
 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงิน

        35,516,270        84,714,130      120,230,400

            778,800        20,000,000        20,778,800

1 โครงกำรพัฒนำชอ่งทำงกำรตลำดและกำร
เชื่อมโยงตลำดกำรค้ำนรำฯ 4.0

550,000             -                  550,000            ส ำนักงำนพำณิชย์
จงัหวัดนรำธิวำส

กจิกรรมหลักที่ 1 สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้และเขำ้ถงึ
ตลำดออนไลน์อยำ่งเท่ำเทียมกนั

550,000             -                  550,000            

2  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรขบัเคลื่อนเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษนรำธวิำส : มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยนื เชื่อมโยงประชำคมอำเซียน

            228,800                   -              228,800 ส ำนักงำนจังหวดั
นรำธวิำส(กลุ่มงำน
ยทุธศำสตร์ฯ)

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมสมัมนำกำรลงทุน
ภำยใตเ้ขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษนรำธวิำส

228,800            -                 228,800           

.- จดัอบรมสัมมนำผู้ประกอบกำร OTOP วิสำหกจิ
ชมุชน SMEs และประชำชนในพื้นที่จงัหวัดนรำธิวำส
 จ ำนวน 1  รุ่น ๆ ละ 100 คน (จ ำนวน 2 วัน)

             228,800 -                  228,800            

3  โครงกำรก่อสร้ำงศูนยจ์ ำหน่ำยสนิค้ำและ
ผลติภณัฑ์ชมุชนอ ำเภอสไุหงปำด ี(Padee 
Complex) ระยะที่ 2

-                  20,000,000       20,000,000       อ ำเภอสไุหงปำดี

งบลงทุน -                  20,000,000       20,000,000       
กจิกรรมที่ 1 สร้ำงร้ัวส ำเร็จรูปโดยรอบโครงกำร 
Padee Complex ควำมยำวรวม 680.00 เมตร

                     -   6,280,000          6,280,000          

กจิกรรมที่ 2 สร้ำงสวนสุขภำพและนันทนำกำร
ภำยในบริเวณ Padee Complex

                     -   13,720,000        13,720,000        

        13,338,670         8,393,630 21,732,300       

4  โครงกำรพัฒนำและขยำยผลโครงกำรอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวดันรำธวิำส

         4,338,670            241,630 4,580,300         ส ำนักงำนจงัหวดันรำธวิำส (ศูนย์
ประสำนงำนโครงกำรพิเศษอัน
เนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ)

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปำชพี 
กำรผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปำชพีในพื้นที่จงัหวัดนรำธิวำส

           1,077,800 -                  1,077,800          ส ำนักงำนพัฒนำชมุชน
จงัหวัดนรำธิวำส

1.1 สืบสำน สำนต่อ ต่อยอด ผลิตภณัฑ์ศิลปำชพี
จงัหวัดนรำธิวำส สู่เศรษฐกจิฐำนรำกมั่นคง ชมุชน
พึ่งตนเองได้

810,800             -                  810,800            

1.2 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูก อนุรักษ์และฟื้นฟู
ยำ่นลิเภำ

267,000             -                  267,000            อ ำเภอบำเจำะ

เอกสำรแนบระเบียบวำระที่ 3.1

ผลผลติ : โครงกำรสง่เสริมอุตสำหกรรมและพัฒนำกำรค้ำ
กำรลงทุน (จ ำนวน 3 โครงกำร)

ที่ โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณตำมร่ำง พ.ร.บ. ปรับลด 2564 (บำท)

บัญชโีครงกำรและงบประมำณภำยใตแ้ผนปฏบิัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (งบจังหวดั) ตำมร่ำง พ.ร.บ.ปรับลด พ.ศ. 2564
จังหวดันรำธวิำส  (ณ วนัที่ 14 พฤษภำคม 2563)

หน่วยด ำเนินกำร

ผลผลติ:โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีติประชำชน (จ ำนวน 3 
โครงกำร)

จังหวดันรำธวิำส



 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงินที่ โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณตำมร่ำง พ.ร.บ. ปรับลด 2564 (บำท)

หน่วยด ำเนินกำร

กิจกรรมที่ 2  โครงกำรแกป้ัญหำภำวะทุพโภชนำกำร 
(จดัอำหำรเชำ้เป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหำ
น้ ำหนักน้อยกว่ำเกณฑ์รับประทำนที่โรงเรียน)

2,496,370           -                  2,496,370          ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จงัหวัดนรำธิวำส

กิจกรรมที่ 3 กำรจดัพิธีเฉลิมพระเกยีรติฯ และ
กจิกรรมเทิดพระเกยีรติฯ

664,500             -                  664,500            ส ำนักงำนจงัหวัด
นรำธิวำส (กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร)กิจกรรมที่ 4 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี (อพ.สธ.)

