
ก่อหน้ีผูกพัน
งบประมาณ

ที่กันไว้
เบกิจา่ย คงเหลอื

18,912,850        18,686,850    17,138,775             407,350.00      16,731,425

1 กจิกรรมพฒันาศักยภาพโรงสีขา้วพกิลุทองและพพิธิภณัฑ์โรงสีขา้วพกิลุทอง
โครงการพระราชด าริฯ

           6,195,500        6,192,300           4,644,225         4,644,225

(1) กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล็อกสูง 2.20 เมตร ยาว 110 เมตร บริเวณรอบ
พพิธิภณัฑ์โรงสีขา้วพกิลุทอง พร้อมวางทอ่ระบายน้ า จ านวน 2 จดุ และ
ประตูร้ัว จ านวน 1 จดุ

           1,120,500        1,120,500              625,116            625,116 ด าเนนิงานแล้วเสร็จ 100% 
อยูร่ะหวา่งรวบรวมเอกสาร

เบกิจา่ย

สนง.สหกรณ์ จ.นธ.

(2) กอ่สร้างอาคารละหมาดชนดิกอ่อฐิถอืปนูสูง 1 ชัน้  หลังคากระเบือ้ง
ลอนขนาด 8×12 เมตร

           1,100,000        1,096,800              787,185            787,185 ด าเนนิงานแล้วเสร็จ 100% 
อยูร่ะหวา่งรวบรวมเอกสาร

เบกิจา่ย

สนง.สหกรณ์ จ.นธ.

(3) กอ่สร้างโกดังเกบ็ขา้วเปลือกพร้อมลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก            3,975,000        3,975,000           3,231,924         3,231,924 ด าเนนิงานแล้วเสร็จ 75% สนง.สหกรณ์ จ.นธ.
4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นฝายเมาะอเีสาะ อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ หมูท่ี ่4 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส กวา้ง 5
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร

6,200,000                  6,200,000           6,200,000         6,200,000 อยูร่ะหวา่งการด าเนนิ
โครงการ ยงัไมม่กีารเบกิจา่ย

งบประมาณ

อ าเภอจะแนะ

5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการตามพระราชด ารินาขา้วขัน้บนัได
ยาเด๊ะ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร

6,110,000                  5,887,200           5,887,200         5,887,200 อยูร่ะหวา่งการด าเนนิ
โครงการ ล่าชา้กวา่แผน

เนือ่งจากฝนตก

อ าเภอสุคิริน

6 กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์โรงเรียนบา้นค่าย ต าบลกะลุวอเหนอื อ าเภอ
เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส กวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

407,350                       407,350              407,350            407,350 0 แล้วเสร็จ 100% อ าเภอเมอืงนราธวิาส

เอกสารแนบ 1

โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
        จงัหวดันราธวิาส

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายการงบลงทนุที่กันไว้เบกิจ่ายเหลื่อมป ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส
 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ที่ ชื่อรายการงบลงทนุ ที่ดนิ/สิ่งก่อสร้าง
   งบประมาณ
ที่ไดร้ับจดัสรร

ผลการด าเนินงาน



ก่อหน้ีผูกพัน
งบประมาณ

ที่กันไว้
เบกิจา่ย คงเหลอื

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายการงบลงทนุที่กันไว้เบกิจ่ายเหลื่อมป ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส
 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ที่ ชื่อรายการงบลงทนุ ที่ดนิ/สิ่งก่อสร้าง
   งบประมาณ
ที่ไดร้ับจดัสรร

ผลการด าเนินงาน

220,000                    220,000            220,000           220,000 0

7 กจิกรรมพฒันาศักยภาพการดูแลหญิงต้ังครรภใ์นภาวะฉกุเฉนิทางสูติกรรม 220,000          220,000              220,000            220,000 0 แล้วเสร็จ 100% สนง.สาธารณสุข
จงัหวดันราธวิาส

4,176,000               4,161,000          4,161,000        4,161,000 0

8 กจิกรรมพฒันาพพิธิภณัฑ์เมอืงนราธวิาส 4,176,000        4,161,000           4,161,000          4,161,000 0 แล้วเสร็จ 100% สนง.วฒันธรรม จ.นธ.

37,050,000            36,707,000        32,818,100       16,898,009      15,920,091

9 กจิกรรมปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายหาดบา้นทอน  
เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชนนวตัวถิ ีอ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส

          26,000,000      25,926,000          22,037,100        16,898,009         5,139,091 ด าเนนิงานแล้วเสร็จ 95% แขวงทางหลวง
ชนบทนราธวิาส

10 กจิกรรมกจิกรรมปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายจดุผ่อนปรน ฯ 
ไทย-มาเลเซีย  เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชนนวตัวถิ ีอ าเภอสุคิริน 
จงัหวดันราธวิาส

          11,050,000      10,781,000          10,781,000        10,781,000 ด าเนนิงานงานแล้วเสร็จ 60%
ยงัไมม่กีารเบกิจา่ย

แขวงทางหลวง
ชนบทนราธวิาส

60,358,850    59,774,850       54,337,875      21,686,359     32,651,516

โครงการเรง่รดัการแก้ไขปญัหาและพัฒนาสขุภาพสตรแีละเดก็ในจงัหวดั
นราธวิาส

โครงการสง่เสรมิพหวุฒันธรรม ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

โครงการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจงัหวดันราธวิาส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.    
     2563

รวมจ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 10 กิจกรรม



ก่อหน้ีผูกพัน
งบประมาณ

ที่กันไว้
เบิกจา่ย คงเหลอื

500,000             280,000        500,000                     500,000

กจิกรรมหลักที่ 1 : จา้งเหมาพัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้าทอนราธวิาส               170,000          170,000              170,000            170,000
กจิกรรมหลักที่ 2 :  จา้งเหมาพัฒนาผลิตภณัฑ์กระจดู 2 กลุ่ม                50,000            50,000               50,000             50,000

กจิกรรมหลักที่ 3 จา้งเหมาออกแบบของที่ระลึกจากชมุชน 7 ผลิตภณัฑ์               280,000          280,000              280,000            280,000

21,980,928            21,980,928        14,482,702       5,476,618        9,006,084

กจิกรรมกอ่สร้างอาคารบังคับน้ าบ้านพงยอืติ (ระยะที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ า 
ต าบลเชงิคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส

21,980,928 21,980,928          14,482,702        5,476,618         9,006,084 ด าเนินการแล้วร้อยละ 86 ส านักกอ่สร้างโครงการ
ชลประทานที่ 17

22,480,928    22,260,928       14,982,702      5,476,618       9,506,084

ส านักงานพัฒนาชมุชน
จงัหวดันราธวิาส

อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร

รวมจ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ 4 กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

รายการงบลงทุนที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธวิาส (กลุ่มจังหวัด)
 ณ วันที่ 23 ธนัวาคม 2563

ที่ ชื่อรายการงบลงทุน ที่ดนิ/สิ่งก่อสร้าง
   งบประมาณ
ที่ไดร้ับจดัสรร

ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ


