624,000  

0             
624,000  

                   
624,000  

  -   

12 โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัด
นราธ วาสิประจ าปีงบประมาณิพ .ศ.  
2563 

0        37,050,000          
37,050,000  

                        
-    

             
37,050,000  

    สนง .กทจ.นธ.  

  

(1) ปร บปร งถนนแอสฟลัท์ต กคอนกร ต
สายหาดบ านทอน  เพื่อส งเสร มการ
ท องเท ่ยวช มชนนว ตว ถ ัอ าเภอเมืองั
จ งหว ดนราธ วาส 

0         26,000,000          
26,000,000  

               
26,000,000  

    ทช .นธ.  

  

(2) ก จกรรมปร บปร งถนนแอสฟัลท์ต 
กคอนกร ตสายจ ดผ อนปรนัแัไทย-
มาเลเซ ย  เพื่อส งเสร มการท องเท ย่ว
ช มชนนว ตว ถ  อ าเภอส ค ร นัจ งหว ด
นราธ วาส 

0         11,050,000          
11,050,000  

               
11,050,000  

    ทช .นธ.  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

ผลผล ติ ิ:โครงการส่งเสร มอุตสาหกรรมและ    
             พัฒนาการค า การลงทุน                
             (จ านวน 3 โครงการ) 

         
4,228,900  

                   -             
4,228,900  

                        
-    

              
4,228,900  

      

13 โครงการเสร มสร างศักยภาพการ
ขับเคลื่อนเขตเศรษฐก จพ เศษ
นราธ วาส : มั่นคงิมั่งคั่งิยั่งยืนิ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

           
968,200  

0             
968,200  

                        
-    

                 
968,200  

    สนจ .นธ.  

  
 (1) ก จกรรมสร างโอกาสทางการตลาด
เชื่อมโยงเศรษฐก จพ เศษ 

            
780,200  

0             
780,200  

                   
780,200  

  -   

  
 (2) ก จกรรมเพ ่มประส ทธ ภาพศูนย์ั
OSS 

            
188,000  

0             
188,000  

                   
188,000  

  -   

14 โครงการเกษตรสร างอาชีพเสร ม
เศรษฐก จฐานราก 

         
1,890,600  

0          
1,890,600  

                        
-    

              
1,890,600  

    สนง .กษ.จ.นธ.  

  
(1) ศูนย์การเร ยนรู เพ ่มประส ทธ ภาพ
การผล ตส นค าเกษตร 

         
1,166,700  

0           
1,166,700  

                        
-    

               
1,166,700  

  -   

  
   (1.1) ก จกรรมจ ดกระบวนการเร ยนรู ั
จ านวนั13 ศูนย ์

            
565,500  

0             
565,500  

                   
565,500  

  -   

  
   (1.2) ก จกรรมสน บสน นการจ ดงาน
ว นถ ายทอดความรู ั(Field day) 
จ านวนั13 ศูนย ์

            
601,200  

0             
601,200  

                   
601,200  

  -   

 
(2) พ ฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนท ่
ท ่ม ศ กยภาพ 

            
425,700  

0             
425,700  

                        
-    

                 
425,700  

  -  
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  
    (2.1) ผล ตป ๋ยอ นทร ยค์ ณภาพสงูและ
ป ๋ยอ นทร ย์น้ า 

            
425,700  

0          425,700                     
425,700  

  -   

  
(3) การพ ฒนาแปลงเกษตรทฤษฎ ใหม สู ั
GAP ภายใต โครงการั5 ประสาน สืบ
สานเกษตรทฤษฎ ใหม ัถวายในหลวง 

            
237,700  

0          237,700                     -                  237,700    -   

  
    (3.1) จ ดประช มหน วยงานท ่
เก ่ยวข อง 

            4,950  0              4,950                     4,950    -   

      (3.2) อบรมให ความรู แก เกษตรกร          204,150  0          204,150                  204,150    -   