100,000             -                  100,000            ส ำนักงำนจงัหวดันรำธวิำส (ศูนย์
ประสำนงำนโครงกำรพิเศษอัน
เนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ)

กิจกรรมที่ 5 กจิกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตตำม
แนวพระรำชด ำริ

-                   241,630            241,630            อ ำเภอยี่งอ

1) โครงกำรกอ่สร้ำงโรงเรือนปลูกพืชผสมผสำนตำม
แนวปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง

.- ค่ำวัสดุกอ่สร้ำงโรงเรือน จ ำนวน 6 หลังๆละ 
40,272 บำท

5  โครงกำรก่อสร้ำงสว่นประกอบอำคำรศูนยพั์กพิง
ชั่วครำวส ำหรับผู้ประสบภยัในจังหวดัที่มพ้ืีนที่ตดิ
ทะเลจังหวดันรำธวิำส

-                  8,152,000        8,152,000         ส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั
จังหวดันรำธวิำส

งบลงทุน
ค่ำกอ่สร้ำงอำคำรส่วนประกอบส ำหรับผู้ประสบภยัใน
จงัหวัดพื้นที่ติดทะเล  ประกอบด้วย

1. งำนถนนภำยใน  เป็นเงิน  999,370 บำท

2. งำนร้ัวด้ำนหน้ำ ป้ำยและประตู  เป็นเงิน  
439,226 บำท
3. งำนร้ัวด้ำนขำ้งและด้ำนหลัง  เป็นเงิน 821,031 
บำท4. ระบบระบำยน้ ำ  เป็นเงิน 922,531 บำท

5. ไฟถนนพร้อมเสำ  เป็นเงิน 3,963,422 บำท

6. งำนภมูิทัศน์  เป็นเงิน 618,398 บำท

ค่ำตอบแทนพิเศษเพื่อจงูใจในกำรปฏบิัตืงำน 5%

ตำมมติ ครม. ลว 18 ม.ค. 2548  เป็นเงิน 388,199 
บำท
รวมค่ำกอ่สร้ำงทั้งส้ิน  8,152,176 บำท



 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงินที่ โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณตำมร่ำง พ.ร.บ. ปรับลด 2564 (บำท)

หน่วยด ำเนินกำร

6  ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบูรณำกำร 9,000,000         -                 9,000,000         ส ำนักงำนจังหวดั
นรำธวิำส

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบริหำรงำนจงัหวัดแบบบูรณำกำร 9,000,000           -                  9,000,000          

-                   1,320,000          1,320,000          

7  โครงกำรสง่เสริมกำรพ่ึงตนเองทำงดำ้นพลงังำนใน
ภำคกำรเกษตร

-                  1,320,000        1,320,000         ส ำนักงำนพลงังำน
จังหวดันรำธวิำส

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนเทคโนโลยพีลงังำนทดแทน
ในภำคกำรเกษตร

                     -             1,320,000           1,320,000

งบลงทุน                      -             1,320,000           1,320,000
1) ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย ์(แบบเคล่ือนที)่ 
จ ำนวน 21 ระบบ ระบบละ 45,000 บำท รวมเป็น 
945,000 บำท

                     -               945,000 945,000            

2)  ตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 2×2 เมตร 
(แบบเคล่ือนที)่ จ ำนวน 15 ระบบระบบละ 25,000 
บำท รวมเป็น 375,000 บำท

                     -               375,000 375,000            

         8,929,400                   -   8,929,400         

8  โครงกำรประชำรัฐร่วมใจ สู่ใตส้นัตสิขุ 4,597,500         -                 4,597,500         ที่ท ำกำรปกครองจงัหวัด
นรำธิวำส

กิจกรรมที่ 1 เพ่ิมประสทิธภิำพกำรปฏบิัตงิำนและ
ทบทวนทำงยทุธวธิใีห้แก่ก ำลงัประจ ำถ่ินและก ำลงั
ประชำชนในพ้ืนที่

         4,597,000                   -   4,597,000         

(1) เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขำ่วและปฏบิัติกำร
ขำ่วสำร แกผู้่น ำหมู่บ้ำน

