สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดนราธิวาส
****************************
จังหวัดนราธัวาสไดัรับจัดสรรงบประมาณรายจัายประจาปังบประมาณั พ.ศ. 2562 ตามแผนปฏบต
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 20 โครงการ/1 รายการ งบประมาณ 279.2961 ลานบาท ัััััััั
ถูกปรบลดงบประมาณ จานวน 25.3346 ลัานบาทัคงเหลัอ 253.9615 ลัานบาท (19 โครงการ/1 รายการ)
เปันงบดาเนันงาน 127.6036 ลานบาท (50.25%) งบลงทัน 120.6060 ลัานบาท (47.49%) และงบรายจัายอ่น
5.7519 ลัานบาท (2.26%) โดยสานักงบประมาณไดัจัดสรรงบประมาณรายจัายตามพระราชบัญญัต
งบประมาณรายจัายประจาปังบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหัสอดคลัองกับแผนปฏับัตังานและแผนการใชัจัาย
งบประมาณฯตามทัสานักงบประมาณไดัใหัความเหันชอบไวแลัวัต้งแตัวนท่ 1 ตัลาคม 2561 เตัมตามจานวน
วงเงนงบประมาณรายจัายทักาหนดไวแตัละงบรายจัาย ตามแผนงาน ผลผลัต หรัอโครงการในพระราชบัญญัต
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัตังบประมาณรายจัายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกัจจานัเบกษา เม่อวนท่ 17 กันยายน 2561 (เลัมท่ 135 ตอนท่
71 ก.) โดยมัผลบังคับใชตังแตัวนท่ 1 ตัลาคม 2561 ซึังตามมาตรา 58 งบประมาณรายจัายของจังหวัดและ
กลัมจังหวัด ใหัต้งงบประมาณเปัน จานวน 27,579.6011 ลัานบาท โดยลาดับท่ 7 (1) จังหวัดนราธัวาส
งบประมาณรวม 253.9615 ลานบาท รายละเอัยดตามตารางท่ 1
ตารางที่ 1 บัญชีแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ 2562 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
หน่วย : ล้านบาท
ที่

แผนงาน / ผลผลิต
โครงการ - กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 : จานวน 10
โครงการ
1 โครงการเสรมสราง
ผูประกอบการเป็นั
Smart SME OTOP
และกาวสู 4.0
2 โครงการกอสรางศูนย์
จาหนายสันคาและั
ผลตภณฑ์ชัมชนอาเภอั
สไหงปาด (Padee
Complex)
3 โครงการขยายโอกาส
ชัองทางการตลาดของั
สนคาและบรการั
จงหวัดนราธวาส เพ่อั
รองรบการเขาสูั
เศรษฐกจดจทล

งบ
ดำเนินงาน

งบลงทุน

ปรับลด

คงเหลือ
รับจริง

27.7682

งบ
รายจ่าย
อื่น
5.7519

40.7327

-

74.2528

0.7481

-

5.7519

-

6.5000

สนง.
อตสาหกรรมั
จงหวัดนราธวาส

-

25.0000

-

-

25.0000

ทท่ าการปกครอง
อาเภอสไัหงปาด

10.1661

-

-

-

10.1661

สนง.พาณชย์
จงหวัดนราธวาส

หน่วยดาเนินการ

-2ที่
4

5

6

7

8

9
10

แผนงาน / ผลผลิต
โครงการ - กิจกรรม
โครงการเสรมสราง
ศกยภาพการ
ขบเคลั่อนัเขตพฒนา
เศรษฐกจัพเศษ
จงหวดนราธวาส
: ม่นคง ม่งค่ง
ย่งยนักาวสู
ประชาคมัอาเซยน
โครงการศึกษาและ
พฒนาผลัตภณฑ์ดาน
การแปรรัปู อาหาร
ทะเล (การพฒนา
ผลตภณฑ์กรอโป๊ะ)
โครงการศูนย์เรยนรู
การบมเพาะการ
บรหารจดการหองเยน
และการแปรรัูป
ผลผลัตทางการเกษตร
ตาบลบูกตัตาบลบูกต
อาเภอเจาะไอรอง
จงหวัดนราธวาส
โครงการพฒนาระบบ
โครงสรางพน้ ฐาน
ตลาดกลางการเกษตร
เพ่อการสงออกภาคใต
ชายแดน (ตลาดกลาง
จงหวัดนราธวาส) การ
พฒนาศกยภาพการ
ใหบรการทางตลาดแก
ชัมชนัและเชอ่ มโยง
ตลาดสูภูมภาค
อาเซ่ยน
โครงการสนบสนนงาน
ประจาปีและงานของ
ดเมองนราประจาปี
2562
โครงการสรางสขดวย
กฬา
โครงการพฒนา
ศกยภาพบคลากรและ
การประชาสมพนธั์
เพ่อการทองเท่ยว

งบ
ดำเนินงาน

งบลงทุน

ปรับลด

คงเหลือ
รับจริง

-

งบ
รายจ่าย
อื่น
-

2.8585

-

2.8585

สัานกงานจงหวด
นราธวาสั
(ยทธศาสตรั)์

1.3458

0.1542

-

-

1.5000

วทยาลัยชมชน
นราธวาส

0.6533

2.6140

-

-

3.2673

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์
จงหวัด
นราธวาส

3.8382

-

-

-

3.8382

สนง.สหกรณ์
จงหวัด
นราธวาส

15.7752

-

-

-

15.7752

2.9415

-

-

-

2.4060

-

-

-

หน่วยดาเนินการ

สานกงาน
จงหวัด
นราธวาส
(อานวยการ)
2.9415 สนง.การทองเท่ยว
และกฬาจงหวัด
นราธวาส
2.4060 สนง.วฒนธรรม
จงหวัดนราธวาส/
วทยาลัยชมชน
นราธวาส

-3ที่

แผนงาน / ผลผลิต
โครงการ - กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 : จานวน 5
โครงการ
11 โครงการพฒนาและ
ขยายผลโครงการอนั
เน่องมาจากั
พระราชดาร จงหวัดั
นราธวาส
12 โครงการแกไขปัญหา
ของชัมชนัโดยชมชนั
เพ่อชัมชน
13 โครงการศาสตร์
พระราชาสูั
สถานศึกษา
14 โครงการพฒนาศูนย์
ตนแบบพัฒนาการั
เดกสมวยครบวงจรั
จงหวัดนราธวาส
15 โครงการชมนม
ผูบงคบบญชาและั
ลูกเสอคณธรรมั
จงหวัดนราธวาส
ยุทธศาสตรที่ 3 : จานวน 1
โครงการ
16 โครงการสรางคนรกษ์
ป่าั(ปลูกป่าในใจคน)

17

โครงการแกมลง
เอนกประสงค์

ยุทธศาสตรที่ 4 : จานวน 3
โครงการ
18 โครงการประชารฐ
รวมใจ สูใตสนตสข
19

โครงการนราสขาว

งบ
ดำเนินงาน

งบลงทุน

ปรับลด

คงเหลือ
รับจริง

92.8378

งบ
รายจ่าย
อื่น
-

21.1180

-

113.9558

17.0308

37.4940

-

-

54.5248

-

55.3438

-

-

55.3438

1.0000

-

-

-

1.0000

0.5872

-

-

-

0.5872

2.5000

-

-

-

2.5000

1.4106

25.0000

-

25.0000

1.4106

1.4106

-

-

-

1.4106

ทท่ ำการ
ปกครอง
อาเภอสไัหงโกลก

-

25.0000

-

25.0000

ยกเลิก

โครงการสงน้า
และบารงรกษา
โก-ลก

55.6769

-

-

0.3346

55.3423

29.3509

-

-

0.1616

29.1893

14.8954

-

-

-

14.8954

หน่วย
ดำเนินการ

ศูนย์
ประสานงานั
โครงการัอน
เน่องมาจากั
พระราชดัาร
ทท่ าการ
ปกครองอัาเภอ
สนง.ศึกษาธัการ
จงหวัดั
นราธวาส
สนง.
สาธารณสขั
จงหวัดั
นราธวาส
สนง.ศึกษาธัการ
จงหวัดั
นราธวาส

ทท่ ำการ
ปกครอง
จงหวัดั
นราธวาส
ศอ.ปส.จ.นธ.

-4แผนงาน / ผลผลิต
โครงการ - กิจกรรม

ที่
20

งบ
ดำเนินงาน

งบลงทุน

11.4306

-

งบ
รายจ่าย
อื่น
-

-

-

9.0000

118.9382

145.6060

14.7519

โครงการสงเสรมสงคม
คณธรรม นาสูสันตสข

21

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบรณาการ
รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ/1
รายการ(ยกเลิก 1 รายการ)

ปรับลด

คงเหลือ
รับจริง

0.1730

11.2576

สนง.
พระพทธศาสนา
จงหวัด
นราธวาส

9.0000

จังหวัด
นราธิวาส

25.3346

หน่วย
ด าเนินการ

253.9615

งบประมาณประจาปีัพ.ศ.ั2562ัภายหลงปรบลดแลวัคงเหลอั253,961,500ับาทัซึ่งมการจดสรร
เป็นั2ังวดังวดแรกจดสรรั116,074,800ับาทัและงวดท่ั2ัจดสรรั137,886,700ับาทัรายละเอยดตาม
ตารางท่ั2
ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณภายหลังปรับลดงบประมาณ
บาท
งบประมาณหลังปรับลด

