
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

        38,988,730       73,480,870       112,469,600     48,200,800      33,390,196.67     18,874,475.00          79,079,403.33

     17,013,550.00    32,570,350.00           49,583,900        7,332,800       15,386,811.40       14,985,575.00            19,211,513.60

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 9,000,000           0 9,000,000           9,000,000.00        0.00 0.00  - สนจ.นธ.

2 โครงกำรพัฒนำและขยำยผลโครงกำรอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดนรำธิวำส

6,949,550           28,350,350       35,299,900                 5,478,611.40           10,985,575                18,835,714 สนจ.นธ./หน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง

(2) โครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน

             3,441,456 0 3,441,456                       3,439,734.40                      1,721.60  - สนจ.กษ.จ.นธ.

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหา
หนอน พยาธิในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริฯ 29 โรงเรียน

1,187,650             0 1,187,650                       1,084,800.00                  102,850.00 - ศึกษาธิการ จ.นธ.

(4) สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน  า
ตามแนวพระราชด าริ

500,000               0 500,000                           500,000.00 0.00 - อ าเภอยีงอ+บาเจาะ

(5) การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ

1,500,000             0 1,500,000                         156,347.00                1,343,653.00 - สนจ.นธ.

(6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

300,000               0 300,000                           297,730.00                      2,270.00 - สนจ.นธ.

(7) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวพิกุลทอง
และพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทองโครงการ
พระราชด าริฯ

0            6,195,500 6,195,500                     6,192,300          1,548,075.00                4,644,225.00

จังหวัดนรำธิวำส

ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
             (จ ำนวน 4 โครงกำร)

 สถำนะปัจจุบัน

บัญชีโครงกำรและงบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (งบจังหวัด)
จังหวัดนรำธิวำส  (ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563)

 งบประมำณ (บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน  ผู้รับจ้ำง

หน่วยด ำเนินกำร
 ก่อหน้ีผูกพัน

(บำท)
 ผลกำรเบิกจ่ำย

 คงเหลือ  ผลกำรด ำเนินงำน
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 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

 สถำนะปัจจุบัน งบประมำณ (บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน  ผู้รับจ้ำง

หน่วยด ำเนินกำร
 ก่อหน้ีผูกพัน

(บำท)
 ผลกำรเบิกจ่ำย

 คงเหลือ  ผลกำรด ำเนินงำน

(7.1) ก่อสร้างรั วคอนกรีตบล็อกสูง 2.20 เมตร 
ยาว 110 เมตร บริเวณรอบพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าว
พิกุลทอง พร้อมวางท่อระบายน  า จ านวน 2 จุด 
และประตูรั ว จ านวน 1 จุด

0            1,120,500 1,120,500                     1,120,500             495,384.00                  625,116.00 2 มิถุนายน 2563
เร่ิมต้น 2 มิ.ย. 2563
สิ นสุด 8 พ.ค. 2564

ย่ีงอการค้า สนง.สหกรณ์ จ.นธ.

(7.2) ก่อสร้างอาคารละหมาดชนิดก่ออิฐถือปูน
สูง 1 ชั น  หลังคากระเบื องลอนขนาด 8×12 
เมตร

0            1,100,000 1,100,000                     1,096,800             309,615.00                  787,185.00 2 มิถุนายน 2563
เร่ิมต้น 2 มิ.ย. 2563
สิ นสุด 8 พ.ค. 2564

ย่ีงอการค้า สนง.สหกรณ์ จ.นธ.

(7.3) ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือกพร้อมลาน
จอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก

0            3,975,000 3,975,000                     3,975,000             743,076.00                3,231,924.00 2 มิถุนายน 2563
เร่ิมต้น 2 มิ.ย. 2563
สิ นสุด 8 พ.ค. 2564

ย่ีงอการค้า สนง.สหกรณ์ จ.นธ.