             510,000 510,000            

(2) เพิ่มประสิทธิภำพให้แกก่ ำลังภำคประชำชน ชดุ
คุ้มครองต ำบล(ชคต.) และชดุรักษำควำมปลอดภยั
หมู่บ้ำน (ชรบ.) ในพื้นที่

4,087,000           -                  4,087,000          

ผลผลติ:โครงกำรดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม (จ ำนวน 1 โครงกำร)

ผลผลติ:โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภยั 
(จ ำนวน 3 โครงกำร)



 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงินที่ โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณตำมร่ำง พ.ร.บ. ปรับลด 2564 (บำท)

หน่วยด ำเนินกำร

10   โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ
จังหวดันรำธวิำส

         3,836,200                   -            3,836,200 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
นรำธิวำส (ศอ.สป.จว.นธ.)

กิจกรรมที่ 1 สร้ำงภมูคุ้ิมกันและป้องกันยำเสพตดิ
ให้เดก็และเยำวชนในสถำนศึกษำระดบัมธัยมศึกษำ

702,100            -                 702,100           

.- กจิกรรม สร้ำงภมูิคุ้มกนัและป้องกนัยำเสพติดให้
เด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
จ ำนวน 17 แห่งๆ ละ 300 คน รวมเป็น 5,100 คน

กิจกรรมที่ 2 อบรมตดิตำมผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดพร้อม
ครอบครัว

553,400            -                 553,400           

กิจกรรมที่ 3 พัฒนำศักยภำพวทิยำกรค่ำย
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม (ครู พ่ีเลี้ยงและวทิยำกร
ประจ ำค่ำย )

404,200            -                 404,200           

 .- อบรมครู วิทยำกรประจ ำค่ำย และเจำ้หน้ำที่ศูนย์
อ ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดจงัหวัด
นรำธิวำสเพื่อพัฒนำศักยภำพวิทยำกรค่ำย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบ ำบัดฟื้นฟูผู้เสพยำเสพติด 
หลักสูคร 4 วัน

กิจกรรมที่ 4 ค่ำยเอ๊ียะตกีำฟในเดอืนรอมฎอน 448,500            448,500           
.- จดัให้เยำวชนในพื้นที่ 13 อ ำเภอ เขำ้ค่ำยเอี๊ยะตี
กำฟ (13 อ ำเภอๆ ละ 30 คน 5 วัน)(ค่ำอำหำร
ส ำหรับผู้เขำ้รวมค่ำยเอี๊ยะตีกำฟ จ ำนวน 13 แห่ง)

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม พ้ืนที่ปลอดภยัยำเสพตดิ 
เยำวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่ำทันพิษภยัยำเสพตดิ

712,800            -                 712,800           

จดัอบรมเยำวชนกลุ่มเส่ียง ในพื้นที่ 13 อ ำเภอ ๆละ 
50 คน รวม  650 คน หลักสูตร 3 วัน

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมคนกองทุนแมข่องแผ่นดนิ
นรำธวิำส รวมพลงัควำมด ีสบืสำนพระรำชปณธิำน
 "ชมุชนเขม้แขง็ ไมยุ่่งเก่ียวยำเสพตดิ"

1,015,200         -                 1,015,200         

 .- จดังำนโดยมีกจิกรรมกำรแสดง กำรจดันิทรรศกำร
 และกำรประกำศเกยีรติคุณ โดยมีมวลชนเขำ้ร่วมจำก
 309 ชมุชน ๆ ละ 5 คน



 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงินที่ โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณตำมร่ำง พ.ร.บ. ปรับลด 2564 (บำท)

หน่วยด ำเนินกำร

9  โครงกำรรเร่งรัดผลกัดนักำรขยำยเครือขำ่ยกำร
ณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ TO BE 
NUMBER ONE จังหวดันรำธวิำส

            495,700                   -   495,700           ส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดันรำธวิำส

กิจกรรมที่ 1 กำรขยำยเครือขำ่ยสมำชกิและชมรม 
TO BE NUMBER ONE ครอบคลมุทั้งจังหวดั

            495,700 -                  495,700           

1. ประชมุเชงิปฏบิัติกำรเมล็ดพันธุใหม่ 250 คน 1 วัน                76,500 -                  76,500              

2. ประชมุเชงิปฏบิัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำร
ด ำเนินงำน 200 คน 1 วัน