จานวน

ร้อยละ

จัดสรรงวดแรก

จัดสรรงวดสอง

งบดำเนนงาน+งบรายจายอ่น

133,355,500

52.51

56,425,800

76,929,700

งบลงทัน

120,606,000

47.49

59,649,000

60,957,000

รวม

253,961,500

100.00

116,074,800

137,886,700

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการเบักจัายในภาพรวม ณ วันท่ 30 กนยายน 2562 งบประมาณท้งหมด 253,961,500ับาทั
จานวน 221,580,944 บาท คดเป็นรอยละ 87.25 ัคงเหลอั32,380,556 คดเป็นรอยละ 22.75
รายละเอยดตามตารางท่ั3

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

130,335,780.00 123,625,720.00 253,961,500.00

163,448,251.00

90,513,249

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม

20,512,971.00

95,180,600.00 115,693,571.00

45,480,284.25

70,213,286.75

1

16,426,171.00

37,494,000.00

53,920,171.00

45,480,284.25

8,439,886.75

1,903,200.00

-

1,903,200.00

1,845,946.00

57,254.00

จงหวดนราธวาส

โครงการพฒนาและขยายผล
โครงการอนเน่องมาจาก
พระราชดาร จงหวดนราธวาส

1.1 สงเสรมและสนบสนนกลม
ศลปาชพการผลตผลตภณฑ์ศลปา
ชพในพ้นท่จงหวดนราธวาส

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

สถานะปัจจุบัน
รวมเป็นเงิน

ผลการดาเนินงาน

ผ้รับจ้าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

98.74
53,240,284

7,760,000 ศูนย์
ประสานงาน
โครงการอน
เน่องมาจาก
พระราชดาร

จงหวดไดอนมต
โครงการปรบปรงศูนย์ ศลปาชพเคร่องปั้นั
ดนเผาบาน รอตนบาตูั
วงเงนงบประมาณ
176,100 บาท ให
อาเภอเมองนราธวาส
ดาเนนการเบกจาย
สวนท่เหลออยูระหวาง
เสนอโครงการฯ

ศูนย์ประสานั
งานโครงการอน
เน่องมาจาก
พระราชดาร
สานกงาน
พฒนาชมชน
จงหวด
นราธวาส และ
อาเภอัท่
เก่ยวของ

1.2 โครงการขยายผลโรงเรยน
เกษตรเพ่ออาหารกลางวน

3,261,080.00

-

3,261,080.00

3,259,113.24

1.3 สงเสรมและสนบสนนการ
ดาเนนกจกรรมทนตสาธารณสขั
ภาวะทพโภชนาการ ปัญหา
หนอนพยาธในโรงเรยนโครงการ
ตามพระราชดารฯั28 โรงเรยน

2,500,000.00

-

2,500,000.00

2,382,640.00

1,966.76 จงหวดไดอนมต
โครงการพฒนา และ ขยายผลโรงเรยน
เกษตรัเพ่ออาหาร
กลางวนจงหวดั
นราธวาสัวงเงน
งบประมาณั
๓,๓๐๐,๗๕๐
บาทัใหสานกงาน
เกษตรและสหกรณ์
จงหวดนราธวาสั
อาเภอผูรบผดชอบอยู
ระหวางดาเนนการ
การจดซ้อจดจางและ
เบกจาย
117,360.00

อยูระหวางการ
ดาเนนการเบกจาย

-

สานกงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จงหวด
นราธวาส

สานกงาน
ศึกษาธการ
จงหวด
นราธวาส

1.4 สนบสนนการปรบปรงและ
พฒนาแหลงน้าตามแนว
พระราชดาร

490,030.00

-

490,030.00

435,350.00

54,680.00

1.5 การสนองพระราชกระแสรบสง่
และการแกไขปัญหาใหแกราษฎรท่
ทูลเกลาถวายฎกา

322,921.00

-

322,921.00

102,521.00

220,400.00

- ศูนย์
ประสานงาน
โครงการพเศษ
จงหวด
นราธวาส และั
อาเภอัท่
เก่ยวของ

-

2,002,966.00

1,564,575.01

438,390.99

ศูนย์
ประสานงาน
โครงการพเศษ
จงหวด
นราธวาส และั
กลมงาน
อานวยการ

1.6 การจดพธเฉลมพระเกยรตฯั
และกจกรรมเทดพระเกยรตฯ

2,002,966.00

อยูระหวางการ
ดาเนนการ (กจกรรม
สรางฝายมชวต)

อยูในชวง
ฤดูฝน

ศูนย์
ประสานงาน
โครงการพเศษ
จงหวด
นราธวาส และั
อาเภอัท่
เก่ยวของ

1.7 กจกรรมการพฒนาคณภาพชวต
ตามแนวทางพระราชดาร

1,970,344.00

-

1,970,344.00

1,970,344.00

-

1.8 โครงการอนรกษ์พนธกรรมพช
อนเน่องมาจากพระราชดาร สมเดจ
พระเทพรตนราชสดาฯัสยามบรมราชกมารั(อพ.สธ.)

459,030.00

-

459,030.00

459,000.00

30.00

- สานกงาน
จงหวด
นราธวาส
สานกงาน
พฒนาสงคม
และความม่นคง
ของมนษย์ัและ
อาเภอัท่
เก่ยวของ
โอนเปล่ยนแปลงเป็น
กจกรรมผลตส่อ
ประชาสมพนธ์ไมป่า
ฮาลา-บาลา 590,000
บาทัอยูระหวางเสนอ
โครงการ

ศูนย์
ประสานงาน
โครงการพเศษ
จงหวด
นราธวาส
สานกงาน
ทรพยากรธรรมั
ชาตและ
ส่งแวดลอม

1.9 กจกรรมเฝ้าระวงคณภาพน้า
บรโภคในโครงการตามพระราชดาร
สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยาม
บรมราชกมาร

251,600.00

-

251,600.00

250,320.00

1,280.00 โรงเรยนักพด.ั
จานวนั29 แหงไดรบ
การตรวจวเคราะห์
คณภาพน้าบรโภค
ผานเกณฑ์ั18 แหงั
รอยละั62.07

1.10 กจกรรมขบเคล่อนและบรหาร
จดการัศูนย์ประสานงานโครงการ
พเศษจงหวดนราธวาส

300,100.00

-

300,100.00

227,175.00

72,925.00

1.11 กจกรรมพฒนาศกยภาพโรงส
ขาวพกลทองในการบูรณาการ
พฒนาชมชนสงคม การจดการตลาด
ขาวพ้นเมองั(ขาวหอมกระดงงา/
ขาวซบูกนตง) สูตลาดระดบภูมภาค

2,964,900.00

37,494,000.00

40,458,900.00

32,698,300.00

7,760,600.00

1) สนบสนนดานอาคารสถานท่ั
วสดอปกรณ์การผลตัการตลาดแก
โรงสขาวพกลทอง

2,365,000.00

-

2,365,000.00

2,365,000.00

-

กลมงานอนามย
ส่งแวดลอมและ
อาชวอนามย
สานกงาน
สาธารณสข
จงหวด
นราธวาส
-

ศูนย์
ประสานงาน
โครงการพเศษ
จงหวด
นราธวาส
สนง.สหกรณ์ั
จ.นธ.

7,760,000

-

สนง.สหกรณ์ั
จ.นธ.

2) พฒนาศกยภาพการใหบรการ
พพธภณฑ์โรงสขาวพกลทองทองให
ทนสมยและครบวงจร เป็นแหลง
เรยนรูและทองเท่ยวตามศาสตร์
พระราชาและการทองเท่ยวเชง
วฒนธรรม

599,900.00

10,000,000.00

2.1) การเผยแพรองค์ความรูวถ
ชวตชาวนา การผลต การแปรรูป 599,900.00
ผลตภณฑ์ขาวเปลอกแกเดกเยาวชน
และประชาชนท่วไป

-

10,599,900.00

599,900.00

2.2) กอสรางอาคารั2 ช้นัขนาดั
12x30 เมตร พรอมร้อถอนอาคาร
บานพกัตาบลเกาะสะทอนัอาเภอ
ตากใบัจงหวดนราธวาส

-

2.3) ปรบปรงอาคารกจกรรม
สงเสรมการเรยนรูของพพธภณฑ์
โรงสขาวพกลทองพรอมถนนและ
ลานจอดรถ หมูท่ั1 ตาบลเกาะ
สะทอนัอาเภอตากใบัจงหวด
นราธวาส

-

5,500,000.00

4,500,000.00

5,500,000.00

4,500,000.00

5,184,900.00

5,415,000.00

599,900.00

2,200,000.00

2,385,000.00

สนง.สหกรณ์ั
จ.นธ.

-

3,300,000.00

2,115,000.00

สนง.สหกรณ์
จ.นธ.

ลงนามเม่อวนท่ั29
หจก.ย่งอ
มนาคมั2562 (เรม่ ตนั การคา
30 มนาคมั2562
ส้นสดั14 ธนวาคมั
2562

สนง.สหกรณ์ั
จ.นธ.

ลงนามเม่อวนท่ั29
หจก.สร
มนาคมั2562 (เรม่ ตนั ธรรมการ
30 มนาคมั2562
ชาง
ส้นสดั4 ธนวาคมั
2562

สนง.สหกรณ์ั
จ.นธ.

