
ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)
 งบประมาณ 

(บาท)
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1 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ือง 374,000        1. โครงการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจงัหวัดนราธิวาส 374,000         จากสถานการณ์การระบาดของโรคติด ก.บ.จ.นธ.มมีติเหน็ชอบ
มาจากพระราชด าริ จงัหวัดนราธิวาส     1.1 กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนเิวศอย่าง 374,000          เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคราวประชุม คร้ังที่ 
 - ค่าใช้สอย ยัง่ยืน (ชมผีเส้ือเทือกเขาบโูด) ท าใหจ้ังหวัดต้องปรับลดโครงการที่หมด 7/2563 เมือ่วันที่ 29
(1) ส่งเสริมและสนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมทันต 374,000          งบด าเนินงาน 374,000          ความจ าเปน็หรือได้รับงบประมาณจาก  มิ.ย. 63 เปน็การโอน
สาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปญัหาหนอนพยาธิ ค่าใชส้อย แหล่งอืน่ด าเนนิการแล้ว และโครงการ เปล่ียนแปลงงบประมาณ
ในโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ     1) ค่าจ้างจัดท าปา้ยส่ือความหมายชนดิพันธุ์ ที่ไมม่คีวามพร้อมในการด าเนนิโครงการ ที่กระทบต่อเปา้หมาย
29 โครงการ ผีเส้ือหลากสายพันธุ์ ขนาด 1 เมตร x 0.70 เมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 10 ม.ีค. และสาระส าคัญของ

จ านวน 5 ปา้ย ๆ ละ15,400 บาท เปน็เงิน   2563 และปจัจุบนัสถานการณ์ต่าง ๆ โครงการซ่ึงจะต้อง
77,000 บาท ยังไมเ่ปน็ปกติ  ท าใหจ้ังหวัดไมส่ามารถ เสนอขอความเหน็ชอบ
    2) ค่าจ้างจัดท าแกลอร่ีพร้อมกรอบผีเส้ือหลาก จัดกจิกรรมที่มคีนมาร่วมกจิกรรมเปน็ ไปยัง อ.ก.บ.ภ.  เพื่อ
สายพันธุ์ เพื่อเปน็จุดดึงดูดความสนใจของนกัท่องเที่ยว จ านวนมากได้ จึงต้องขอยกเลิกโครงการ พิจารณาใหค้วาม 
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 42,000 บาท เปน็เงิน ดังกล่าว เพื่อด าเนนิโครงการหรือ เหน็ชอบ   ทั้งนี ้
84,000 บาท กจิกรรมใหมท่ี่เปน็โครงการ Y 2 แทน จะด าเนนิการได้กต่็อเมือ่
    3) ค่าจ้างจัดท าปา้ยคัทเอา้ท์ ขนาด 1x 150 เมตร ประกอบด้วย ได้รับความเหน็ชอบจาก
จ านวน 2 ชุดๆละ 17,000 บาท เปน็เงิน 34,000 บาท 1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่
    4) ค่าจ้างจัดท าอลับัม้ผีเส้ือที่พบเจอได้ในเขต จังหวัดนราธิวาส (374,000 บาท) ก ากบัดูแลภาค เสียกอ่น
อทุยานแหง่ชาติบโูด-สุไหงปาดี จ านวน  40 เล่มๆ ละ 2.โครงการพัฒนาและขยายผล
3,000 บาท เปน็เงิน 120,000 บาท โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ
    5) จัดกจิกรรมชุมชนสัมพันธ์และอบรมใหค้วามรู้ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 5 กจิกรรม
แกน่กัเรียนเกีย่วกบัวงจรชีวิตผีเส้ือและผีเส้ือกลางวัน   -กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
(Butterfly) เปน็เงิน 63,000 บาท เหล็กเส้นทางฝายเมาะอเีสาะ

แบบรายงานการขอปรับแผนการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ
แผนงานบรูณาเสริมสร้างความเขม้แขง็ยัง่ยนืใหกั้บเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรณ ีการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณและกระทบตอ่เปา้หมายและสาระส าคัญของโครงการ) ครั้งที ่7/2563 (วันที ่29 มถุินายน 2563)