               85,600 -                  85,600              

3. จดัประกวด TO BE NUMBER ONE จงัหวัด
นรำธิวำส 500 คน 1 วัน

               82,500 -                  82,500              

4.ค่ำยปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงในโรงเรียน 
CAMP จงัหวัดนรำธิวำส

             251,100 -                  251,100            

                   -          20,890,000 20,890,000       

10  โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตรเพ่ิมค่ำ -                  11,000,000       11,000,000        โครงกำรสง่น้ ำและ
บ ำรุงรักษำโก-ลก

งบลงทุน                      -           11,000,000 11,000,000        
กิจกรรมหลกัที่ 1  กอ่สร้ำงระบบส่งน้ ำบ้ำนชมุบก 
ต ำบลเกำะสะท้อน อ ำเภอตำกใบ  จงัหวัดนรำธิวำส

                     -   8,000,000          8,000,000          

กิจกรรมหลกัที่ 2 ขยำยเขตระบบส่งน้ ำบ้ำนใหญ่ 
ระยะ 2 ต ำบลพร่อน อ ำเภอ      ตำกใบ จงัหวัด
นรำธิวำส

                     -   3,000,000          3,000,000          

11  โครงกำรขบัเคลื่อนสนิค้ำปศุสตัว์ -                  9,890,000        9,890,000          สนง.ปสสุตัวจ์ังหวดั
นรำธวิำส

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มผลผลิตโคเนื้อและยกระดับ
เกษตรกรรำยยอ่ย/ฟำร์มชมุชน

                     -             7,840,000 7,840,000          

งบลงทุน                      -   7,840,000          7,840,000          
ครุภ ณฑ์                      -   7,840,000          7,840,000          
ค่ำแม่พันธุ์โค จ ำนวน 224 ตัว ๆละ 35,000 บำท 
เป็นเงิน 9,100,000 บำท

                     -   7,840,000          7,840,000          

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกำรเล้ียงแพะเนื้อเพิ่มรำยได้
ให้กบัเกษตรกร

                     -   2,050,000        2,050,000         

งบลงทุน                      -           2,050,000 2,050,000         
ครุภ ณฑ์                      -           2,050,000 2,050,000         
1) ค่ำพันธุ์แพะเนื่อเพศผู้ 100 ตัว ๆละ 4,500 บำท                      -   450,000            450,000            
2) ค่ำพันธุ์แพะเนื่อเพศเมีย 400 ตัว ๆละ 4,000 บำท                      -   1,600,000          1,600,000          

ผลผลติ:โครงกำรสง่เสริมภำคกำรเกษตรแบบครบวงจร 
(จ ำนวน 2 โครงกำร)



 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงินที่ โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณตำมร่ำง พ.ร.บ. ปรับลด 2564 (บำท)

หน่วยด ำเนินกำร

        12,469,400        34,110,500 46,579,900       

12  โครงกำรสนับสนุนงำนประจ ำปีและงำนของดี
เมอืงนรำ ประจ ำปี 2564

        12,469,400                   -   12,469,400       ส ำนักงำนจังหวดั
นรำธวิำส

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนกำรจัดงำน
ประจ ำปีของจังหวดันรำธวิำส

         2,194,700                   -            2,194,700

 1.1) กำรจัดแสดงทำงวฒันธรรม              431,500 -                 431,500            ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
นรำธิวำส

1.2) กำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ส ำคัญของจังหวดั

             375,700 -                  375,700            ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
นรำธิวำส

1.3) กิจกรรมขบวนรถไฟสบืสำนต ำนำนมะนำรอ              150,000 -                  150,000            ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
นรำธิวำส

1.4)  รักษำควำมปลอดภยัและอ ำนวยควำม
สะดวกดำ้นกำรจรำจร

           1,237,500 -                  1,237,500          ต ำรวจภูธรจังหวัดนรำธิวำส

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงำนของดเีมอืงนรำ         10,274,700 -                 10,274,700       
2.1) กิจกรรมงำนวนัลองกอง             616,800 -                 616,800           ส ำนักงำนเกษตรจงัหวัด

นรำธิวำส
2.2) กิจกรรมศิลปำชพีและงำนกระจูด          1,630,200 -                 1,630,200         

       2.2.1) มหกรรมกำรประกวดและแขง่ขนั
ผลิตภณัฑ์ศิลปำชพี 366,900 บำท

             366,900 -                  366,900            

       2.2.2) กำรจดันิทรรศกำรงำนศิลปำชพีและ
กระจดู

             832,800 -                  832,800            

       2.2.3) กำรสำธิตผลิตภณัฑ์ศิลปำชพี                48,000 -                  48,000              
       2.2.4) กำรจดัแสดง/จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ศิลปำ
ชพี