(8) โครงการก่อสร้างโรงฝึกอาชีพ โรงเรียนเขา
ตันหยง มิตรภาพท่ี 153 บ้านเขาตันหยง หมู่ท่ี 4
 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส

0 776,100             776,100                          776,100             776,100.00 0.00 30 มีนาคม 2563
เร่ิมต้น 30 มี.ค. 63 
 สิ นสุด 28 ก.ค. 63

หจก.วาย
ดับบลิว คอน

สตรัคช่ัน

อ าเภอเมืองนราธิวาส

(9) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ศิลปาชีพ
เคร่ืองป้ันดินเผา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
รอตันบาตู

0 364,400             364,400                          364,400             364,400.00 0.00 30 มีนาคม 2563
เร่ิมต้น 30 มี.ค. 63 
 สิ นสุด 29 พ.ค. 63

หจก.วาย
ดับบลิว คอน

สตรัคช่ัน

อ าเภอเมืองนราธิวาส

*(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นฝาย
เมาะอีเสาะ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ท่ี 4
 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร

0 6,200,000           6,200,000                     6,200,000                6,200,000.00 25 ก.ย. 63
เร่ิมต้น 25 ก.ย. 63
สิ นสุด 24 มี.ค. 64

หจก.เอ็นพีเอ็นจิ
เนียร่ิง

อ าเภอจะแนะ

*(11) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการ
ตามพระราชด ารินาข้าวขั นบันไดยาเด๊ะ กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร

0 6,110,000           6,110,000                     5,887,200                5,887,200.00 24 ก.ย. 63
เร่ิมต้น 24 ก.ย. 63
สิ นสุด 21 ก.พ. 64

หจก.อักษรพัฒน์ อ าเภอสุคิริน

*(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพงมู
ซู หมู่ท่ี 1 ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

0 2,909,000           2,909,000                     2,909,000          2,909,000.00 0.00  เร่ิมต้น 1 ก.ย. 2563
สิ นสุด 21 ก.ย. 2563

หจก.อิควาน
คอนสตรัคช่ัน

อ าเภอรือเสาะ

*(13) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต 
สายบ้านสวนพลู-บ้านบาตูฆอ หมู่ท่ี 3 ต าบล
โคกสะตอ อ าเภอรืเสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,660 เมตร หนา 0.15 เมตร

0 5,388,000           5,388,000                     5,388,000          5,388,000.00 0.00 2 ก.ย. 63
เร่ิมต้น 2 ก.ย. 63
สิ นสุด 22 ก.ย. 63

หจก.เอ็มบีเอ.
เอ็นจิเนียร่ิง

อ าเภอรือเสาะ
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 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

 สถำนะปัจจุบัน งบประมำณ (บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน  ผู้รับจ้ำง

หน่วยด ำเนินกำร
 ก่อหน้ีผูกพัน

(บำท)
 ผลกำรเบิกจ่ำย

 คงเหลือ  ผลกำรด ำเนินงำน

*(14) ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียน
บ้านค่าย ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง 20 เมตร ยาว 
30 เมตร

0 407,350             407,350                          407,350                  407,350.00 25 ก.ย. 63
เร่ิมต้น 25 ก.ย. 63
สิ นสุด 27 ธ.ค. 63

หจก.วาย
ดับบลิว คอน

สตรัคช่ัน

อ าเภอเมืองนราธิวาส

3 โครงกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชน

0 4,000,000         4,000,000                                  -          4,000,000.00 0.00 อ ำเภอเจำะไอร้อง

 - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงคลองตันหยง หมู่ท่ี 
1 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส ขนาด ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร

0 4,000,000           4,000,000                     4,000,000          4,000,000.00 4000000.00 30 มีนาคม 2563
เร่ิมต้น 30 มี.ค. 63 
 สิ นสุด 26 ก.ย. 63

บริษัทเซ้าเทิร์น 
แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด

4  โครงกำรเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
สุขภำพสตรีและเด็กในจังหวัดนรำธิวำส

1,064,000           220,000           1,284,000                          908,200                       -                       375,800 สนง.สสจ.นธ.

