
ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค ส.ค.ก.ย

1              15,000  - สวนสาธารณะ

2  - รับขึ้นทะเบียนหางาน  และรับสมัครงาน อยูระหวางการ  - บริเวณหาดนราทัศน

 - ทดสอบความพรอมทางอาชีพ จัดสรรงบประมาณ

 - ใหค าปรึกษา/แนะแนวอาชีพ

 - สาธติการประกอบอาชีพอิสระทีน่าสนใจ  - บริเวณตลาดน้ ายะกัง

 - ประชาสัมพันธภารกิจของกรมการจัด

 - ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการ

3  - ประชาสัมพันธโครงการนัดพบแรงงานยอย อยูระหวางการ  - ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล

จัดสรรงบประมาณ

4  - น าเสนอขายรวมกับพันธมิตรเครือขาย 1,600,000          - สามจังหวดัชายแดน

 - ประชาสัมพันธผานส่ือออนไลนและ

ออฟไลน

ทองเทีย่วสามจังหวดั นราธวิาส) ส านักงานนราธวิาส

โครงการสลามัตชายแดนใต การทองเทีย่วแหง

มนตเสนหทีต่องไป ทองเทีย่ว  เชน  จัดท าแพ็คเกจเสนทาง ภาคใต (ปตตานี ยะลา ประเทศไทย (ททท)

โครงการนัดพบแรงงานยอย ส านักงานจัดหางาน

 ประจ าปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 เมืองนราธวิาส จังหวดันราธวิาส

(ในแตละไตรมาส)

จ.นราธวิาส

หางานและส านักงานจัดหางาน

จังหวดันราธวิาส  โดยรถบริการจัดหางาน

เคล่ือนที ่ (Mobilc Unit)

เพือ่หาต าแหนงงานวางเชิงรุก

ความมั่นคงและยังยืน จ.นราธวิาส

ผานทาง VDO ต.บางนาค อ.เมืองนราธวิาส

จังหวดันราธวิาส

โครงการการจัดหางานเชิงรุกเพือ่การ ส านักงานจัดหางาน

มีงานท าอยางยังยืน  กิจกรรมเสริมสราง ต.บางนาค อ.เมืองนราธวิาส จังหวดันราธวิาส

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก

โครงการวนัเด็กแหงชาติ  ป  2564  - แจกของขวญัใหกับเด็กๆ ส านักงานการกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ ร.5 แหงประเทศไทย

              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงานอ่ืน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

๕๔



ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค ส.ค.ก.ยทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5  - น าเสนอขายรวมกับพันธมิตรเครือขาย 1,100,000          - สามจังหวดัชายแดน

 - ประชาสัมพันธผานส่ือออนไลนและ

6  - น าเสนอขายรวมกับพันธมิตรเครือขาย 800,000            - สามจังหวดัชายแดน

 - ประชาสัมพันธผานส่ือออนไลนและออฟไลน

7  - กลุมเปาหมาย ไดรับการศึกษาอยางทัว่ถึง อยูระหวางการ  - ทัง้ 7 ต าบล

จัดสรรงบประมาณ

8  - กลุมเปาหมาย มีความ รู ความเขาใจ อยูระหวางการ  - กศน.อ าเภอเมือง

จัดสรรงบประมาณ

9  - กลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจและ อยูระหวางการ  - กศน.อ าเภอเมือง

จัดสรรงบประมาณ

ในชีวติประจ าวนัได

กศน.อ าเภอ

เศรษฐกิจพอเพียง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช นราธวิาส เมืองนราธวิาส

คุณภาพชีวติตนเอง ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู

โครงการการศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะชีวติ กศน.อ าเภอ

มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถ พัฒนา นราธวิาส เมืองนราธวิาส

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ กศน.อ าเภอ

จัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ สามารถยกระดับคุณภาพชีวติทีดี่ และสามารถ เมืองนราธวิาส

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน อยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข

วถิีใหมไมตก trend ทองเทีย่ว  เชน  จัดท าแพ็คเกจเสนทาง ภาคใต (ปตตานี ยะลา ประเทศไทย (ททท)

ทองเทีย่วสามจังหวดั นราธวิาส) ส านักงานนราธวิาส

ทองเทีย่วสามจังหวดั นราธวิาส) ส านักงานนราธวิาส

ออฟไลน

โครงการ Amazing เทีย่วยะลา การทองเทีย่วแหง

โครงการวนัธรรมดาทีไ่มธรรมดา การทองเทีย่วแหง

 @ ภาคใตชายแดน ทองเทีย่ว  เชน  จัดท าแพ็คเกจเสนทาง ภาคใต (ปตตานี ยะลา ประเทศไทย (ททท)

๕๕



ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค ส.ค.ก.ยทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

10  - กลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ อยูระหวางการ  - กศน.อ าเภอเมือง

จัดสรรงบประมาณ

11  - กลุมเปาหมายมีความรู และประกอบอาชีพ อยูระหวางการ  - กศน.อ าเภอเมือง

จัดสรรงบประมาณ

12  - กลุมเปาหมาย สามารถน าความรูทีไ่ดรับ อยูระหวางการ  - กศน.อ าเภอเมือง

จัดสรรงบประมาณ

13  - กลุมเปาหมายมีนิสัยรักการอานเกิดการเรียนรู อยูระหวางการ ทัง้ 7 ต าบล

จัดสรรงบประมาณ

14  - กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจหลักสูตร อยูระหวางการ  - กศน.อ าเภอเมือง