               47,000 -                  47,000              

       2.2.5) กำรสำธิตและฝึกอบรมอำชพีระยะส้ัน              285,000 -                  285,000            

       2.2.6) กำรสรุป/ประเมินผลกำรจดักจิกรรม                50,500 -                  50,500              

2.3) ประชนันกเขำชวำเสยีงชงิถ้วยพระรำชทำน             400,000 -                  400,000           ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน่จงัหวดันรำธวิำส

ส ำนักงำนพัฒนำชมุชน
จงัหวัดนรำธิวำส

ผลผลติ:โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวและ
บริกำร (จ ำนวน 2 โครงกำร)



 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงินที่ โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณตำมร่ำง พ.ร.บ. ปรับลด 2564 (บำท)

หน่วยด ำเนินกำร

2.4) กิจกรรมพิธเีปิดงำนของดเีมอืงนรำ และ
ขบวนแห่ทำงบก

         1,140,900 -                 1,140,900         ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จงัหวัดนรำธิวำส

       2.4.1)  กจิกรรมขบวนแห่             117,000 -                 117,000           
       2.4.2)  กจิกรรมพิธีเปิดงำนของดีเมืองนรำ เงิน
 320,000 บำท

             320,000 -                  320,000            

       2.4.3)  กจิกรรมกำรแสดงบนเวที เงิน 303,900
 บำท

             303,900 -                  303,900            

       2.4.4)  กจิกรรมกำรจดันิทรรศกำร  เงิน 
340,000 บำท

             340,000 -                  340,000            

       2.4.5)  กจิกรรมจดุถำ่ยภำพ (Backdrop)   
60,000 บำท

               60,000 -                  60,000              

2.5) จัดริ้วขบวน และพิธปีลอ่ยริ้วขบวนแห่ทำงบก
งำนของดเีมอืงนรำ

            714,200 -                 714,200           อ ำเภอเมืองนรำธิวำส

2.6) กิจกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวก และ
เตรียมกำรรับเสดจ็ฯ ในงำนของดเีมอืงนรำ

         1,114,600 -                  1,114,600         ส ำนักงำนจงัหวัด
นรำธิวำส (กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร)

2.7) กิจกรรมแขง่ขนัเรือกอและ เรือยอกอง และ
เรือคชสหี์ชงิถ้วยพระรำชทำน และขบวนแห่ทำงน้ ำ

         1,804,500 -                  1,804,500         ที่ท ำกำรปกครองจงัหวัด
นรำธิวำส

2.8) กิจกรรมรักษำควำมปลอดภยัและอ ำนวย
ควำมสะดวก ดำ้นกำรจรำจร

         1,434,000 -                  1,434,000         ต ำรวจภธูรจงัหวัด
นรำธิวำส

       2.8.1) กจิกรรมกำรแขง่ขนัเรือหน้ำพระที่นั่ง
เป็นเงิน 191,250 บำท

             191,250 -                  191,250            

       2.8.2) กจิกรรมงำนของดีเมืองนรำ 1,267,500
 บำท

           1,242,750 -                  1,242,750          

2.9) กิจกรรมกำรประชำสมัพันธก์ำรจัดงำนของดี
เมอืงนรำ

         1,419,500 -                  1,419,500         

       2.9.1) กจิกรรมถำ่ยทอดสดทำงสถำนีโทรทัศน์
 NBT  ทั่วประเทศ ในงำนของดีเมืองนรำ เป็นเงิน 
290,000 บำท

             290,000 -                  290,000            

       2.9.2) กจิกรรมผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ
ประชำสัมพันธ์กำรจดังำนของดีเมืองนรำ เป็นเงิน 
9,000 บำท

                9,000 -                  9,000               

       2.9.3) กจิกรรมผลิตและเผยแพร่สปอต
โทรทัศน์ประชำสัมพันธ์กำรจดังำนของดีเมืองนรำ

               30,000 -                  30,000              

       2.9.4) กจิกรรมถำ่ยทอดเสียงกำรจดังำนของดี
เมืองนรำ และออกอำกำศในพื้นที่ 5 จงัหวัดชำยแดน
ภำคใต้ เป็นเงิน 51,000 บำท