      (3.3) ต ดตามส ารวจแปลงเกษตรกร           28,600  0            28,600                    28,600    -   

  
(4) ยกระด บและประชาส มพ นธ์ตลาด
เกษตรกร 

             
60,500  

0               
60,500  

                        
-    

                   
60,500  

  -   

  
    (4.1) อบรมพ ฒนาศ กยภาพ
เกษตรกรผู น าผลผล ตมาจ าหน าย 

             
11,250  

0               
11,250  

                     
11,250  

  -   

  
    (4.2) จ ดก จกรรมประชาส มพ นธ์
และเปดิต วตลาดเกษตรกรจ งหว ด
นราธ วาส 

             
49,250  

0               
49,250  

                     
49,250  

  -   

15 โครงการปั้นแรงงานคุณภาพรองรับ
เขตเศรษฐก จพ เศษ 

     1,370,100  0       1,370,100                          
-    

          1,370,100      สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

25 นธ. 

  
(1) การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย 
ระบบปร บอากาศและระบบท าความ
เย น 

            
284,300  

0             
284,300  

                   
284,300  

  -   
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ที ่ โครงการ /ก จกรรม  
 งบประมาณิ (บาท)    สถานะปจัจุบนั  

หน่วย
ด าเน นการ  งบด าเน นงาน   งบลงทุน   รวมเป็นเง น   ผลการเบ กจ่าย   คงเหลือ   ผลการ

ด าเน นงาน  
 ผ  รับจ าง  

  
(2) การพ ฒนาท กษะการข บรถลากจูงั

(รถห วลาก)  
         723,000  0          723,000                  723,000    -   

  
(3) การพ ฒนาท กษะการข บรถยกั (รถั
Forklift)  

         362,800  0          362,800                  362,800    -   

รวมิ4 ผลผล ติ14 โครงการ/1 รายการ 79,991,400 52,562,000 112,469,600 7,002,082.32 125,551,317.68 
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก ไข 

ั จากสถานการณ์การระบาดของโรคต ดเชื้อไวร สโคโรนาั 9102ััั( COVID-19) กระทรวงมหาดไทย
แจ งให จ งหว ดพ จารณาปร บแผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณัพ .ัศัั. 9563ั
ของจ งหว ดและกล  มจ งหว ดักรณ โครงการ /ัก จกรรมหรือรายการใดัท ่ได ร บผลกระทบไม สามารถด าเน นการได 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคต ดเชื้อไวร สโคโรนาัั9102ัั(ั COVID-19) โครงการท ่หมดความจ าเป็น
หรือได ร บงบประมาณจากแหล งอ่ืนด าเน นการแล วััและโครงการท ่ไม ม ความพร อมในการด าเน นโครงการั ัััั
โดยให จ าแนกเป็นประเภทงบประมาณรายจ ายและตรวจรายการตามแบบฟอร์มท ่ก าหนด  และกองจ ดท า
งบประมาณเขตพ้ืนท ่ได ประสานให จ งหว ดด าเน นการตามมต คณะร ฐมนตร ัเมื่อว นท ่ั01ัม นาคมั9563ััซึ่งม 
สาระส าค ญด งน ้ 

1.ิงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ั ัััั0.0ัให พ จารณาปร บลดการใช จ ายงบประมาณัหรือปร บเปล ่ยนว ธ ด าเน นงานส าหร บ

งบประมาณในล กษณะรายจ ายประจ าัท ่ม ใช ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการต างประเทศให ได ประมาณร อยละ
ส บของงบประมาณรายจ ายประจ าัเพ่ือไปด าเน นการท ่ก อให เก ดการจ ดซื้อจ ดจ าง ััจากผู ประกอบการหรือผู ผล ตัั
รายย อยัรวมถึงการจ างแรงงาน 