3) ปรบปรงัซอมแซม ตอเตมโรงทอ
ผาในพ้นท่อาเภอตากใบั(ตอเตมโรง
ทอผาบานทรายขาวัหมูท่ั2 ตาบล
ไพรวนัและซอมแซมอาคารโรงทอ
ผาบานโคกไผัหมูท่ั2 ตาบลัพรอนั
อาเภอ ตากใบัจงหวดนราธวาส

-

3.1) ปรบปรงัซอมแซม ตอเตม
โรงทอผาในพ้นท่อาเภอตากใบั(ตอ
เตมโรงทอผาบานทรายขาวัหมูท่ั2
ตาบลไพรวนัอาเภอ ตากใบ
จงหวดนราธวาส

-

3.2) ซอมแซมอาคารโรงทอผา
บานโคกไผ หมูท่ั2 ตาบลัพรอนั
อาเภอตากใบัจงหวดนราธวาส)

529,000.00

456,000.00

73,000.00

529,000.00

456,000.00

73,000.00

529,000.00

456,000.00

73,000.00

อาเภอตากใบ/
(นางชองมาส
สกูลประดษฐ์ั
โทรั0872889213)

-

-

-

แลวเสรจ 100%
ลงนามเม่อวนท่ั
25/12/61 (เร่มตนั
26/12/61 ส้นสดั
23/2/2562)

หจก.สเมธ
รวมชาง

แลวเสรจั100%
ลงนามเม่อวนท่ั
17/12/61 (เร่มตนั
18/12/61 ส้นสด
16/2/2562)

หจก.
อานาจเจร
ญรงเรองกจ

4) ปรบปรงและซอมแซมศาลาทรง
งานในพ้นท่อาเภอศรสาครั
(ปรบปรง และซอมแซมศาลาทรง
งานัหมูท่ั4 บานดาฮงัตาบลเชงครั
อาเภอศรสาคร จงหวดนราธวาสั
และปรบปรงัซอมแซมศาลาทรง
งานัหมูท่ั1 ตาบลกาหลง อาเภอศร
สาครัจงหวดนราธวาสั)

-

5) กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกั
สายบานกาหลง-สนตสขั1 บาน
กาหลงัตาบลกาหลงัอาเภอศร
สาครัจงหวดนราธวาสักวางั5
เมตรัยาวั1,950 เมตร หรอพ้นท่
รวมไมนอยกวาั9,750 ตารางเมตร

-

1,272,000.00

6,700,000.00

1,272,000.00

6,700,000.00

1,271,400.00

4,355,000.00

600.00

2,345,000.00

ลงนามเม่อวนท่ั3
ธนวาคมั2561
(เร่มตนั4 ธนวาคมั
2561 ส้นสดั2
เมษายนั2562)

หจก.คอลล
อกาเววสด

ลงนามเม่อวนท่ั28
หจก.นรา
มนาคมั2562 (เรม่ ตนั สมานัวศว
29 มนาคมั2562
การ
ส้นสดั24 กนยายนั
2562)

อาเภอศรสาคร/
(นายณฐพล
แสงสอาด)

อาเภอศรสาคร

2

6) กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก
สายแยกทางหลวงชนบทั-ัฝาย
คลองไอร์ยง อนเน่องมาจาก
พระราชดารัหมูท่ั8 บานกาปงบารูั
ตาบลเรยงัอาเภอรอเสาะ จงหวด
นราธวาสั(ชวงท่ั1) ขนาดกวางั5
เมตรัยาวั530 เมตรัหนาั0.15
เมตร พ้นท่ผวจราจรไมนอยกวาั
2,650 ตารางเมตรั(ชวงท่ั2) ขนาด
กวางั4 เมตรัยาว 1,640 เมตรั
หนาั0.15 เมตรัพ้นท่ผวจราจรไม
นอยกวาั6,480 ตารางเมตร

-

7) ปรบปรงถนนแอสฟัลส์ตกคอนก
รตโครงการตามพระราชดารบาน
เลกในป่าใหญัหมูท่ั1 บานไอปาโจั
ตาบลภูเขาทองัอาเภอสครนั
จงหวดนราธวาสัยาวั3,400 เมตร

-

โครงการแกไขปัญหาของชมชนัโดย
ชมชนัเพ่อชมชน

-

6,993,000.00

12,000,000.00

57,686,600.00

6,993,000.00

12,000,000.00

57,686,600.00

6,993,000.00

12,000,000.00

55,281,800.00

-

-

2,404,800.00

แลวเสรจ 100%ลง
นามเม่อวนท่ั
21/1/62 (เรม่ ตนั
22/1/62 ส้นสดั
18/10/2562)

หจก.อค
วานคอน
สตรคช่น

ดาเนนการไปแลวได
เน้องานั20%
ลงนามเม่อวนท่ั
7/1/62 (เร่มตนั
8/1/62 ส้นสดั
6/7/2562)

หจก.อารย์ อาเภอสครน
มงัเอนจ
เนยร่ง

57,686,600

อาเภอรอเสาะ

ท่ทาการ
ปกครองอาเภอ

12.1 กอสรางหองน้าั-ัหองสวม
สาธารณะั(สวนสาธารณะเฉลมพระ
เกยรตั6 รอบพระชนมพรรษา)ั
ตาบลโคกเคยนัอาเภอเมอง
นราธวาสัจงหวดนราธวาส

-

12.2 ขดลอกคลองสายไอร์สกูวาั
หมูท่ั2 ตาบลชางเผอกัอาเภอจะ
แนะัจงหวดนราธวาส ขนาดความ
กวางั8 เมตรัความยาวั4,500
เมตรัมปรมาตรดนขดไมนอยกวาั
117,000 ลูกบาศก์เมตร

-

12.3 กอสรางผนงก้นตล่งคลองบาน
มะรอโบออกัหมูท่ั1 ตาบลมะร
อโบออก อาเภอเจาะไอรองัจงหวด
นราธวาสัขนาดลึกั3.50 เมตรั
ยาวั200.00 เมตร

-

12.4 กอสรางถนนคอนกรตสาย
บานวดใหมั-ับานโคกไผั- บาน
ปลกชางัตาบลพรอนัอาเภอตากใบั
จงหวดนราธวาสัขนาดกวางั4 ม.ั
ยาว 3,000 ม.ัหนาั0.15 ม.

-

1,830,000.00

4,305,000.00

6,649,000.00

9,420,000.00

1,830,000.00

4,305,000.00

6,649,000.00

9,420,000.00

1,830,000.00

4,305,000.00

6,649,000.00

9,420,000.00

-

-

-

-

ดาเนนการไปแลวได
เน้องานั40%
ลงนามเม่อวนท่ั
27/11/61 (เร่มตนั
28/11/61 ส้นสดั
26/5/2562)

หจก.วาย
ดบบลว
คอน
สตรคช่น

อาเภอเมอง
นราธวาส

แลวเสรจั100 %ลง
นามเม่อวนท่ั1/2/62
(เร่มตนั4/2/62
ส้นสดั3/6/2562)

หจก.เอมบ อาเภอจะแนะ
เอัเอนจ
เนยร่ง

ลงนามเม่อวนท่ั29
หจก.รสลน อาเภอเจาะไอ
มนาคมั2562 (เรม่ ตนั การโยธา
รอง
30 มนาคมั2562
ส้นสดั25 กนยายนั
2562)
ดาเนนการไปแลวได
เน้องาน ลงนามเม่อ
วนท่ั23/1/62
(เร่มตนั24/1/62
ส้นสดั9/9/62)

หจก.อค
วานคอน
สตรคช่น

อาเภอตากใบ

12.5 ขดลอกคลองสมป่อยพรอมหน
ท้ง พรอมกอสรางถนนผวจราจรหน
คลกั(เพ่มเตม)ัหมูท่ั3 ตาบลบา
เจาะัอาเภอบาเจาะ จงหวด
นราธวาส

-

12.6 เสรมผวจราจรแอสฟัลท์ตกคอ
นกรตสายเพชรเกษมั– บานโคกมา
แจัตาบล ลโบะบอซาัอาเภอย่
งอัจงหวดนราธวาส ขนาดกวางั45 เมตร ยาวั2,9150 เมตรัหนา
0.05 เมตรัหรอมพ้นท่ไมนอยกวาั
13,605 ตารางเมตร

-

12.7 กอสรางเข่อนหนป้องกนตล่ง
คลองตนหยงมสัหมูท่ั1 ตาบล
ตนหยงมสัอาเภอระแงะัจงหวด
นราธวาสัขนาดความสูงั6.00 เมตรั
ความยาวั120 เมตร

-

12.8 กอสรางสะพานคอนกรตเสรม
เหลกสายสเหรา-บาเละฮารอั
จานวน 2 จดัหมูท่ั1 บานจอแรัั
ต.แมดงัอ.แวงัจ.นราธวาส

-

9,560,000.00

5,224,000.00

9,504,000.00

6,344,000.00

9,560,000.00

5,224,000.00

9,504,000.00

6,344,000.00

9,560,000.00

5,224,000.00

9,504,000.00

6,344,000.00

-

-

-

-

ดาเนนการไปแลวได
เน้องาน
ลงนามเม่อวนท่ั
30/1/62 (เรม่ ตนั
31/1/62 ส้นสดั
30/5/62)

หจก.เอมบ อาเภอบาเจาะ
เอัเอนจ
เนยร่ง

ลงนามเม่อวนท่ั8
หจก.รสลน อาเภอย่งอ
กมภาพนธ์ั2562
การโยธา
(เร่มตน 9 กมภาพนธ์ั
2562 ส้นสดั9
พฤษภาคมั2562)
ลงนามเม่อวนท่ั7
มกราคมั2562
(เร่มตนั8 มกราคมั
2562 ส้นสดั3
พฤศจกายนั2562)

หจก.อารย์ อาเภอระแงะ
มงัเอนจ
เนยร่ง

ดาเนนการไปแลวได
เน้องาน ลงนามเม่อ
วนท่ั29/1/62(เร่มตนั
30/1/62ส้นสด
27/8/62)

หจก.ดท
เอมัจามา
แกะัคอน
สตรคช่น

อาเภอแวง

12.9 กอสรางถนนคอนกรตเสรม
เหลกสายคอลอหยงัหมูท่ั4 ตาบล
เชงครัอาเภอศรสาครัจงหวด
นราธวาสัขนาดกวางั5.00 เมตรั
หนาั0.15 เมตร ยาวั695 เมตรั
ไหลทางขางละั0.50 เมตรัหรอ
พ้นท่ดาเนนการไมนอยกวาั3,475
ตร.ม.
2.10 กจกรรมขดลอกคลองลูโบ๊ะยา
ว-ศาลาวาดัหมูท่ั3 ตาบลละหาร
อาเภอย่งอัจงหวดนราธวาสัขนาด
ปากคูกวางั6.00 เมตรัทองคูกวางั
5.00 เมตร ลึกเฉล่ยั2.00 เมตรั
ยาวั1,500 เมตร
2.11 กอสรางถนนผวจราจรเสรม
เหลกสายมอบาใน-สะพานเปาะยาั
หมูท่ 4 ตาบลปาเสมสัอาเภอสไหง
โก-ลกัขนาดผวจราจรกวางั4.00
เมตรัยาวั377.00 เมตรัหนา 0.15
เทตรัหรอมพ้นท่ไมนอยกวาั
1,508.00 ตรม.