จงัหวัด/สว่นราชการ จังหวัดนราธิวาส

เอกสารแนบ 4 
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ค่าตอบแทน อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ หมูท่ี่ 4
     * ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆละ 2 ชัว่โมง ๆละ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ
600 บาท จ านวน 10 คร้ัง เปน็เงิน 24,000 บาท  จังหวัดนราธิวาส (6,200,000 บาท)
ค่าใชส้อย   - กจิกรรมปรับปรุงถนคอนกรีตเสริม
     * ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน ๆละ เหล็กโครงการตามพระราชด ารินาข้าว
35 บาท จ านวน 20 มือ้ เปน็เงิน 35,000 บาท ขัน้บนัไดยาเด๊ะ (6,110,000 บาท)
     * ค่าจัดท าเอกสารแผ่นพับ จ านวน 100 ชุดๆ ละ   -กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

40 บาท เปน็เงิน 4,000 บาท เหล็ก บา้นพงมซูู  หมูท่ี่ 1 ต าบลบาตง
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
(2,909,000 บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ :   - กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก
1. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดฯ คอนกรีต สายบา้นสวนพลู - บา้น
2. อทุยานแหง่ชาติบโูด-สุไหงปาดี บาตูฆอ หมูท่ี่ 3 ต าบลโคกสะตอ

 รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 374,000         รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 374,000 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ือง 923,350        2. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ือง 21,014,350 (5,388,000 บาท)

มาจากพระราชด าริ จงัหวัดนราธิวาส มาจากพระราชด าริ จงัหวัดนราธิวาส   - กจิกรรมกอ่สร้างลานกฬีา

 - ค่าใชส้อย   1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้
ทาง

6,200,000 เอนกประสงค์โรงเรียนบา้นค่าย ต าบล
กะลุวอเหนอื อ าเภอเมอืงนราธิวาส(1) ส่งเสริมและสนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมทันต 923,350          ฝายเมาะอีเสาะ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมูท่ี ่4 จังหวัดนราธิวาส (407,350 บาท)

สาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปญัหาหนอนพยาธิ  ต าบลดซุงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 
ขนาดในโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ 29 งบลงทนุ 6,200,000

โครงการ   * กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการขบัเคลือ่นเขต 46,000          หนา 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร

เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส : มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื หนา 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร

เชือ่มโยงประชาคมอาเซียน

 - ค่าใชส้อย

(1) กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ OSS 46,000            หน่วยงานรับผิดชอบ : อ าเภอจะแนะ



ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)
 งบประมาณ 

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ

(รายการใหม)่
งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอโอนเปลีย่นแปลง หมายเหตุ

3 โครงการสนับสนุนงานประจ าปแีละงานของดี 15,000          
เมอืงนราประจ าป ี2563
   (2.9) กจิกรรมการจัดแถลงข่าวและการ 15,000              
ประชาสัมพันธ์งานของดีเมอืงนรา

    (2.9.9) กจิกรรมผลิตสารคดีโทรทัศนเ์พื่อประชา- 15,000            
สัมพันธ์การจัดงานของดีเมอืงนรา 

          - ค่าใช้สอย 15,000            

4 โครงการสนับสนุนงานประจ าปแีละงานของดี 5,215,650      
เมอืงนราประจ าป ี2563
(1) กิจกรรมสนับสนุนการจดังานประจ าปขีองจงัหวัด 2,056,000      
นราธิวาส
    (1.1) การจัดแสดงทางวัฒนธรรม 442,800          
          - ค่าตอบแทน 383,400          
          - ค่าใช้สอย 59,400            
    (1.2) การจัดนทิรรศการแสดงผลการด าเนนิงาน 375,700          
ส าคัญของจังหวัด
          - ค่าตอบแทน 120,000          
          - ค่าใช้สอย 237,000          
          - ค่าวัสดุ 18,700            
   (1.3) รักษาความปลอดภยัและอ านวยความสะดวก 1,237,500       
ด้านการจราจร
         - ค่าใช้สอย 1,237,500       

(2) งานของดเีมอืงนรา 3,159,650       
    (2.1) กจิกรรมงานวันลองกอง 622,150          
         - ค่าใช้สอย 613,400          
         - ค่าวัสดุ 8,750             
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    (2.2) กจิกรรมศิลปาชีพและงานกระจูด 1,592,750       
          - ค่าตอบแทน 228,000          
          - ค่าใช้สอย 1,274,250       