ั ัััั0.9ัให ปร บแผนการเด นทางไปราชการต างประเทศัท ่ต ้งไว ส าหร บศึกษาดูงานประช มั
ส มมนาัอบรมัณัต างประเทศัโดยให น ามาด าเน นการภายในประเทศัหรือเปล ่ยนแปลงงบประมาณััไป
ด าเน นการตามแนวทางในข อั 0.0ััส าหร บค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการต างประเทศกรณ อ่ืนักรณ ััััการ
เด นทางไปย งประเทศกล  มเส ่ยงท ่ม การระบาดของโรคต ดเชื้อไวรั สโคโรนาั 9102ัั(ั COVID-19) หากสามารถระง บ
หรือเลื่อนการเด นทางได ัให พ จารณาด าเน นการด วย 

ิ 2.ิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ั ัััั9.0ังบประมาณรายจ ายในล กษณะค าคร ภ ณฑ์ท ่ม วงเง นต่ ากว าหนึ่งล านบาทหรือส ่งก อสร าง

ท ่ม วงเง นต่ ากว าส บล านบาทัท ่แน ช ดว าไม สามารถจ ดซื้อจ ดจ างได ภายในเดือนม นาคมั2563ัให พ จารณาโอนหรือ
เปล ่ยนแปลงเง นจ ดสรรไปด าเน นการจ ดหาคร ภ ณฑ์หรือส ่งก อสร างอย างอ่ืนัซึ่งจะช วยลดผลกระทบทางเศรษฐก จ
จากการระบาดของโรคต ดเชื้อไวร สโคโรนาั 9102ััั( COVID-19) หรือสถานการณ์ภ ยแล งััเช นัการพ ฒนาแหส งน้ าเพ่ือ
เตร ยมความพร อมของพ้ืนท ่ส าหร บก กเก บน้ าในฤดูฝนโดยใช แรงงานจากภาคเกษตรัหรือปร บเปล ่ยนว ธ ด าเน นงาน
จากงานจ างเหมาเป็นงานด าเน นการเองเพ่ือสน บสน นให เก ดการจ างงานในพ้ืนท ่ัเป็นต นัท ้งน ้ัโดยด าเน นการภายใน
พ้ืนท ่จ งหว ดท ่ได ร บจ ดสรรงบประมาณในล าด บแรก 

     9.9ัให พ จารณาทบทวนการจ ดหาคร ก ณฑ์จากต างประเทศมาด าเน นการจ ดหาคร ภ ณฑ์จาก
ผู ผล ตภายในประเทศัเว นแต กรณ ท ่ม ความจ าเป็นอย างแท จร ง 

3. งบประมาณรายจ่ายงบกลางิรายการเง นส ารอจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉ นหรือจ าเป็น 
ั     3.0ังบประมาณรายจ ายบกลางัรายการเง นส ารองจ ายเพ่ือกรณ ฉ กเฉ นหรือจ าเป็นท ่ส าน ก

งบประมาณย งไม ได จ ดสรรไห ัเห นสมควรชะลอการด าเน นการไว ก อนัประกอบด วย 
          0ั) รายการท ่นายกร ฐมนตร หรือคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบแล ว 

2 ั)รายการท ่ม ค าขอัซึ่งอยู ระหว างการพ จาร ณา 
ั     3.2ังบประมาณรายจ ายงบกลางัรายการเง นส ารองจ ายเพ่ือกรณ ฉ กเฉ นหรือจ าเป็นท ่ส าน ก

งบประมาณได จ ดสรรให แล วักรณ ท ่ไม สามารถด าเน นการก อหน ้ผูกพ นหรือบ นทึกใบส ่งซื้อั(PO)ัได ท นภายในว นท ่ 
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ั10ัม นาคมั2563ัตามข อส ่งการของนายกร ฐมนตร ัโดยยึดถือกฎหมายัระเบ ยบัและมต คณะร ฐมนตร ท ่
เก ่ยวข องต อไป 