2,445,800.00

2,445,800.00

2,445,800.00

-

808,800.00

808,800.00

-

808,800.00

1,004,000.00

1,004,000.00

-

1,004,000.00

ลงนามเม่อวนท่ั23
มกราคมั2562
(เร่มตนั24 มกราคมั
2562 ส้นสดั23
มถนายนั2562)

หจก.นรา
สมานัวศว
การ

อาเภอศรสาคร

2.10 กอสรางลานคอนกรตเสรม
เหลกหมูท่ั3 ตาบลโล๊ะจูดัอาเอแวง
ขนาดกวางั24.00 เมตรัยาวั42.00
เมตรัหนาั0.15 เมตรัหรอมพ้นท่
ไมนอยกวา 1,008 ตรม.ั(Y2)
3

โครงการศาสตร์พระราชาสู
สถานศึกษา
13.1 ประชมสมมนาจดทาแนว
ทางการนอมนาศาสตร์พระราชสู
สถานศึกษา
13.2 นาแนวทางการนอมนา
ศาสตร์พระราชสูสถานศึกษา ไปใช
ในหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา
13.3 ประเมนผลการนาแนว
ทางการนอมนาศาสตร์พระราชสู
สถานศึกษา ไปใชในหนวยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา

592,000.00

592,000.00

-

592,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

506,690.00

493,310.00

323,000.00

50.67
0.5067

323,000.00

269,690.00

53,310.00

410,000.00

100,000.00

310,000.00

410,000.00

125,500.00

125,500.00

-

125,500.00

นเทศ ตดตามและประ
ผลการนาแนวทางฯั
สาหรบโรงเรยนใน
โครงการพระราชดาร
และโรงเรยนทม่ ผล
การใชเป็นเลศั
ระหวางวนท่ั15 – 26

สนง.ศึกษาธการ
จงหวด
นราธวาส

ก.ค.62

13.4 คดเลอกและจดแสดงผลการ
ปฏบตงานท่เป็นเลศในการนอมนา
ศาสตร์พระราชสูสถานศึกษา ไปใช
ในหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา
4

โครงการพฒนาศูนย์ตนแบบ
พฒนาการเดกสมวยครบวงจร
จงหวดนราธวาส

141,500.00

1 – 30 ส.ค.62
141,500.00

137,000.00

4,500.00

586,800.00

586,800.00

557,350.00

29,450.00

94.98

สนง.
สาธารณสข
จงหวด
นราธวาส

14.1 จดซ้ออปกรณ์ตรวจ
ประเมนพฒนาการใหกบศูนย์พฒนา 384,000.00
เดกเลกทกแหง

-

14.2 ประชมเชงปฏบตการการ
เฝ้าระวงและสงเสรมพฒนาการใน
เดกปฐมวยใหกบครูผดูู แลเดก

-

384,000.00

98,800.00

14.3 ผลตส่อใหความรูกจกรรมั
กนักอด เลนัเลาันอนัเฝ้าดูฟันั 104,000.00
1,000 วนสูพฒนาการท่สมวย

แลวเสรจั100%
384,000.00

-

98,800.00

95,350.00

3,450.00

104,000.00

78,000.00

26,000.00

-

แลวเสรจั100%
คนเงนั3,450 บาท

การ
ดาเนนการ
จดซ้อ
อปกรณ์
ประเมน
พฒนาการม
ปัญหา
เน่องจากม
การ
เปล่ยนแปล
งราคาัจาก
เดมชดละั
2,800 บาทั
เป็นชดละั
3,000 บาท

5

โครงการชมนมผูบงคบบญชาและ
ลูกเสอคณธรรมจงหวดนราธวาส

2,500,000.00

-

15.1 กจกรรมระเบยบแถวและสวน
สนามเน่องในวนเฉลมพระ
136,950.00
ชนมพรรษารชกาลท่ั10
15.2 กจกรรมระเบยบแถวและสวน
68,950.00
สนามเน่องในวนกาเนดลูกเสอไทย

-

15.3 กจกรรมชมนมผูบงคบบญชา
และลูกเสอคณธรรมจงหวด
1,624,600.00
นราธวาสัจานวนั4 รน ในฐาน
ปฏบตการชมนมั5 ฐานัดงน้
- ฐานท่ั1 สรางความตระหนกเรอ่ ง
ความสะอาดและการจดเกบขยะใน
พ้นท่สาธารณะ
- ฐานท่ั2 ออกแบบการจดการขยะ
ในพ้นท่สาธารณะ
- ฐานท่ั3 การจดการกลมจตอาสา
และพ้นท่รบผดชอบในการจดการ
ขยะและอนรกษ์ส่งแวดลอม
- ฐานท่ั4 ฐานสมานฉนท์ ผูพน
ส่งแวดลอม
- ฐานท่ั5 ลูกเสอคณธรรม
นราธวาส

-

2,500,000.00

713,147.00

71.47
28-ก.ค.-62

136,950.00
-

1,786,853.00

132,750.00

68,950.00

1,624,600.00

4,200.00
-

1,519,103.00

68,950.00

105,497.00

1-ก.ค.-62
1.เนนการจดซ้อวสด
และจดทาฐานเพ่อใช
ในการจดชมนม
2.กาหนดจดการ
ชมนมั4 รนัตามแผน
เดมัดงน้
รนท่ั1
19 – 22 ม.ค.62
รนท่ั2
26 – 29 ม.ค.62
รนท่ั3
1 – 4 เม.ย.62
รนท่ั4
29 เม.ย.– 2 พ.ค.62

สนง.ศึกษาธการ
จงหวดนราธวาส

15.4 กจกรรมการนาลูกเสอลง
พ้นท่ปฏบตการรณรงค์การเกบขยะ
และรกษาส่งแวดลอม จานวนั10
คร้ง
ผลผลตท่ั2 : การบรหารจดการดาน
ทรพยากรธรรมชาตและส่งแวดลอม
6

โครงการสรางคนรกษ์ป่าั(ปลูกป่า
ในใจคน)

669,500.00

669,500.00

135,000.00

1,410,600.00

1,410,600.00

1,410,600.00
1,410,600.00

1,410,600.00

16.1 กจกรรมอบรมใหความรู
หลกสูตรการอยูรวมกนอยางเก้อกูล 90,650.00
ของคนกบป่า

-

16.2 กจกรรมสรางเครอขาย
ชมชนคนรกษ์ป่า

-

90,650.00

247,950.00

16.3 กจกรรมสรางฝายชะลอน้า

247,950.00

ท่ทาการ
ปกครอง
อาเภอสไหงโกลก

1,410,600.00

90,650.00

247,950.00

-

ดาเนนการแลวเสรจั
100%

-

ดาเนนการแลวเสรจั
100%

-

ดาเนนการแลวเสรจั
100%

-

ดาเนนการแลวเสรจั
100%

200,000.00

16.4 กจกรรมสงเสรมการปลูก
พชแซมยางพาราเพ่อเพ่มรายได

พ.ค.ั– ก.ย.62

200,000.00

200,000.00

872,000.00

872,000.00

872,000.00

ผลผลตท่ั3 : ผลผลตการรกษาความ
ม่นคงและความสงบ

54,045,090.00

7

29,189,300.00

โครงการประชารฐรวมใจ สูใตสนต
สข

7.1 กจกรรมท่ั1 เพ่มประสทธภาพ
การปฏบตงานและทบทวนทาง
ยทธวธใหแกกาลงประจาถ่นและ
กาลงประชาชนในพ้นท่
7.2 กจกรรมท่ั2 เพ่มประสทธภาพ
การปฏบตงานของผูนาหมูบานและ
คณะกรรมการหมูบานั(กม.)
(หมูบานปกตัและหมูบานัอพป.)
7.3 กจกรรมท่ั3 เพ่มประสทธการ
ปฏบตงานของศูนย์ปฏบตการ
อาเภอ และการจดหนวยบรการ
จงหวดเคล่อนท่ั/ัอาเภอเคล่อนท่

506,620.00

54,551,710.00

53,245,917.39

56,680.00

29,189,300.00

28,514,881.39

674,418.61

10,792,000.00

10,792,000.00

10,444,041.39

347,958.61

3,130,000.00

3,078,075.00

51,925.00

5,210,000.00

5,178,050.00

31,950.00

3,130,000.00

5,210,000.00

29,132,620
97.69 ท่ทาการ
ปกครอง
จงหวด
นราธวาส/
(นางสาวดา
นสสา ทาว
สมานัโทรั0824337353)

7.4 กจกรรมท่ั4 สงเสรมการกฬา
นาไปสูการพฒนาพ้นท่ทกมต

2,522,400.00

7.5 กจกรรมท่ั5 นราธวาสกาวไกล
..สูอาเซยนั: การขบเคล่อนการ
666,000.00
พฒนาความรวมมอการแกไขปัญหา
ชายแดนและการเช่อมความสมพนธ์
ระหวางจงหวดนราธวาสกบประเทศ
กลมอาเซยน