 (1) พัฒนาศักยภาพการดูแลหญิงตั งครรภ์ใน
ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม

               330,000 220,000.00         550,000                                     550,000 -

 (2) เพ่ิมการเข้าถึงยาโฟเลตให้กับหญิงตั งครรภ์
และกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ จ านวน 1,440 ขวด 
(ขวดละ 1,000 เม็ด)

               288,000 0 288,000                           288,000.00                               -   -

 (3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสุขภาพสตรีขณะตั งครรภ์และวัยรุ่น 
2 ภาษา

               666,000 0 666,000                               620,200                        45,800 -
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 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

 สถำนะปัจจุบัน งบประมำณ (บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน  ผู้รับจ้ำง

หน่วยด ำเนินกำร
 ก่อหน้ีผูกพัน

(บำท)
 ผลกำรเบิกจ่ำย

 คงเหลือ  ผลกำรด ำเนินงำน

     19,253,100.00      4,176,000.00           23,429,100        4,161,000       15,282,736.81                       -                    8,146,363

5 โครงกำรประชำรัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 13,879,300         -                  13,879,300                 10,727,352.81                         -                      3,151,947 ท่ีท ำกำรปกครอง 
จ.นธ.

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ทบทวนทางยุทธวิธีให้แก่ก าลังประจ าถ่ินและ
ก าลังประชาชนในพื นท่ี

7,600,000             0 7,600,000             7,578,869.81                                 21,130 -

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้น า
หมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
(หมู่บ้านปกติ และหมู่บ้าน อพป.)

477,900               0 477,900                           120,283.00                       357,617 -

(3) เพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ และการจัดหน่วยบริการ
จังหวัดเคล่ือนท่ี / อ าเภอเคล่ือนท่ี

4,718,400             0 4,718,400                       2,235,000.00                    2,483,400 -

(4) แสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มสตรีเพ่ือ
พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดนราธิวาส

360,000               0 360,000                           356,400.00                          3,600 -

(5) แสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มผู้น าศาสนา 723,000               0 723,000                           436,800.00                       286,200 -

(7) การจัดพิธีส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ -                      -                    -                      -                 -                       -                      -                            -                     -               -                      

6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรยำเสพติด
แบบครบวงจร

455,000             -                  455,000                             455,000                       -   0 ศอ.ปส.จ.นธ.

(4) กิจกรรม ค่ายเอ๊ียะตีกาฟในเดือนรอมฎอน                455,000 0 455,000                            455,000.00 0 -

7 โครงกำรเสริมสร้ำงสังคมคุณธรรม น ำสู่สันติ
สุข ด้วยฐำนพุทธธรรม

1,000,000           -                  1,000,000                     937,814.00                       -                        62,186 สนง.พระพุทธศำสนำ
 จ.นธ.

(4) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนในจังหวัด
นราธิวาส

1,000,000             0 1,000,000                         937,814.00                        62,186 -

8 โครงกำรส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

1,341,000           4,176,000         5,517,000                  4,161,000             1,163,000                       -                    4,354,000 สนง.วัฒนธรรม จ.นธ.

(1) กิจกรรมพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส 1,341,000             4,176,000           5,517,000                     4,161,000               1,163,000                    4,354,000 31 มีนาคม 2563
เร่ิมต้น 31 มี.ค. 63 
 สิ นสุด 27 ก.ย. 63

น.ส.มณฑา  
ปัญโญ

9 โครงกำรเร่งรัดผลักดันกำรขยำยเครือข่ำย
กำรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
TO BE NUMBER ONE จังหวัดนรำธิวำส

2,577,800           0 2,577,800                   1,999,570.00                       -                       578,230 สสจ.นธ.

ผลผลิต : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและ 
             ควำมปลอดภัย  (จ ำนวน 5 โครงกำร)
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 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

 สถำนะปัจจุบัน งบประมำณ (บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน  ผู้รับจ้ำง

หน่วยด ำเนินกำร
 ก่อหน้ีผูกพัน

(บำท)
 ผลกำรเบิกจ่ำย

 คงเหลือ  ผลกำรด ำเนินงำน

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ใหม่หัวใจ TO
 BE NUMBER ONE

69,800 0 69,800               69,800.00                               -   -

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนราธิวาส

               138,800 0 138,800                           138,750.00                              50 -

3) ประชุมเตรียมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE 
NUMBER ONE ปี 2563 จ านวน 3 ครั ง