     3.3ักรณ ท ่ม ภารก จัและอ านาจหน าท ่ในการด าเน นการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาตของโรคต ดเชื้อไวร สโคโรนาั 9102ัั(ั COVID-19) และสถานการณ์ภ ยแล งและม ความ
จ าเป็นต องใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายงบกลางัรายการเง นส ารอง ายเพ่ือกรณ ฉ กเฉ นหรือจ าเป็น ััให เสนอ
ขอร บการจ ดสรรตามระเบ ยบว าด วยการบร หารงบประมาณรายจ ายงบกลางัรายการเง นส ารองจ ายเพ่ื อกรณ 
ฉ กเฉ นหรือจ าเป็นัพ .ัศัั . 2562ัหรือระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ัว าด วยหล กเกณฑ์และว ธ การในการขอใช 
งบประมาณรายจ ายงบกลางัรายการเง นส ารองจ ายเพ่ือกรณ ฉ กเฉ นหรือจ าเป็นัเพ่ือแก ไขหรือเย ยวยาความ
เดือดร อนเส ยหายในบางกรณ ัพ .ัศัั. 2559ัแล วแต กรณ ัต อส าน กงบประมาณภายในว นท ่ั 03ััม นาค มั2563 ท ้งน ้ัการ
พ จารณาด าเน นการตามมาตรการข อั 0ััและัั 2 ให พ จารณาด าเน นการให เป็นไปตามภารก จัและอ านาจหน าท ่ท ่
สามารถต าเน นการัโดยยืดถือกฎหมายัระเบ ยบัหรือมต คณะร ฐมนตร ท ่เก ่ยวข องเป็นหล กั ัััั 
ิิิิิิิิิิิิิิิิ 4. มต คณะกรรมการบร หารงานจังหวัดแบบบ รณาการจังหวัดนราธ วาสิ (ิก.ิบ.ิจ.ินธ)ิ.ัั จากมต ั
คณะร ฐมนตร ข างต นัในคราวประช มัก .บ.จ.นธ. ัคร ้งท ่ั 0/ 9563ัเมื่อว นศ กร์ท ่ั 92ัม นาคมั 95 63ััให ความเห นชอบ
ในการโอนเปล ่ยนแปลงรายการงบประมาณให ม ความเหมาะสมัเช นัเลื่อนระยะเวลาการด าเน นก จกรรมบาง

โครงการัััั,โครงการท ่ม การอบรมัส มมนาัก ม การปร บลดจ านวนกล  มเป้าหมายคงเหลือไม เก นัั011ััคนัเป็นต นั
โดยไม ม ส วนราชการขอคืนงบประมาณเนื่องจากไม สามารถด าเน นการได ัและม แนวทางในการด าเน นงานัด งน ้ 
  ัััั1(ิกรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าิจ งหว ดนราธ วาสได ขอโอนเปล ่ยนแปลงรายการ
งบประมาณเร ยบร อยแล วััโดยในส วนของเง นงบประมาณเหลือจ ายจะใช ในการด าเน นโครงการัท าให ไม ม เง น
งบประมาณท จ่ะต องปร บลดร อยละส บั 
  ัััั2(ิกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนิจ งหว ดนราธ วาสได ร บจ ดสรรงบประมาณรายจ ายลงท นั
จ านวนั2ัรายการัได แก  
   )0(ังบประมาณรายจ ายลงท นัท ่ม วงเง นเก นั01ัล านบาทัจ านวนั9ัรายการ ิอยู 
ระหว างจ ดซื้อจ ดจ าง 
   )9(ังบประมาณรายจ ายลงท นัท ่ม วงเง นต่ ากว าั01ัล านบาทัจ านวนั2ัรายการิลงนาม
ในส ญญาแล วัจ านวนั4ัรายการัและอยู ระหว างจ ดซื้อจ ดจ างัจ านวนั3ัรายการั)คาดว าจะลงนามภายในว นท ่ั
05ัเมษายนั9563(ัคือัโครงการพ ฒนาและขยายผลโครงการอ นเนื่องมาจากพระราชด าร ัจ งหว ดนราธ วาสั
ประกอบด วย 
   ัััั-ัก อสร างร ้วคอนกร ตบล อกสูงั2.20 เมตรัยาวั110 เมตร บร เวณรอบพ พ ธภ ณฑ์
โรงส ข าวพ ก ลทองัพร อมวางท อระบายน้ าัจ านวนั2 จ ด และประตูร ้วัจ านวนั1 จ ด งบประมาณั1,120,500ั
บาท 
   ัััั-ัก อสร างอาคารละหมาดชน ดก ออ ฐถือปูนสูงั1 ช ้น  หล งคากระเบื้องลอนขนาดั
8×12 เมตรังบประมาณั1,100,000ับาท 