-

7.6 กจกรรมท่ั6 แสวงหาความ
รวมมอจากกลมสตรเพ่อพฒนาและ 360,000.00
เสรมสรางสนตสขจงหวดนราธวาส

-

7.7 กจกรรมท่ั7 แสวงหาความ
รวมมอจากกลมผูนาศาสนา

-

7.8 กจกรรมท่ั8 พฒนาศกยภาพ
การปกครองทองท่ัเพ่อเสรมสราง
ความม่นคง

926,000.00

2,522,400.00

2,454,720.00

67,680.00

666,000.00

624,065.00

41,935.00

360,000.00

356,400.00

3,600.00

926,000.00

926,000.00

-

380,000.00

365,000.00

15,000.00

1,005,900.00

983,300.00

22,600.00

380,000.00

7.9 กรรมท่ั9 แสวงหาความรวมมอ
จากกลมผูนาั4 เสาหลกและ
1,005,900.00
ประชาชนในการดูแลพ้นท่ป่าพรโต๊ะ
แดง

-

7.10 กจกรรมท่ั10 การจดพธสงผู
แสวงบญไปประกอบพธฮจย์
8

4,197,000.00

4,197,000.00

4,105,230.00

91,770.00

โครงการนราสขาว
14,388,780.00

18.1 กจกรรมัขยายครูแดร์ใน
สถานัศึกษา ในการสรางภูมคมกน
ใหแกนกเรยนัระดบประถมศึกษาั
ข้นัป.4 - ป.6 จานวนั400 โรงๆั
ละั1 หองเรยน
18.2 กจกรรมัผูนาศาสนาพูด
หนาเสาธง
18.3 กจกรรมัจดพธมอบใบ
ประกาศ นยบตรใหแกนกเรยนท่
สาเรจหลกสูตรัD.A.R.E.

3,150,000.00

315,000.00

1,148,530.00

18.4 กจกรรมัอบรมคม
ประพฤตสรางคน ครอบครวัชมชน
128,000.00
สรางสข

506,620.00

-

-

-

-

14,895,400.00

14,754,614.00

140,786.00

3,150,000.00

3,150,000.00

-

315,000.00

300,000.00

15,000.00

1,148,530.00

1,148,530.00

-

128,000.00

124,000.00

-

99.05

แลวเสรจ

มถนายนั-ักนยายนั
2562
อยูรหวางดาเนนการ

แลวเสรจ

ศอ.ปส.จ.นธ./
(นางสาวนูฮายา
ต ซอนัโทรั
081-0935574)

18.5 กจกรรม สงเสรมการ
พฒนาศกยภาพอาสาสมครคม
ประพฤต
18.6 กจกรรมัอบรมสมาชก
คายกาวใหม หวใจสชมพู

139,400.00

126,200.00

-

-

18.7 กจกรรมัจางเหมา
บคลากรในการตดตาม โครงการั
นราสขาวัจานวนั2 คนั12 เดอนๆั 360,000.00
ละั15,000 บาท

-

19.8 กจกรรมัรณรงค์ั
ประชาสมพนธ์ สรางจตสานึกพลง
สงคมป้องกนและแกไขปัญหายา
เสพตดัวนตอตานยาเสพตดโลก

-

18.9 กจกรรม การอบรมพฒนา
ศกยภาพบคคลากรผูปฏบตงานชด
ปฏบตการตาบล

650,000.00

224,270.00

18.10 กจกรรมัอบรมสรางแกน
นาัสตร และเยาวชนัในการแกไข
126,800.00
ปัญหายาเสพตด

-

-

139,400.00

135,400.00

4,000.00

126,200.00

120,700.00

5,500.00

360,000.00

360,000.00

-

650,000.00

650,000.00

-

224,270.00

199,970.00

24,300.00

126,800.00

117,800.00

9,000.00

แลวเสรจ

แลวเสรจ

อยูรหวางดาเนนการ

26 'มถนายนั2562

แลวเสรจ

แลวเสรจ

18.11 กจกรรมัการป้องกน
ปราบปรามและบาบดฟื้นฟู่ผเสพ
ู
ผูคาและเยาวชนกลมเส่ยงใน
หมูบาน/ชมชนท่มปัญหายาเสพตด
รนแรงันารองั16 หมูบาน/ชมชน
18.12 กจกรรมการศึกษาดูงาน
ระบบบาบดฟื้นฟูผูเสพ/ผูตดยาเสพ
ตด

-

1,600,000.00

-

366,000.00

18.13 กจกรรม สงเสรมเอ๊ยะตกาฟ
ในเดอนรอมฎอน
1,300,000.00

-

18.14 กจกรรมัสงเสรมสานฝันั
ดานอาชพ

-

100,000.00

18.15 กจกรรมัคายเยาวชนัคนั
939,500.00
กศน. หางไกลยาเสพตด (3วน2 คน)
18.16 กจกรรมัการพฒนา
ศกยภาพเจาหนาท่ ศูนย์คดกรอง
ระดบอาเภอ

99,410.00

18.17 กจกรรม ปรบฐานขอมูลการ
นาเขาขอมูลในระบบสารสนเทศยา
57,800.00
เสพตด

-

1,600,000.00

-

อยูระหวางดาเนนการ

-

366,000.00

314,014.00

51,986.00

1,300,000.00

1,300,000.00

-

100,000.00

96,000.00

4,000.00

939,500.00

-

1,600,000.00

939,500.00

แลวเสรจ
คนเงนั23,850 บาท
แลวเสรจ
แลวเสรจ
-

99,410.00

99,410.00

-

57,800.00

49,800.00

8,000.00

แลวเสรจ

แลวเสรจ

18.18 กจกรรม เพ่ม
ประสทธภาพการปฎบตงานของ
ศูนย์ชวยเหลอและตดตาม ในการ
793,380.00
สงเสรมอาชพใหกบผูผานการบาบดั
(จานวนั13 อาเภอ)
18.19 กจกรรม การพฒนาคาย
ปรบเปลย่ นพฤตกรรมั(โรงเรยนส
ครนัเดอะวนเนอร์)
18.20 กจกรรมมอบนโยบายใหกบ
ชดปฏบตการรวมในการป้องกน
ปราบปรามและแกไขปัญหายาเสพ
ตดของจงหวดนราธวาส
18.21 กจกรรมอบรมใหความรูเพอ่
ป้องกนและแกไขปัญหายาเสพตด
ในสถานศึกษา
9

488,000.00

31,670.00

2,244,820.00

506,620.00

-

-

-

1,300,000.00

1,300,000.00

-

488,000.00

488,000.00

-

31,670.00

31,670.00

-

2,244,820.00

2,229,820.00

15,000

โครงการสงเสรมสงคมคณธรรม
นาสูสนตสข

10,467,010.00

10,467,010.00

9,976,422.00

19.1 กจกรรมการเสรมสราง
สงคมคณธรรมดวยฐานพทธธรรม

3,150,210.00

3,150,210.00

2,726,000.00

แลวเสรจั100%

แลวเสรจั100%

แลวเสรจั100%

490,588.00

95.31

สนง.
พระพทธศาสนา
จงหวด
นราธวาส

19.1.1 กจกรรมการพฒนา
ศกยภาพบคลากรเผยแผทาง
พระพทธศาสนา
1) กจกรรมการฝึกอบรมนก
เผยแผพระพทธศาสนาภายใตโลก
ยคการเปล่ยนแปลง

2) กจกรรมการพฒนาความรู
พระนวกะั(พระบวชใหม)

921,120.00

150,000.00

300,000.00

3) กจกรรมการพฒนา
ศกยภาพเตรยมความพรอมกอนการ 300,000.00
สอบนกธรรมตรัโทัเอก
4) กจกรรมสมมนาการเผยแผ
พระพทธศาสนาคณะสงฆ์จงหวด
171,120.00
นราธวาสั-ัรฐกลนตน

921,120.00

150,000.00

300,000.00

2,726,000.00

105,155.00

176,690.00

44,845.00

123,310.00

ดาเนนการวนท่ั2324 ม.ค.ั62 คาดวาม
เงนเหลอจายั20,000
บาท
จะดาเนนการในชวง
หลงวนเขาพรรษา
ประมาณเดอนัก.ค.ั-ั
ส.ค.ั62 มเงนเหลอ
จายั82,500 บาทั
(แจงแลว)
ดาเนนการแลวเสรจ

300,000.00

171,120.00

194,850.00

171,120.00

105,150.00

-

วางแผนการ
ดาเนนการในชวงวนว
สาขบูชาั(เดอน พ.ค.ั
62) มเงนเหลอจายั
32,500 บาทั(แจง

แลว)

5) กจกรรมการสงเสรมการ
ปฏบตศาสนกจของพระภกษั
สามเณรในชวงเทศกาลเขาพรรษา

1,000,000.00

6) กจกรรมการทาบญเย่ยม
วด ประชารฐรวมใจ

7) กจกรรมพทธธรรมจตอาสา
ทาดดวยใจ
860,000.00

1,000,000.00

977,480.00

22,520.00

-

ขอยกเลกกจกรรม
เน่องจากซ้าซอนกบท่
ทาการปกครองจงหวด
และัก.บ.จ.นธ.ั
เหนชอบแลว

-

860,000.00

ดาเนนการในชวง
เขาพรรษาัประมาณ
เดอนัก.ค.ั- ส.ค.ั62

747,615.00

112,385.00

มแผนการดาเนนการ
ในชวงไตรมาสั3 - 4
เน่องจาก ตองนา
ผลผลตจากกจกรรมั
20.1.1 (1) เพ่อนามา
ขยายผลตอใน
กจกรรมน้