          - ค่าวัสดุ 90,500            

    (2.3) กจิกรรมประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วย 400,000          

พระราชทาน

          - ค่าตอบแทน 120,000          

          - ค่าใช้สอย 280,000          

          - ค่าวัสดุ

   (2.4) กจิกรรมพิธีเปดิ ขบวนแห ่การแสดงบนเวที 544,750          

และนทิรรศการ งานของดีเมอืงนรา

         (2.4.1) กจิกรรมขบวนแห่ 117,050          

                  - ค่าใช้สอย 117,050          

        (2.4.2) กจิกรรมพิธีเปดิงานของดีเมอืงนรา 320,000          

                  - ค่าใช้สอย 320,000          

        (2.4.3) กจิกรรมการแสดงบนเวที 107,700          

                 - ค่าตอบแทน 107,700          

รวม 4 โครงการ 10 กิจกรรม 6,200,000      
โครงการสนับสนุนงานประจ าปแีละงานของดี 6,110,000        2) โครงการปรับปรุงถนคอนกรีตเสริมเหลก็ 6,110,000

เมอืงนราประจ าป ี2563 โครงการตามพระราชด ารินาขา้วขัน้บนัไดยาเดะ๊

(2) งานของดเีมอืงนรา 6,110,000      งบลงทนุ 6,110,000

   (2.4) กจิกรรมพิธีเปดิ ขบวนแห ่การแสดงบนเวที 666,150        * ปรับปรุงถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร

และนทิรรศการ งานของดีเมอืงนรา ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาณงาน

        (2.4.3) กจิกรรมการแสดงบนเวที 196,150          ไมน่อ้ยกว่า 7,300 ตารางเมตร

                 - ค่าตอบแทน 124,800          

                  - ค่าใช้สอย 71,350            หน่วยงานรับผิดชอบ : อ าเภอสุคิริน
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       (2.4.4) กจิกรรมการจัดนทิรรศการ  410,000          

                  - ค่าใช้สอย 410,000          

       (2.4.5) กจิกรรมจุดถ่ายภาพ (Backdrop)   60,000            

                  - ค่าใช้สอย 60,000            

   (2.5) กจิกรรมจัดร้ิวขบวน และพิธีปล่อยร้ิวขบวน 743,700          

แหท่างบกงานของดีเมอืงนรา 

          - ค่าตอบแทน 78,000            

          - ค่าใช้สอย 637,500          

          - ค่าวัสดุ 28,200            
    (2.6) กจิกรรมงานรับเสด็จฯ และตกแต่งสถานที่ 1,114,600       
เตรียมการรับเสด็จฯ ในงานของดีเมอืงนรา

          - ค่าตอบแทน 15,000            

          - ค่าใช้สอย 960,600          

          - ค่าวัสดุ 139,000          
   (2.7) กจิกรรมแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และ 1,322,500       
เรือคชสีห ์ชิงถ้วยพระราชทาน และขบวนแหท่างน้ า 

          - ค่าตอบแทน 30,000            

          - ค่าใช้สอย 1,195,500       

          - ค่าวัสดุ 97,000            
   (2.8) กจิกรรมการรักษาความปลอดภยัและอ านวย 1,434,000       
ความสะดวก ด้านการจราจร งานของดีเมอืงนรา 

          - ค่าใช้สอย 1,434,000       
   (2.9) กจิกรรมการจัดแถลงข่าวและการ 829,050          
ประชาสัมพันธ์งานของดีเมอืงนรา
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        (2.9.1) กจิกรรมถ่ายทอดสดทางสถานโีทรทัศน์ 290,000          
 NBT ทั่วประเทศ ในงานของดีเมอืงนรา 

          - ค่าตอบแทน 10,000            

          - ค่าใช้สอย 280,000          
       (2.9.2) กจิกรรมผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ 9,000             
ประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมอืงนรา

          - ค่าใช้สอย 9,000             
      (2.9.3) กจิกรรมผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ 30,000            
ประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมอืงนรา

          - ค่าใช้สอย 30,000            
      (2.9.4) กจิกรรมถ่ายทอดเสียงการจัดงานของ 51,000            
ดีเมืองนรา และออกอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

          - ค่าใช้สอย 51,000            
     (2.9.5) กจิกรรมบนัทึกภาพนิง่และภาพวีดีโอการ 75,000            
จัดงานของดีเมอืงนรา และจัดท าซีดีประมวลภาพถ่าย

          - ค่าใช้สอย 75,000            
      (2.9.6) กจิกรรมจัดท าธงญี่ปุน่ประชาสัมพันธ์ 46,000            
การจัดงานของดีเมอืงนรา  

          - ค่าใช้สอย 46,000            
      (2.9.7) กจิกรรมการผลิตและติดต้ังปา้ย 227,500          
ประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมอืงนรา  