ั  ัััั-ัก อสร างโกด งเก บข าวเปลือกพร อมลานจอดรถคอนกร ตเสร มเหล กังบประมาณั
3,975,000 บาท 

 

 ดังนั้นิิจากมต คณะรัฐมรตรีดังกล่าวิจังหวัดนราธ วาสิจึงน าเง นงบประมาณิพ.ศ.ิ2563ิเข าิพ.ร.บ.
โอนิจ านวนิ4ิผลผล ติ9ิโครงการิ29ิก จกรรมิงบประมาณิ20.0838ิล านบาทิรายละเอียดตามตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 บัญชิีแผนงาน/โครงการิประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่น าเข าิ 
หน่วย : บาท 

รายการผลผล ติโครงการิก จกรรม วงเง น 
ผลผล ติ:ิโครงการพัฒนาคุณภาพชีว ตประชาชนิ)จ านวนิ4 โครงการ( 1.2101 
1. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวัดนราธ วาส 0.5901 
 (1) ส งเสร มและสน บสน นกล  มศ ลปาช พ การผล ตผล ตภ ณฑ์ศ ลปาช พในพ้ืนท ่จ งหว ดนราธ วาส 0.5520 
 (2) โครงการขยายผลโรงเร ยนเกษตรเพ่ืออาหารกลางว น 0.0381 
2.โครงการเร่งรัดการแก ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กในจังหวัดนราธ วาส 0.6200 
 (1) พ ฒนาศ กยภาพการดูแลหญ งต ้งครรภ์ในภาวะฉ กเฉ นทางสูต กรรม 0.1360 
 (2)  พ ฒนาศ กยภาพแกนน าว ยร  นในการลดพฤต กรรมเส ่ยงและลดปัญหาการต ้งครรภ์ซ้ าใน

ว ยร  น 0.4840 
ผลผล ต : โครงการเสร มสร างความม่ันคงและความปลอดภัย 11.8578 
1.โครงการประชารัฐร่วมใจ ส ่ใต สันต สุข 7.1618 
 (1) เพ ่มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานและทบทวนทางย ทธว ธ ให แก ก าล งประจ าถ ่นและก าล ง

ประชาชนในพื้นท ่ 
3.5529 

 (2) เพ ่มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของผู น าหมู บ านและคณะกรรมการหมู บ านั)กม.( 
(หมู บ านปกต ัและหมู บ านัอพป.( 

2.4000 

 (3) แสวงหาความร วมมือจากกล  มผู น าศาสนา 0.2030 
 (4) แสวงหาความร วมมือจากกล  มผู น าั4 เสาหล กและประชาชนในการดูแลพื้นท ่ป่าพร โต๊ะแดง 1.0059 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการยาเสพต ดแบบครบวงจร 1.6060 
 (1) ก จกรรม สร างภูม ค  มก นและป้องก นยาเสพต ดให เด กและเยาวชนในสถานศึกษาระด บ

