
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามงบรายจ่าย       
(ทุกแผนงาน) 
 

 รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
ผลผลิต  :  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน      4,228,900 บาท 

1. งบด าเนินงาน                           4,228,900 บาท 
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               4,228,900 บาท 
  (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ          118,500 บาท 
   (1.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ                                                   118,500 บาท 
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ        1,303,100 บาท 
   (2.1) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      545,600 บาท 
 (2.2) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร           665,800 บาท 
 (2.3) ค่าจา้งเหมาปรับปรุงเว็บไซต์           46,000 บาท 
 (2.4) ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์           5,000 บาท 
 (2.5) ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                       700 บาท

(2.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตลาดเกษตรกร                                       40,000 บาท 
  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม        2,644,300 บาท 
   (3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป   2,644,300 บาท 

(4) วัสดุส านักงาน                       5,000 บาท 
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    28,000 บาท 
(6) วัสดุการเกษตร           130,000 บาท 

 
 รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
 ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน                       31,077,000 บาท 
1. งบด าเนินงาน                          10,741,000 บาท 
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              10,741,000 บาท 
  (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ            40,000 บาท 
   (1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ                                                               40,000 บาท 
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ        4,181,800 บาท 
   (2.1) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       51,600 บาท 
 (2.2) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร           120,000 บาท 
 (2.3) ค่าจา้งเหมาจัดท าป้ายไวนิล             2,200 บาท 
 (2.4) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารเช้าส าหรับเด็กที่มีน  าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  2,482,000 บาท 
 (2.5) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ                            600,000 บาท

(2.6) ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ           360,000 บาท 
 (2.7) ค่าจ้างเหมาจัดท าคู่มือ                              10,000 บาท 
 (2.8) สื่อให้ความรู้ roll-up                                                                  516,000 บาท 
 (2.9) ค่าจ้างท าสติ๊กเกอร์                     40,000 บาท 
 
 



  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม        3,399,000 บาท 
   (3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป   3,399,000 บาท 

(4) วัสดุเวชภัณฑ์          288,000 บาท 
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                                    430,000 บาท 
(6) วัสดุการเกษตร                          2,402,200 บาท 
 

2. งบรายจ่ายอ่ืน                          9,000,000 บาท 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ               9,000,000 บาท 
 

3. งบลงทุน                 11,336,000 บาท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                             11,336,000 บาท 
  3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                 11,336,000 บาท 
  (1) ก่อสร้างโรงฝึกอาชีพ โรงเรียนเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 บ้านเขาตันหยง         776,100 บาท  
        หมู่ที่ 4 ต าบลกะลุวอเหนือ  
   (2) ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก อาคารขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  3,975,000 บาท 
  (3) ก่อสร้างรั วคอนกรีตบล๊อกพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง สูง 2.20 เมตร            1,120,500 บาท 
   ยาว 96 เมตร       
  (4) ก่อสร้างอาคารละหมาด ขนาด 6 x 8 เมตร จ านวน 1 หลัง              1,100,000 บาท 
   พร้อมที่อาบน  าละหมาด มีที่นั่งพื นที่ 12 ตารางเมตร 
  (5) ต่อเติมอาคารศูนย์ศิลปชีพเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านศรษฐกิพอเพียง     364,400 บาท 
   บ้านรอตันบาตู              
  (6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองตันหยง หมู่ที่ 1 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง   4,000,000 บาท        
 
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
 ผลผลิต  :  โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย             42,655,300 บาท 
1. งบด าเนินงาน                          38,479,300 บาท 
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              38,479,300 บาท 
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม          7,500 บาท 
  (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ          780,500 บาท 
   (2.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ     497,100 บาท 
   (2.2) ค่าเบี ยเลี ยงเดินทางในประเทศ     283,400 บาท 
  (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์            66,000 บาท 
  (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง        1,218,000 บาท 
  (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน          658,200 บาท 
   (5.1) ค่าเช่าเก้าอี  เต้นท์ เวที เครื่องเสียง และไฟฟ้าแสงสว่าง           499,200 บาท
   (5.2) ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ     159,000 บาท 
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ      11,108,570 บาท 
   (6.1) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      199,300 บาท 
 (6.2) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร        7,983,300 บาท 
 (6.3) ค่าจา้งเหมาจัดท าป้ายไวนิล          127,270 บาท 
 (6.4) ค่าจ้างเหมาพาหนะและแรงงานในการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค      35,000 บาท 