8) กจกรรมการสรางพทธ
ศาสนทายาทเพ่อความสนตสขและ
ความม่นคง

19.2 กจกรรมการเสรมสราง
สงคมคณธรรมบนพ้นฐานความ
หลากหลายทางวฒนธรรม
19.2.1 กจกรรมสงเสรมชมชน
คณธรรม

369,090.00

19.2.4 กจกรรมมหกรรมสงคม
คณธรรม

353,090.00

16,000.00

7,316,800.00

7,250,422.00

66,378.00

7,316,800.00

3,400,000.00

3,400,000.00

19.2.2 กจกรรมสงเสรมโรงเรยน
คณธรรม
1,789,800.00
19..2.3 กจกรรมปฏบตธรรม
เฉลมพระเกยรต

369,090.00

ระยะท่ั1 ดาเนนการ
แลวเสรจัมเงนเหลอ
จายั35,800 บาทั
ระยะท่ 2 กาหนด
ดาเนนการระหวาง
เดอนัก.พ.ั-ัม.ค.ั62

3,397,000.00

3,000.00

แลวเสรจ 100 %
คนเงนั3,000 บาท
แลวเสรจ 100%

1,789,800.00

1,789,800.00

แลวเสรจ 100%

300,000.00

300,000.00

252,550.00

47,450.00
แลวเสรจ 100%

1,827,000.00

ผลผลตท่ั4 : การบรหารจดการ

1,827,000.00

1,811,072.00

15,928.00

9,000,000.00

8,781,063.94

218,936.06

9,000,000.00

97.57

10 คาใชจายในการบรหารงานจงหวด
แบบบูรณาการ

9,000,000.00

ผลผลตท่ั5 : การพฒนาดานอตสาหกรรมั
การคาัและการลงทน
20,487,864.00
11 โครงการเสรมสรางผูประกอบการ
เป็น Smart SME OTOP และกาวสูั 6,896,260.00
4.0

1.1 การศึกษาวเคราะห์
สถานการณ์วสาหกจชมชนักลม
ผูผลตสนคาัOTOP ผูผลตสนคา
ชมชนัจงหวดนราธวาส
1.2 คาใชจายในการจดประชม
คณะกรรมการจางท่ปรึกษา เบ้ยั
คาพาหนะ

27,319,000.00

9,000,000.00

8,781,063.94

218,936.06

47,806,864.00

29,910,435.27

17,896,428.73

สานกงาน
จงหวด
นราธวาส

6,896,260.00

4,626,902.27

2,269,357.73

5,751,900.00

5,751,900.00

3,705,000.00

2,046,900.00

248,160.00

25,702.27

222,457.73

-

ลงนามเม่อวนท่ั28
มนาคมั2562 (เรม่ ตนั
29 มนาคมั2562
ส้นสดั25 ตลาคมั
2562)

248,160.00

สนง.
อตสาหกรรม
จงหวด
นราธวาส/
(นางกลยา
บรรจงชวยัโทรั
097-2416231)

525,702

มหาวทยาล
ยเทคโนโลย
พระจอม
เกลา

1.3 สรางสรรค์ผลตภณฑ์ภูม
ปัญญาสูสนคาและบรการั
(500,000 บาท)

-

-

500,000.00

500,000.00

500,000.00

-

1.4 กจกรรมพฒนาและยกระดบ
ผาบาตก และผลตภณฑ์พ้นถ่น
300,000.00
จงหวดนราธวาส

300,000.00

300,000.00

-

1.5 กจกรรมสงเสรมการมสวน
รวมในการจดแสดงผลงาน
ผลตภณฑ์จงหวด

96,200.00

96,200.00

-

12 โครงการกอสรางศูนย์จาหนาย
สนคาและผลตภณฑ์ชมชนอาเภอส
ไหงปาด (Padee Complex)

96,200.00

สานกงาน
วฒนธรรม
จงหวด
นราธวาส

24,970,000.00

2.1 งานดนถมดนเพ่อกอสราง
ศูนย์จาหนายสนคาและผลตภณฑ์
อาเภอสไหงปาดัจานวน 2,240 ตร.
ม.

-

2.2 งานอาคารกอสรางศูนย์
จาหนายสนคาและผลตภณฑ์อาเภอ
สไหงปาดัจานวนั1 แหง

-

6,899,600.00

13,416,400.00

24,970,000.00

6,899,600.00

13,416,400.00

9,963,030.00

ท่ทาการ
ปกครองอาเภอ
สไหงปาด

15,006,970.00 24.97
ลงนามเม่อวนท่ั28
หจก.ล
มนาคมั2562 (เรม่ ตนั แอนด์เพอ่ นั
29 มนาคมั2562
1995
ส้นสดั31 พฤษภาคมั
2564)
ลงนามเม่อวนท่ั28
ม.ค.62 (เร่มตนั29
ม.ค.62 -31 พ.ค.64ั

หจก.ล
แอนด์เพ่อนั
1995

13

2.3 ถนนคอนกรตเสรมเหลก
ภายในโครงการักวางั8.00 เมตรั
หนาั0.15 เมตรัยาวั280.00 เมตรั
หรอมพ้นท่ไมนอยกวาั2,240
ตารางเมตร

4,684,000.00

13 โครงการขยายโอกาสชองทาง
การตลาดของสนคาและบรการ
9,480,548.00
จงหวดนราธวาส เพ่อรองรบการเขา
สูเศรษฐกจดจทล

3.1 ฝึกอบรมเชงปฏบตการเพอ่
พฒนาศกยภาพผูประกอบการสู
เศรษฐกจดจทล
3.2 จดงานแสดงและจาหนาย
สนคาและบรการของจงหวดใน
ภูมภาคอ่น
3.3 จดงานตลาดการคาชายแดน

ลงนามเม่อวนท่ั28
หจก.ล
มนาคมั2562 (เรม่ ตนั แอนด์เพอ่ นั
29 มนาคมั2562
1995
ส้นสดั31 พฤษภาคมั
2564)

4,684,000.00

9,480,548.00

9,480,548.00

ดาเนนการแลวเสรจั
100% (คนเงน
685,552 บาท)

-

136,678.00

136,678.00

136,678.00

-

ดาเนนการแลวเสรจั
100%

-

ดาเนนการแลวเสรจั
100%

4,671,935.00
4,671,935.00

4,671,935.00
-

4,671,935.00

4,671,935.00
4,671,935.00

-

ดาเนนการแลวเสรจั
100%

สนง.พาณชย์
จงหวด
นราธวาส/(น.ส.
ณฐฐญา
ชานาญัโทรั
065-5101906)

14 โครงการเสรมสรางศกยภาพการ
ขบเคล่อนเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ 2,534,741.00
จงหวดนราธวาส : ม่นคงัม่งค่งั
ย่งยน กาวสูประชาคมอาเซยน

4.1 กจกรรมสรางโอกาสทาง
การตลาดเช่อมโยงเศรษฐกจพเศษ
4.2 กจกรรมสมมนาสญจร
ภายใตเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ
นราธวาส
4.3 กจกรรมเพ่มประสทธภาพ
ศูนย์ัOSS
4.4 การจดหาบคลากรเพ่อเพ่ม
ศกยภาพในการปฏบตงาน

4.5 กจกรรมประชาสมพนธ์เขต
พฒนาเศรษฐกจพเศษ

2,534,741.00

1,914,688.00

620,053.00

75.54

121,600.00

แลวเสรจั100%
คนเงนั128,734 บาท

378,366.00

378,366.00

256,766.00

214,300.00

สงหาคมั2562
214,300.00

-

214,300.00

103,400.00

103,400.00

99,125.00

4,275.00

360,000.00

360,000.00

350,500.00

9,500.00

441,000.00

441,000.00

350,000.00

91,000.00

วสดสานกงาน, วสด
คอมพวเตอร์
จางบคลากรในการ
ขบเคล่อนงานเขต
พฒนาเศรษฐกจพเศษ
ฯ จานวนั2 ราย
(ณัเดอนพฤษภาคม)
จดทาวารสาร
ประจาเดอน

สานกงาน
จงหวด
นราธวาส
(ยทธศาสตร์)/
(นายเศกสรรค์ั
อารยาพนธ์ัโทรั
085-6965695)

4.6 กจกรรมเสรมสรางองค์
ความรูในการใหบรการศูนย์บรการ
เบดเสรจดานการลงทน

659,175.00

659,175.00

4.6.1 ศึกษาดูงาน
ศูนย์บรการเบดเสรจดานการลงทนั 443,059.00
(One Start One Stop
Invesment Center : OSOS)

-

4.6.2 ถอดบทเรยนจาก
การศึกษาดูงานศูนย์บรการเบดเสรจ 216,116.00
ดานการลงทนั(One Start One
Stop Invesment Center :OSOS)

-

4.7 กรรมการบรหารงานการ
ขบเคล่อนเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ 278,500.00
นราธวาส

-

4.8 กจกรรมเพม่ ประสทธภาพ
การบรหารจดการตลาดนดวถชมชน 100,000.00

-

15 โครงการศึกษาและพฒนาผลตภณฑ์
ดานการแปรรูปอาหารทะเล (การ 1,058,312.00
พฒนาผลตภณฑ์กรอโป๊ะ)

443,059.00

659,175.00

443,059.00

-

31 กรกฎาคมั-ั2
สงหาคมั2562

27 สงหาคมั2562
216,116.00

216,116.00

-

คาเดนทาง/คาวสด
278,500.00

100,000.00

99,122.00

100,000.00

179,378.00

-

1,058,312.00

1,058,312.00

-

เงนยม/คาวสด/คา
ป้าย
คนเงนในรายการ
ครภณฑ์ัจานวนั
154,200.-

วทยาลยชมชน
นราธวาส/(นาย
สาคร ปานจนั
โทรั0828678969)