          - ค่าใช้สอย 227,500          
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     (2.9.8) กจิกรรมจัดแถลงข่าวงานของดีเมอืงนรา 95,000            
ต่อส่ือมวลชน 

          - ค่าใช้สอย 95,000            
    (2.9.9) กจิกรรมผลิตสารคดีโทรทัศนเ์พื่อประชา-

สัมพันธ์การจัดงานของดีเมอืงนรา 

          - ค่าใช้สอย 5,550             
รวม 1 โครงการ 6 กิจกรรม/รายการ 6,110,000      

โครงการสนับสนุนงานประจ าปแีละงานของดี 2,675,450         3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 2,909,000

เมอืงนราประจ าป ี2563 บา้นพงมซูู  หมูท่ี ่1 ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ 

(2) งานของดเีมอืงนรา 2,675,450      จงัหวัดนราธิวาส
   (2.9) กจิกรรมการจัดแถลงข่าวและการ 675,450          งบลงทนุ 2,909,000
ประชาสัมพันธ์งานของดีเมอืงนรา     * กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง

    (2.9.9) กจิกรรมผลิตสารคดีโทรทัศนเ์พื่อประชา- 229,450          4 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร

สัมพันธ์การจัดงานของดีเมอืงนรา 

          - ค่าใช้สอย 229,450          
    (2.9.10) กจิกรรมจัดหาส่ือมวลชนลงพื้นที่เพื่อ 350,000          หน่วยงานรับผิดชอบ : อ าเภอรือเสาะ

ประชาสัมพันธ์งานของดีเมอืงนรา  

          - ค่าใช้สอย 350,000          
     (2.9.11) กจิกรรมจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 96,000            
รายละเอยีดการจัดงานของดีเมอืงนรา   

          - ค่าใช้สอย 96,000            
   (2.10) กจิกรรมการจัดแสดงแสง สี เสียง และ 2,000,000       
ส่ือผสมเฉลิมพระเกยีรติฯ 

          - ค่าใช้สอย 2,000,000       
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5 โครงการประชารัฐร่วมใจ สูใ่ตส้นัตสิขุ 233,550        
(1) กจิกรรมการจัดพิธีส่งผู้แสวงบญุไปประกอบพิธีฮัจย์

   (1.1) การอ านวยความสะดวกแกผู้่เดินทางไป 233,550          
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส

          - ค่าตอบแทน 63,200            

          - ค่าใช้สอย 170,350          

รวม 2 โครงการ 3 กิจกรรม 2,909,000      
โครงการประชารัฐร่วมใจ สูใ่ตส้นัตสิขุ 5,388,000        4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสตกิ 5,388,000      
(1) กิจกรรมการจัดพิธีส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ 5,388,000      คอนกรีต สายบา้นสวนพล ู- บา้นบาตฆูอ หมูท่ี ่3 
   (1.1) การอ านวยความสะดวกแกผู้่เดินทางไป 2,860,350       ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส งบลงทนุ 5,388,000      

          - ค่าใช้สอย 2,830,000           * กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาด

          - ค่าวัสดุ 30,350            กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร  หนา 0.15 เมตร

   (1.2) การอ านวยต้อนรับผู้เดินทางไปกลับจากการ 2,527,650       
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส หน่วยงานรับผิดชอบ : อ าเภอรือเสาะ

          - ค่าตอบแทน 24,000            

          - ค่าใช้สอย 2,472,650       

          - ค่าวัสดุ 31,000            

รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 5,388,000      
โครงการประชารัฐร่วมใจ สูใ่ตส้นัตสิขุ 407,350          5) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 407,350         

(1) กิจกรรมการจัดพิธีส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ 407,350        โรงเรียนบา้นค่าย ต าบลกะลวุอเหนือ อ าเภอเมอืง 

   (1.2) การอ านวยต้อนรับผู้เดินทางไปกลับจากการ 407,350          นราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส งบลงทุน
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          - ค่าใช้สอย 407,350              *กอ่สร้างลานกฬีาขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30

เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : อ าเภอเมอืงนราธิวาส

รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 407,350        รวม 1 โครงการ 5 กิจกรรม/รายการ 21,014,350     
รวม จ านวน 4 โครงการ 5 กิจกรรมหลกั 21,388,350    รวม จ านวน 2 โครงการ  6 กิจกรรมหลกั 21,388,350     