               51,000 -                  51,000              

       2.9.5) กจิกรรมบันทึกภำพนิ่งและภำพวีดีโอ
กำรจดังำนของดีเมืองนรำ และจดัท ำซีดีประมวล
ภำพถำ่ย  เป็นเงิน 75,000 บำท

               75,000 -                  75,000              

        2.9.6) กจิกรรมจดัท ำธงญีปุ่่นประชำสัมพันธ์
กำรจดังำนของดีเมืองนรำ เป็นเงิน 46,000 บำท

               46,200 -                  46,200              

ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ์จงัหวัด
นรำธิวำส



 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  รวมเป็นเงินที่ โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณตำมร่ำง พ.ร.บ. ปรับลด 2564 (บำท)

หน่วยด ำเนินกำร

2.9.7 กจิกรรมกำรผลิตและติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์
กำรจดังำนของดีเมืองนรำ  เป็นเงิน 227,500 บำท

             227,500 -                  227,500            

2.9.8 กจิกรรมจดัแถลงขำ่วงำนของดีเมืองนรำ ต่อ
ส่ือมวลชน  เป็นเงิน 95,000 บำท

               95,000 -                  95,000              

2.9.9 กจิกรรมผลิตสำรคดีโทรทัศน์เพื่อ
ประชำสัมพันธ์กำรจดังำนของดีเมืองนรำ  เป็นเงิน 
250,000 บำท

             250,000 -                  250,000            

2.9.10 กจิกรรมจดัหำส่ือมวลชนลงพื้นที่เพื่อ
ประชำสัมพันธ์งำนของดีเมืองนรำ   เป็นเงิน  
250,000 บำท

             250,000 -                  250,000            

2.9.11 กจิกรรมจดัท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์
รำยละเอยีดกำรจดังำนของดีเมืองนรำ    
เป็นเงิน  96,000 บำท

               96,000 -                  96,000              

13  โครงกำรสง่เสริมกำรท่องเที่ยวจังหวดันรำธวิำส                    -          34,110,500 34,110,500       ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยว
และกฬีำจงัหวัดนรำธิวำส

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสง่เสริมกำรท่องเที่ยวตลำด
น้ ำบ้ำนยะกัง อ.เมอืง จ.นรำธวิำส

-                  -                 -                 ส ำนักงำนพัฒนำชมุชน
จงัหวัดนรำธิวำส

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ดำ้นกำรท่องเที่ยวเพ่ือควำมเชื่อมั่นในกำรบริกำร
ท่องเที่ยวชมุชนคุณภำพ

-                  1,120,500        1,120,500         ส ำนักงำนพัฒนำชมุชน
จงัหวัดนรำธิวำส

งบลงทุน -                  1,120,500        1,120,500         
กอ่สร้ำงแพตลำดน้ ำยะกงั ขนำด 10 x 8 เมตร 
พร้อมอปุกรณ์ 3 ชดุๆ ละ 373,500 บำท เป็นเงิน 
1,120,500 บำท

-                   1,120,500          1,120,500          

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิคอ
นกรีตสำย บ.ลนีำนนท์-จุฬำภรณพั์ฒนำ 12 ต ำบล
สคิุริน อ ำเภอสคิุริน ระยะทำง 4.1 กม.

                   -   24,500,000       24,500,000       แขวงทำงหลวงชนบท
นรำธิวำส

งบลงทุน                    -   24,500,000       24,500,000       

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำย บ.ลีนำนนท์-
จฬุำภรณ์พัฒนำ 12 ต ำบลสุคิริน อ ำเภอสุคิริน 
ระยะทำง 4.1 กม.

24,500,000        24,500,000        

กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ขำ้มคลองธรรมชำต ิถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตสำย
 บ.ลนีำนนท์-จุฬำภรณพั์ฒนำ 12 ต ำบลสคิุริน 
อ ำเภอสคิุริน ขนำดกวำ้ง 9 เมตร ยำว 32 เมตร

                   -   8,490,000        8,490,000         แขวงทำงหลวงชนบท
นรำธิวำส

งบลงทุน                    -   8,490,000        8,490,000         
กอ่สร้ำงสะพำนขำ้มคลองธรรมชำติ (ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต) สำย บ.ลีลำนนท์-จฬุำภรณ์พัฒนำ 12 
ระยะทำง 0.23 กม.

                     -             8,490,000 8,490,000          

35,516,270        84,714,130       120,230,400     รวม 6 ผลผลติ 13 โครงกำร/ 1 รำยกำร