 (6.5) ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                 180,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที                              90,000 บาท 

 (6.7) ค่าจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรม                                       1,189,200 บาท 
 (6.8) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ                                                                 570,000 บาท 
 (6.9) ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ                             283,500 บาท 
 (6.10) ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่ม TO BE NUMBER ONE         30,000 บาท

(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อวีดิทัศน์                                        40,000 บาท
(6.12) ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์                                       324,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างก าจัดปลวก                                                   57,000 บาท            

  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม      22,836,400 บาท 
   (7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป         22,836,400 บาท 

(8) วัสดุส านักงาน          240,070 บาท 
(9) วัสดุสนามและการฝึก                  576,000 บาท 
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              40,400 บาท 
(11) วัสดุอาหาร                            947,660 บาท 

 

2. งบลงทุน                  4,176,000 บาท 
 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               4,176,000 บาท 
   2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                4,176,000 บาท 
   (1) ลิฟต์โดยสารส าหรับคนพิการ (Disable Lift) แบบมีห้องเครื่องยี่ห้อ CANNY   4,176,000 บาท          
         ระบบ VARIABLE 
 
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
 ผลผลิต  :  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ           55,931,700 บาท 
1. งบด าเนินงาน                          18,881,700 บาท 
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              18,881,700 บาท 
  (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ             2,068,500 บาท 
  (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์            34,500 บาท 
  (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน        1,526,000 บาท 
   (3.1) ค่าเช่าเต็นท์           500,500 บาท
   (3.2) ค่าเช่าโต๊ะ      74,800 บาท 
   (3.3) ค่าเช่าเครื่องเสียง     354,000 บาท 
   (3.4) ค่าเช่าเก้าอี       65,200 บาท 
   (3.5) ค่าเช่าอัฒจรรย์      40,000 บาท 
   (3.6) ค่าเช่าไม้ดอก/ไม้ประดับ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่      60,000 บาท 
   (3.7) ค่าเช่าเก้าอี  เต้นท์ เวที เครื่องเสียง และไฟฟ้าแสงสว่าง            431,500 บาท 
  (4) ค่าจ้างเหมาบริการ      12,151,500 บาท 
   (4.1) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   1,960,250 บาท 
 (4.2) ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร        2,340,000 บาท 
 (43) ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล          238,950บาท 



 (4.4) ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                 415,500 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่                            926,300 บาท 

 (4.6) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงแสง เสียง และสื่อผสม เฉลิมพระเกียรติ                          10,000 บาท 
 (4.7) ค่าจ้างจัดท าเอกสารสรุปโครงการ                             40,000 บาท 
 (4.8) ค่าจ้างเหมาจัดท าสปอตวิทยุ โทรทัศน์                                        39,000 บาท 
 (4.9) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ทางบก                  150,000 บาท 
 (4.10) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด                               23,000 บาท 
 (4.11) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย                              15,000 บาท

(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับ                                       116,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ                                       336,200 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาบริการจัด-ตกแต่งสถานที่                                    118,000 บาท 