                 94,000 0 94,000                               94,000.00 0.00 -

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
 ปี 2563 จ านวน 3 ครั ง

5) การประกวด 1 อ าเภอ 1 ชมรม TO BE 
NUMBER ONE เพ่ือน ารูปแบบท่ีดีเด่นและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไปประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เพ่ือขยายเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส

               222,700 0 222,700                             15,000.00                       207,700 -

6) ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO 
BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่ม
ดีเด่นและต้นแบบระดับเงิน/ทอง เข้าสู่
ระดับประเทศ

               606,200 0 606,200                           255,720.00                       350,480 -

7) ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

8) ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับภาคใต้

9) ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับประเทศ

             1,446,300 0 1,446,300                       1,426,300.00                        20,000 -

             689,480        36,734,520           37,424,000      36,707,000                689,480             3,888,900                32,845,620

10 โครงกำรสนับสนุนงำนประจ ำปีและงำนของดี
เมืองนรำประจ ำปี 2563

สนจ.นธ./หน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง

(1) กิจกรรมสนับสนุนกำรจัดงำนประจ ำปีของ
จังหวัดนรำธิวำส
    (1.1) การจัดแสดงทางวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.นธ.

    (1.2) การจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ด าเนินงานส าคัญของจังหวัด

สนจ.พช.นธ.

ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและบริกำร  
            (จ ำนวน 3 โครงกำร)
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 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

 สถำนะปัจจุบัน งบประมำณ (บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน  ผู้รับจ้ำง

หน่วยด ำเนินกำร
 ก่อหน้ีผูกพัน

(บำท)
 ผลกำรเบิกจ่ำย

 คงเหลือ  ผลกำรด ำเนินงำน

    (1.3)  รักษาความปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร

ต ารวจภูธร จ.นธ.

(2) กิจกรรมงำนของดีเมืองนรำ
    (2.1) กิจกรรมงานวันลองกอง สนจ.เกษตร จ.นธ.
    (2.2) กิจกรรมศิลปาชีพและงานกระจูด สนง.พช.จ.นธ.
    (2.3) กิจกรรมประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วย
พระราชทาน

สนง.สถ.จ.นธ.

    (2.4) กิจกรรมพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา 
และขบวนแห่ทางบก

สนง.วัฒนธรรม จ.นธ.

    (2.5) จัดริ วขบวน และพิธีปล่อยริ วขบวนแห่
ทางบกงานของดีเมืองนรา

ท่ีท าการปกครอง อ.
เมือง

    (2.6) กิจกรรมการอ านวยความสะดวก และ
เตรียมการรับเสด็จฯ ในงานของดีเมืองนรา

สนจ.นธ.

    (2.7) กิจกรรมแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง 
และเรือคชสีห์ชิงถ้วยพระราชทาน และขบวน
แห่ทางน  า

ท่ีท าการปกครอง 
จ.นธ.

   (2.8) กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวก ด้านการจราจร

ต ารวจภูธร จ.นธ.

   (2.9) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ของดีเมืองนรา

สนง.ประชาสัมพันธ์ 
จ.นธ.

   (2.10) กิจกรรมการจัดแสดงแสง สี เสียง และ
ส่ือผสมเฉลิมพระเกียรติฯ

สนจ.นธ.

11 โครงกำรสร้ำงสุขด้วยกีฬำ 315,480             315,480                        315,480.00 0.00 สนง.กำรท่องเท่ียว
และกีฬำจังหวัด

12 โครงกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวจังหวัดนรำธิวำส
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

374,000             36,734,520       37,108,520              36,707,000           374,000.00        3,888,900.00            32,845,620.00 สนง.กทจ.นธ.

(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหาด
บ้านทอน  เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนนวัต
วิถี อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

0          25,953,520 25,953,520                  25,926,000                         -            3,888,900.00              22,037,100.00 ลงนาม 7/05/2563 
สิ นสุดสัญญา 

2/01/2564 (22 งวด
 240 วัน)

หจก. อารีย์มัง 
เอ็นจิเนียร่ิง

ทช.นธ.