ม ธยมศึกษา (ให ความรู แก น กเร ยนระด บม ธยมศึกษาท ้งของร ฐและเอกชน( 0.9792 
 (2) ก จกรรม อบรมพ ฒนาศ กยภาพัช ดด านการปราบปรามยาเสพต ดั)3 ว นั2 คืน( 0.1220 
 (3) ก จกรรม ผู น าศาสนาพูดหน าเสาธง 0.2990 
 (4) ก จกรรม อบรมให ความรู ัผู ต ดตามช วยเหลือัผู ผ านการบ าบ ดให กล บคืนัสู ส งคม 0.2058 
3.โครงการเสร มสร างสังคมคุณธรรม น าส ่สันต สุขิด วยฐานพุทธธรรม 0.9900 
 (1) ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรเผยแผ พระพ ทธศาสนาภายใต โลกย คการ

เปล ่ยนแปลง 0.1300 
 (2) ก จกรรมการพ ฒนาความรู พระนวกะั)พระบวชใหม ( 0.2300 
 (3) ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพเตร ยมความพร อมก อนสอบน กธรรมช ้นตร  0.2300 
 (4) ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมัพ ทธธรรมจ ตอาสาท าด ด วยใจ 0.4000 
4.โครงการส่งเสร มพหุวัฒนธรรม ประเพณีิวัฒนธรรมท องถ ่น 2.1000 
 )1) ก จกรรมส งคมค ณธรรมสู ส นต ส ข 2.1000 
ผลผล ต : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบร การ 4.8656 
 1.โครงการสร างสุขด วยกีฬา 4.8656 
 (1) การแข งข นก ัาส มพ นธ์ประจ าปีัจ งหว ดนราธ วาส  0.1730 
 (2) การแข งข นชกมวยไทยนราธ วาสไฟท์ 0.3600 
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หน่วย : บาท 
รายการผลผล ติโครงการิก จกรรม วงเง น 

 (3) การแข งข นก ัาผู สูงอาย แห งประเทศไทยัประจ าปีั2563 0.1200 
 (4) การแข งข นก ัาน กเร ยนน กศึกษาจ งหว ดนราธ วาสัประจ าปีั2563 0.9440 
 (5) ก จกรรมส งเสร มก ัาฟ ตบอลอะคาเดม ่ฟ ตบอลย วชนั14 ปีัจ งหว ดนราธ วาส   1.1640 
 (6) การแข งข นโมโตครอสเชื่อมส มพ นธ์อาเซ ยน 0.9596 
 (7) การแข งข นว ่งเทรล 0.5210 
 (8) อบรมผู ต ดส นก ัาฟ ตบอลัระด บัT-license 0.6240 
ผลผล ต : โครงการส่งเสร มอุตสาหกรรมและพัฒนาการค าิการลงทุน      2.1503 
1.โครงการเสร มสร างศักยภาพการขับเคลื่อนเขตเศรษฐก จพ เศษนราธ วาส : ม่ันคงิม่ังคั่งิย่ังยืน 
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 0.7802 
 (1) ก จกรรมสร างโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงเศรษฐก จพ เศษ 0.7802 
2.โครงการปั้นแรงงานคุณภาพรองรับเขตเศรษฐก จพ เศษ 1.3701 
 (1) การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย ระบบปร บอากาศและระบบท าความเย น 0.2843 
 (2) การพ ฒนาท กษะการข บรถลากจูงั)รถห วลาก( 0.7230 
 (3) การพ ฒนาท กษะการข บรถยกั)รถัForklift)  0.3628 

รวมทั้งส ้นิ4ิผลผล ติ9ิโครงการิ29ิก จกรรม 20.0838 
 

สร ปปัญหาอ ปสรรคและแนวทางการด าเน นงานัข างต นัจะต องรอผลการพ จารณาจากส าน ก
งบประมาณว าัจะน าโครงการใดบรรจ ในัร างัพ.ร.บ.โอนงบประมาณต อไป 
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