 (4.15) ค่าจ้างเหมาด าเนินการถ่ายทอดสด                             270,000 บาท    
 (4.16) ค่าจ้างเหมาจัดท างาน Landmark พื นหลัง                                       50,000 บาท    
      (4.17) ค่าจ้างเหมาจัดท าปกไหมส าหรับพระราชทานรางวัล                     10,000 บาท 
 (4.18) ค่าจ้างเหมาผูกผ้าระบายรอบเต็นท์นิทรรศการ                                       30,000 บาท 
 (4.19) ค่าจ้างเหมาจัดท าแคร่ไม้ไผ่ส าหรับผู้สาธิต                       12,000 บาท 
 (4.20) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา                      363,800 บาท 
 (4.21) ค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสรง                                               2,000 บาท 
 (4.22) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์                                           150,000 บาท 
 (4.23) ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศห้องประทับ ห้องสรง ห้องเสวย และ             15,600 บาท 
    ห้องอาหารส าหรับผู้ติดตามเสด็จฯ                         
 (4.24) ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้และพานธูปเทียนแพดอกไม้สด                                   7,000 บาท 
 (4.25) ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลัยช่อพระกร                                              2,000 บาท 
 (4.26) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่รับเสด็จฯ และเส้นทางเสด็จฯ พระราชด าเนิน 290,000 บาท  
 (4.27) ค่าจ้างเหมาการแสดงหน้าพระที่นั่ง                                            50,000 บาท 
 (4.28) ค่าจ้างเหมาท าหนังสือที่ระลึกงานแข่งเรือ                                         90,000 บาท 
 (4.29) ค่าจ้างเหมาท าลู่การแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง                                       55,000 บาท 
 (4.30) ค่าจ้างเหมาตกแต่งเรือน าขบวนแห่ทางน  า                                          70,000 บาท 
 (4.31) ค่าจ้างเหมาจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา                90,000 บาท 
 (4.32) ค่าจ้างเหมาการด าเนินงานการแสดง LIGHT & SOUND & MIXED MEDIA 1,903,500 บาท 
       แสง สี เสียง สื่อผสม  
 (4.33) ค่าจ้างออแกไนซ์จัดหาสื่อมวลชนจากส่วนกลางและภูมิภาค ลงพื นที่เพ่ือ    350,000 บาท                       
    ประมวลภาพประชาสัมพันธ์                        
 (4.34) ค่าจ้างเหมาผลิตสารคดีโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การจัดงานของดี                   250,000 บาท 
 (4.35) ค่าจ้างจัดท าธงญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา พร้อมติดตั ง         47,000 บาท 
 (4.36) ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอการจัดงานของดีเมืองนรา และ     97,500 บาท  
    จัดท าซีดีประมวลภาพ         
 (4.37) ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดเสียงและรับสัญญาณออกอากาศในพื นที่ 5 จังหวัดชายแดน 51,000 บาท        

   ภาคใต้             
 (4.38) ค่าจ้างเหมาจัดท าซุ้มประตู                       215,000 บาท  



 (4.39) ค่าจ้างเหมาท าป้ายพร้อมสายคล้องคอส าหรับผู้สาธิต                       3,000 บาท
(4.40) ค่าจ้างเหมาตรวจสภาพเรือกลางและตกแต่ง                     150,000 บาท 

 (4.41) ค่าจ้างเหมาจัดท า Landmark เพ่ือประชาสัมพันธ์                              150,000 บาท 
 (4.42) ค่าจ้างเหมาจัดท าสนามแข่งขัน                       100,000 บาท 
 (4.43) ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์                        50,000 บาท 
 (4.44) ค่าจ้างจัดขบวนพาเหรด                       260,000 บาท 
 (4.45) ค่าจ้างเหมาจัดเวทีการแสดง                        20,000 บาท 
 (4.46) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า                      218,900 บาท 
  (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม        2,266,000 บาท 
   (5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป          2,266,000 บาท 

(6) วัสดุส านักงาน          294,500 บาท 
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์            63,400 บาท 
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              30,000 บาท 
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว                   161,500 บาท 
(10) วัสดุก่อสร้าง                              84,200 บาท 
(11) วัสดุสนามและการฝึก         201,600 บาท 

 

2. งบลงทุน                 37,050,000 บาท 
 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                             37,050,000 บาท 
   2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                37,050,000 บาท 
   (1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหาดบ้านทอน เพ่ือส่งเสริม              26,000,000 บาท 
    การท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี อ าเภอเมืองนราธิวาส                 
   (2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจุดผ่อนปรนฯ ไทย-มาเลเซีย            11,050,000 บาท 
    เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี อ าเภอเมืองนราธิวาส                 
                 
   
 
 

 