(2) กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายจุดผ่อนปรน ฯ ไทย-มาเลเซีย  เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชนนวัตวิถี อ าเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส

0          10,781,000 10,781,000                  10,781,000              10,781,000.00  ลงนาม 7/05/2563
 สิ นสุดสัญญา 

3/11/2563 (13 
งวด180 วัน)

MBA เอ็นจิ
เนียร่ิง

ทช.นธ.

(3) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
(ชมผีเสื อเทือกเขาบูโด)

374,000               0 374,000                           374,000.00                               -   ทสจ.นธ.
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 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

 สถำนะปัจจุบัน งบประมำณ (บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน  ผู้รับจ้ำง

หน่วยด ำเนินกำร
 ก่อหน้ีผูกพัน

(บำท)
 ผลกำรเบิกจ่ำย

 คงเหลือ  ผลกำรด ำเนินงำน

           2,032,600 0            2,032,600                  -               2,031,168                        1,432

13 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรขับเคล่ือนเขต
เศรษฐกิจพิเศษนรำธิวำส : ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
 เช่ือมโยงประชำคมอำเซียน

197,440             0 197,440                             197,440 0.00 สนจ.นธ.

 - กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ OSS 197,440               0 197,440                              197,440 0.00 -

14 โครงกำรเกษตรสร้ำงอำชีพเสริมเศรษฐกิจฐำน
รำก

           1,835,160 0            1,835,160         1,833,728.46                       -                          1,432 สนง.กษ.จ.นธ.

(1) ศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

1,119,600             0 1,119,600                           1,119,600                               -   -

   (1.1) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 
13 ศูนย์

               518,400 0 518,400                               518,400                               -   -

   (1.2) กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานวัน
ถ่ายทอดความรู้ (Field day) จ านวน 13 ศูนย์

               601,200 0 601,200                               601,200 0 -

(2) พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื นท่ีท่ีมี
ศักยภาพ

425,700               0 425,700                               425,700 0 -

    (2.1) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ย
อินทรีย์น  า

425,700               0 425,700                               425,700 0 -

ผลผลิต : โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมและ  
             พัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน               
             (จ ำนวน 3 โครงกำร)

7



 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

 สถำนะปัจจุบัน งบประมำณ (บำท)

โครงกำร/กิจกรรมท่ี
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน  ผู้รับจ้ำง

หน่วยด ำเนินกำร
 ก่อหน้ีผูกพัน

(บำท)
 ผลกำรเบิกจ่ำย

 คงเหลือ  ผลกำรด ำเนินงำน

(3) การพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ GAP 
ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

229,360               0 229,360                              227,928                          1,432 -

    (3.1) จัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 4,950                  0 4,950                                       4,950                               -   -

    (3.2) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 204,150               0 204,150                               204,150                               -   -

    (3.3) ติดตามส ารวจแปลงเกษตรกร 20,260                 0 20,260                               18,828.46                          1,432 -

(4) ยกระดับและประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร 60,500                 0 60,500                                   60,500                               -   -

    (4.1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้น า
ผลผลิตมาจ าหน่าย

11,250                 0 11,250                                   11,250                               -   -

    (4.2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดตัว
ตลาดเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

49,250                 0 49,250                               49,250.00                               -   -

38,988,730       73,480,870      112,469,600      48,200,800    33,390,196.67    18,874,475.00    60,204,928.33         

สรุปควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน
1. อนุมัติโครงกำรแล้ว                      15  โครงกำร           132,553,400 บำท
2. อยู่ระหว่ำงขออนุมัติโครงกำร 0  โครงกำร 0 บำท
3. ยังไม่ขออนุมัติโครงกำร 0  โครงกำร 0 บำท -                            

รวม 15  โครงกำร           132,553,400 บำท
คงเหลือโครงกำร หลัง พ.ร.บ.โอน 13  โครงกำร           112,469,600 บำท

งบประมำณหลังปรับ พ.ร.บ. โอน จ ำนวน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ
งบด ำเนินงำน 38,988,730.00     34.67                    33,390,196.67              85.64

งบลงทุน 73,480,870         65.33                    18,874,475.00              25.69
รวม 112,469,600       100.00                  52,264,671.67              46.47

                           52,264,671.67

รวม 4 ผลผลิต 13 โครงกำร/1 รำยกำร
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