5.1 กจกรรมศึกษา วจยบรบท
และเพ่อพฒนาผลตภณฑ์กรอโป๊ะ
ตนแบบของจงหวดนราธวาส

238,712.00

5.2 กจกรรมถายทอดนวตกรรม
และขยายองค์ความรูสูชมชน
387,600.00

238,712.00

238,712.00

-

387,600.00

387,600.00

-

-

ครภณฑ์

-

1) เตาแก๊สพรอมถงัขนาดั48
กโลกครม

-

2) เคร่องบดเน้อปลาักาลงผลตั
650 กโกกรมตอช่วโมงักาลงไฟฟ้าั
4000 วตต์

-

3) เคร่องช่งัแบบดจทลั30
กโลกกรม

-

4) เคร่องผสมอาหารัขนาดั20
ลตร กาลงไฟฟ้าั1100 วตต์

-

5) หมอสแตนเลสัขนาดเสน
ผานศูนย์กลางั100 เซนตเมตร

-

6) เตาทอดแก๊สต้งพ้นั1 อางั2
ตะกรา ขนาดั25 ลตร

-

-

-

-

7) เคร่องซลเตมลมไนโตรเจนั
แบบแนวนอน

-

5.3 กจกรรมสรางนกธรกจหนา
ใหม(การตลาดัการบญชัระบบภาษั 432,000.00
กฎหมายระบบศลกากร โลจสตกส์)
16 โครงการศูนย์เรยนรูการบมเพาะ
การบรหารจดการหองเยนและการ
แปรรูปผลผลตทางการเกษตร
ตาบลบูกต ตาบลบูกตัอาเภอเจาะ
ไอรองัจงหวดนราธวาส

6.1 เพ่มประสทธภาพการ
บรหารจดการหองเยนและการแปร
รูป

432,000.00

432,000.00

518,003.00

2,349,000.00

2,867,003.00

2,866,955.00

410,403.00

1,749,000.00

2,159,403.00

2,159,355.00

1) ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานัแก
คณะักรรมการบรหาร เจาหนาท่
114,210.00
และบคลากรท่เกย่ วของเก่ยวกบการ
บรหารจดการระบบหองเยนและ
การแปรรูป จานวนั30 คน

-

48.00

114,210.00

114,162.00

48.00

100

อบรมวนท่ั18
มถนายน และศึกษาดู
งานระหวางวนท่ั18 20 มถนายนั62
คนเงนั3,048 บาท

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์
จงหวด
นราธวาส/(นาย
ซูฮยมัเจะแตั
โทรั0818964896)

2) จดซ้อจดจางครภณฑ์ เพ่อ
อานวยความสะดวกัและเพ่ม
ประสทธภาพของหองเยน

69,000.00

1,749,000.00

1,818,000.00

ครภณฑ์

1,818,000.00

-

ไดจดจางช้นและถาด
แลว

-

(1) รถลากพาเลท (มาตรฐาน)ั
Hand Pallet Truck :Standard
จานวนั2 คนๆัละั15,000 บาทั
เป็นเงน 30,000 บาท

-

(2) รถยกสูงัสแตกเกอร์
มาตรฐานัHand Stacker :
Standard จานวนั1 คนๆัละั
30,000 บาทัเป็นเงนั30,000 บาท

-

(3) เคร่องช่งดจตอล ขนาดั
1000kg จานวนั1 เคร่องๆละั
20,000 บาท

-

(4) เคร่องช่งั200 กโลกรมั
เคร่องช่งน้าหนกแบบสปรงัเคร่อง
ช่งหนาปัด แบบมลอัพกดั200
กโลกรมัจานวนั1 เคร่องๆละั
17,000 บาท

-

30,000.00

30,000.00

20,000.00

17,000.00

30,000.00

30,000.00

20,000.00

17,000.00

30,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

หจก.ศวกรั
เทรดด้ง

30,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

หจก.ศวกรั
เทรดด้ง

20,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

หจก.ศวกรั
เทรดด้ง

17,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

หจก.ศวกรั
เทรดด้ง

(5) จดจางทาช้นสแตนเลสั
ขนาดความหนาั1 mm ขนาดกวางั
70.5 ซม.ัยาวั90.5 ซม.สูงั2
เมตรัพรอมลอั4 ลอัจานวนั30
ชดๆัละั18,000 บาท

-

(6) จดจางทาถาดสแตนเสสั
ขนาดกวางั70 ซม. ยาวั90 ซม.ัลึกั
5 ซม.ัจานวนั600 ใบๆละั1,800
บาท

-

535,000.00

1,080,000.00

(7) ตะกราทรงเหล่ยมแบบม
เหลก ขนาด14*22*13 จานวนั250 45,000.00
ใบๆัละั180 บาทัเป็นเงนั45,000
บาท

535,000.00

1,080,000.00

45,000.00

(8) ตะกราแบบไมมเหลกัขนาด
14*22*13จานวน 150 ใบๆละั160 24,000.00
บาท

24,000.00

(9) บนไดสแตนแลสัสูงั3 เมตรั
จานวนั5 อนๆละั5,000 บาท

-

(10) รถเขนั2 ลอใหญั4 คนั
คนละั3,000 เป็นเงนั12,000 บาท

-

25,000.00
12,000.00

25,000.00
12,000.00

535,000.00

-

ดาเนนการแลวั30% รานโลหะ
ลงนามเม่อวนท่ั30
ศลป์ั2 บายั
มกราคม 2562
อานาวล
(เร่มตนั31 ธนวาคมั
2561 ส้นสดั20
พฤษภาคมั2562)

1,080,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

รานโลหะ
ศลป์ั2 บายั
อานาวล

45,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

24,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

25,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

หจก.ศวกรั
เทรดด้ง

12,000.00

ดาเนนการแลวั
100%

หจก.ศวกรั
เทรดด้ง

3) กจกรรมอานวยการและ
บรหารจดการหองเยน

227,193.00

-

227,193.00

227,193.00

6.2 สงเสรมการผลตทเรยนกวน
เชงคณภาพและครบวงจร

107,600.00

600,000.00

707,600.00

707,600.00

1) การฝึกอบรมกลมวสาหกจ
ผลตทเรยนกวน
10,100.00

ดาเนนการแลว 100%
10,100.00

10,100.00

2) กจกรรมทศนศึกษาดูงาน

ดาเนนการแลว 100%
97,500.00

3) สนบสนนปัจจยการผลต

97,500.00

97,500.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

ครภณฑ์
(1) เคร่องแยกเน้อทเรยน
กวนจานวนั10 เคร่องๆัละั
60,000 บาท

-

1. ไดมการประชม
คณะกรรมการหอง
เยนั1 คร้ง
2.
ไดจางบคลากรดูแล
หองเยนัจานวนั2 คนั
จางแลวั1 เดอน และ
รอการเบกจาย

600,000.00

600,000.00

600,000.00

ลงนามแลวเม่อวนท่ั
28 ม.ค.62 (เร่มตนั
29 มนาคมั2562 -ั
31 ส.ค.ั2562)

ซูรนการ
ชาง

(2) ตูเกบผลตภณฑ์
อลูมเนยม ขนาดความกวางั45
ซม.ัยาวั2 เมตรสูงั2 เมตร
จานวนั10 ตูัๆัละ 5,000 บาท
ผลผลตท่ั6 : การพฒนาดานเกษตร

-

3,849,700.00

17 โครงการพฒนาระบบโครงสราง
พ้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพ่อ 3,849,700.00
การสงออกภาคใตชายแดน (ตลาด
กลางจงหวดนราธวาส)ัการพฒนา
ศกยภาพการใหบรการทางตลาดแก
ชมชน และเช่อมโยงตลาดสูภูมภาค
อาเซ่ยน

619,500.00
619,500.00

4,469,200.00
4,469,200.00

7.1 : จดอบรมสมมนาพฒนา
ศกยภาพสมาชกศูนย์รวบรวม
424,700.00
ผลผลตระดบชมชนของสหกรณ์และ
กลมเกษตรกร

-

7.2 : จดอบรมสมมนาบมเพาะดาน
ธรกจและการตลาด ผูนาศูนย์
รวบรวมผลผลต

-

7.3 : จางเหมาดาเนนการจดงาน
มหกรรมสนคาตลาดกลางจงหวด
นราธวาส

ยกเลก
คนเงนั50,000 บาท

424,700.00

213,500.00

3,983,200.00
3,983,200.00

424,700.00

486,000.00

89.13

-

ดาเนนการแลวเสรจั
100%

อยูระหวางการจดซ้อ
จดจาง

213,500.00

213,500.00

-

3,000,000.00

3,000,000.00

-

3,000,000.00

สนง.สหกรณ์
จงหวด
นราธวาส

7.4 : จางเหมาดาเนนการจดงาน
เปิดตลาดฤดูผลไมจงหวดนราธวาส

200,000.00

7.5 กจกรรมศูนย์กระจายสนคา
นวตกรรมเกษตรปลอดภยประชารฐ 11,500.00
นราธวาส
ผลผลตท่ั7 : การพฒนาดานการ
ทองเท่ยวและบรการ

21,029,555.00

-

631,000.00

145,000.00

486,000.00

21,029,555.00

20,636,750.15

15,880,175.00

15,563,570.15

316,604.85

2,025,600.00

2,024,711.00

889.00

98.01

สนจ.นราธวาส
(ก.อานวยการ)

2,025,600.00

8.1.1 การจดแสดงทางวฒนธรรม

415,100.00

8.1.2 การจดนทรรศการแสดงผล
การดาเนนงานสาคญของจงหวด

200,000.00

-

18 โครงการสนบสนนงานประจาปีและ
งาน ของดเมองนราประจาปีั2562 15,880,175.00
8.1 กจกรรมสนบสนนการจดงาน
ประจาปีของจงหวดนราธวาส

619,500.00

200,000.00

415,100.00

414,211.00

สนง.วฒนธรรม
จ.นธ.

889.00

373,000.00

8.1.3 งานรกษาความปลอดภย
และอานวยความสะดวกดาน
การจราจร

1,237,500.00

8.2 งานของดเมองนรา

13,854,575.00

สนง.พช.ข.นธ.
373,000.00

373,000.00

-

1,237,500.00
- 13,854,575.00

1,237,500.00
13,538,859.15

ตารวจภูธรั
จ.นธ.

315,715.85

กนยายนั2562

8.2.1 กจกรรมงงานวนลองกอง

525,000.00

8.2.2 กจกรรมศลปาชพและงาน
กระจูด
1) มหกรรมการประกวดและ
แขงขนผลตภณฑ์ศลปาชพ
2) การจดนทรรศการงาน
ศลปาชพและกระจูด

511,853.75

13,146.25
48,800.00

สนง.
อตสาหกรรม

1,927,000.00

1,927,000.00

1,878,200.00

484,300.00

จ.นราธวาส
484,300.00

484,300.00

996,200.00

996,200.00

64,000.00

64,000.00

996,200.00

3) การสาธตผลตภณฑ์ศลปา
ชพ

525,000.00

สนง.เกษตร
จ.นธ.

64,000.00

4) การจดแสดง/จาหนาย
ผลตภณฑ์ศลปาชพ

47,000.00

47,000.00

47,000.00

5) การสาธตและฝึกอบรม
อาชพระยะส้น

285,000.00

285,000.00

285,000.00

6) การสรป/ประเมนผลการจด
กจกรรม
50,500.00
8.2.3 กจกรรมประชนนกเขาชวา
เสยงชงถวยพระราชทาน

50,500.00
-

800,000.00

800,000.00

782,400.00

17,600.00

สนง.ทองถ่น
จ.นธ.

8.2.4 กจกรรมพธเปิดัขบวนแหั
การแสดงบนเวทัและนทรรศการั
งานของดเมองนรา

1,435,900.00

1,435,900.00

1,435,900.00

-

170,000.00

170,000.00

170,000.00

-

383,800.00

383,800.00

383,800.00

-

332,100.00

332,100.00

332,100.00

-

550,000.00

550,000.00

550,000.00

-

สนง.วฒนธรรม
จ.นธ.

1) กจกรรมขบวนแห
2) กจกรรมพธเปิดงานของด
เมองนรา
3) กจกรรมการแสดงบนเวท
4) กจกรรมการจดนทรรศการ
5) กจกรรมจดถายภาพั
(Backdrop)
8.2.5 กจกรรมจดร้วขบวนัและพธ
ปลอยร้วขบวนแหทางบกงานของด
เมองนรา
8.2.6 กจกรรมงานรบเสดจฯัและ
ตกแตงสถานท่เตรยมการรบเสดจฯ
ในงานของดเมองนรา

883,700.00

อาเภอเมองฯ
883,700.00

883,700.00

-

1,114,600.00

สนจ.นธ.
1,114,600.00

1,082,125.00

32,475.00

8.2.7 กจกรรมแขงขนเรอกอและั
เรอยอกองัและเรอคชสห์ัชงถวย 2,214,875.00
พระราชทาน และขบวนแหทางน้า
8.2.8 กจกรรมรกษาความปลอดภย
และอานวยความสะดวกดาน
1,434,000.00
การจราจรงานของดเมองนรา

-

8.2.9 กจกรรมการจดแถลงขาวและ
การประชาสมพนธ์งานของดเมอง 1,519,500.00
นรา

-

1) กจกรรมถายทอดสดทาง
สถานัโทรทศน์ NBTท่วประเทศัใน 290,000.00
งานของด เมองนรา

-

2) กจกรรมผลตและเผยแพรส
ปอตวทยประชาสมพนธ์การจดงาน
ของดเมองนรา

-

3) กจกรรมผลตและเผยแพรส
ปอตโทรทศน์ประชาสมพนธ์การจด
งานของดเมองนรา

ปค.จ.นธ.
2,214,875.00

203,694.60

1,434,000.00

290,000.00

9,000.00
-

30,000.00

1,434,000.00

-

ตารวจภูธร
จ.นธ.
สนง.ปชส.จ.นธ.

1,519,500.00

9,000.00

4) กจกรรมถายทอดเสยงการจด
งานของดเมองนราัและออกอากาศ 51,000.00
ในพ้นท่ั5 จงหวดชายแดนภาคใต

2,011,180.40

30,000.00
51,000.00

1,519,500.00

-

5) กจกรรมบนทึกภาพน่งและ
ภาพวดโอการจดงานของดเมองนรา 80,000.00
และจดทาซดประมวลภาพถาย

-

6) กจกรรมจดทาธงญป่ ่น
ประชาสมพนธ์การจดงานของด
เมองนรา

-

80,000.00

46,000.00

46,000.00

7) กจกรรมการผลตและตดต้ง
ป้ายประชาสมพนธ์การจดงานของด 227,500.00
เมองนรา

-

8) กจกรรมจดแถลงขาวงานของ
ดเมองนราตอส่อมวลชน
90,000.00

-

9) กจกรรมผลตสารคด
โทรทศน์เพ่อประชาสมพนธ์การจด
งานของดเมองนรา

-

227,500.00

90,000.00

250,000.00

250,000.00

10) กจกรรมจดหาส่อมวลชนลง
พ้นท่เพ่อประชาสมพนธ์งานของด 350,000.00
เมองนรา

-

11) กจกรรมจดทาแผนพบ
ประชาสมพนธ์รายละเอยดการจด
งานของดเมองนรา

-

96,000.00

350,000.00
96,000.00

8.2.10 กจกรรมการจดแสดงแสงัสั
เสยงัและส่อผสมเฉลมพระเกยรตฯ 2,000,000.00
19 โครงการสรางสขดวยกฬา

2,000,000.00

-

2,761,500.00

2,694,900.00

66,600.00

200,000.00

200,000.00

-

100,000.00

100,000.00

-

200,000.00

200,000.00

-

120,000.00

120,000.00

-

1,000,000.00

933,400.00

66,600.00

1,141,500.00

1,141,500.00

-

200,000.00

9.2 โครงการแขงขนกฬาเปตอง
สรางความสมพนธ์ัจงหวดนราธวาส 100,000.00

-

9.3 โครงการปั่นจกรยานัจงหวด
นราธวาส

-

9.4 โครงการการแขงขนกฬา
ผูสูงอายแหงประเทศไทยัประจาปี
2562

2,000,000.00

2,761,500.00

9.1 โครงการแขงขนกฬาสมพนธ์
ประจาปีัจงหวดนราธวาส

สนจ.นธ.

200,000.00
120,000.00

9.5 โครงการแขงขนกฬานกเรยน
นกศึกษาจงหวดนราธวาสัประจาปีั 1,000,000.00
2562

-

9.6 โครงการกฬาและนนทนาการ
เพ่อมวลชนัประจาปีั2562 (กฬา
พ้นบาน และการแสดงทาง

1,141,500.00

97.59

สนง.การ
ทองเท่ยวและ
กฬาจงหวดฯ

วฒนธรรม)
20 โครงการพฒนาศกยภาพบคลากร
และการประชาสมพนธ์เพ่อการ
ทองเท่ยว

2,387,880.00

10.1 โครงการพฒนาศกยภาพ
บคลากรและการประชาสมพนธ์เพ่อ 1,871,880.00
การทองเท่ยวเชงวฒนธรรม
1) อบรมพฒนาศกยภาพชมชน
ทองเท่ยวทางวฒนธรรม
771,880.00

2,387,880.00

2,378,280.00

9,600.00

99.60

1,871,880.00

วทยาลยชมชน
นราธวาส

1,871,880.00

771,880.00

771,880.00

สนง.วฒนธรรม
จงหวด
นราธวาส/

-

- ดาเนนการจด
อบรมพฒนาศกยภาพ
ชมชนทองเท่ยวทาง
วฒนธรรมัจานวนั2
รนัรนละั50 คน
* รนท่ั1 ดาเนนการ
จดอบรมเสรจ
เรยบรอยแลวัใน
ระหวางวนท่ั17 - 20
มกราคมั2562
* รนท่ั2 กาหนด
จดระหวางวนท่ 28 31 มนาคมั2562

2) กจกรรมผลตส่อประชาสมพนธ์
แหลงทองเท่ยวทางวฒนธรรม

10.2 การยกระดบมาตรฐาน
บคลากรสาขาทองเท่ยวเพ่อรองรบ
ยทธศาสตร์เขตพฒนาพเศษเฉพาะ
กจจงหวดนราธวาส
รวมท้งส้นั20 โครงการั168 กจกรรม
เป็นเงน

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

-

516,000.00

506,400.00

9,600.00

516,000.00

130,335,780.00 123,625,720.00 253,961,500.00

221,580,944.00 32,380,556.00

.- ลงนามในสญญา
แลว. - อยูระหวางการ
จดทาตนฉบบ. - การ
เบกจายแบงออกเป็นั
2 งวด * งวดท่ั1 วนท่ั
25 มนาคม 2562
งบประมาณั600,000
บาทั(แผนพบ
ประชาสมพนธ์แหลง
ทองเท่ยวทาง
วฒนธรรม) * งวดท่ั2
วนท่ั9พฤษภาคม
2562 งบประมาณั
500,000 บาทั
(หนงสอประชาั
สมพนธ์แหลงทองั
เท่ยวทางวฒนธรรม)