จัดสรรงบประมาณ

และมีทักษะในการน ามาใชและสามารถน าความรู

มาปรับใชประโยชนในการด าเนินชีวติประจ าวนัได

โครงการฝกประสบการณการใชภาษา กศน.อ าเภอ

จังหวดัชายแดนภาคใต สงเสริมภาษาเพือ่การเรียนรูและส่ือสารภาษาไทย นราธวิาส เมืองนราธวิาส

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อ าเภอ

เพือ่การเรียนรูตลอดชีวติ ตลอดชีวติ นราธวิาส เมืองนราธวิาส

ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารดานอาชีพ และด าเนินชีวติประจ าวนัได 

การคาขาย)

โครงการภาษาตางประเทศเพือ่การ กศน.อ าเภอ

ส่ือสารดานอาชีพ (หลักสูตร ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ นราธวิาส เมืองนราธวิาส

จัดการอาชีพของตนเองไปสูตลาดทีก่วางขึ้น

และพัฒนาคุณภาพชีวติและอยูในสังคมได

อยางมีความสุข

โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน กศน.อ าเภอ

ทีส่ามารถสรางรายไดไดจริง สามารถบริหาร นราธวิาส เมืองนราธวิาส

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความ 

เปนพลเมืองทีดี่ อยูรวมกับผูอื่นไดอยาง

มีความสุข

โครงการการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนา กศน.อ าเภอ

สังคมและชุมชน ทีถู่กตองในการปกครองระบอบประชาธปิไตย นราธวิาส เมืองนราธวิาส

๕๖



ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค ส.ค.ก.ยทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

15  - กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจถึง อยูระหวางการ  - กศน.อ าเภอเมือง

จัดสรรงบประมาณ

16 โครงการส านึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนา  - ปูพืน้กระเบือ้งอาคารเรียนตาดีกา 25,000              - ชุมชนสมัยอาณาจักร ส านักงานแรงงาน

ชุมชน จังหวดันราธวิาส ตามันดีดิกันอัลกรุอาน ต.บางนาค อ.เมืองนราธวิาส

17 โครงการแกไขปญหาความเดือดรอน  - การท าอวนปลา 21,000              - ชุมชนกาแลปาแย ส านักงานแรงงาน

ดานอาชีพ จังหวดันราธวิาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธวิาส

18 โครงการรวมใจเทิดไทสถาบัน  - จัดพิธเีจริญพระพุทธมนต อุทิศถวาย 30,000              - วดัพรหมนิวาส

พระมหากษัตริย กิจกรรมถวายพระราช พระราชกุศล 

กุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวนัคลาย

วนัพระบรมราชสมภพ ๕ ธนัวาคม ๒๕๖4

19 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - พิธลีงนามถวายพระพรชัยมงคล 30,000              - ศาลากลางจังหวดั

พระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพ  - จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณ นราธวิาส (หลังเกา) 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประโยชน 

เนื่องในวนัคลายวนัพระราชสมภพ 

20 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา  - พิธลีงนามถวายพระพรชัยมงคล 20,000              - ศาลากลางจังหวดั

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  - จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณ นราธวิาส (หลังเกา)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม ประโยชน 

พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖5

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

 2 เมษายน 2564

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส

และสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบ

กฎเกณฑของสถานศึกษาได

โครงการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ กศน.อ าเภอ

นักศึกษา ระบบการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตร นราธวิาส เมืองนราธวิาส

๕๗



ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค ส.ค.ก.ยทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

21 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  - พิธลีงนามถวายพระพรชัยมงคล 40,000              - ศาลากลางจังหวดั

พระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสวนัเฉลิม  - จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณ นราธวิาส (หลังเกา)

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖5 ประโยชน 

22 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - พิธลีงนามถวายพระพรชัยมงคล 30,000              - ศาลากลางจังหวดั

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  - จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณ นราธวิาส (หลังเกา)

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน่ืองใน ประโยชน 

โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

23 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  - จัดนิทรรศการเทิดทูนสถาบัน 343,750            - พิพิธภัณฑเมือง

 - ส านักงานวฒันธรรม

 - กิจกรรมการประกวดเรียงความ จังหวดันราธวิาส

 - กิจกรรมแขงขันตอบค าถามและการ

ประกวดการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น เทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย

24 โครงการขับเคล่ือนพิพิธภัณฑเมืองนราธวิาส - ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑเมืองนราธวิาส 1,605,400          - พิพิธภัณฑเมือง

เพือ่การอยูรวมกันในสังคมพหุวฒันธรรม  - จัดนิทรรศการหมุนเวยีน สงเสริมการ นราธวิาส

เรียนรูพหุวฒันธรรม

25 โครงการสงเสริมศิลปวฒันธรรมทองถิ่น  - สงเสริมประเพณีแหพระลุยไฟ 40,000              -  ศาลเจาโกวเลงจี่

ชายแดนใตตามความตองการของพืน้ที ่

 - สงเสริมประเพณีพิธคีเณศจตุรถี

26 โครงการคัดเลือกเด็กเพือ่เขารับประกาศ  - คัดเลือกเด็กเพือ่เขารับประกาศเกียรติคุณ 4,000                 - ส านักงานวฒันธรรม

เกียรติคุณ “วฒันธรรมวนิิต” เนื่องในงาน  “วฒันธรรมวนิิต”เนื่องในงาน วนัเด็กแหงชาติ จังหวดันราธวิาส

วนัเด็กแหงชาติ 

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

ศาลเจาโกวเลงจี่ จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม
และพระบรมวงศานุวงศ พระมหากษัตริย จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

๕๘



ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค ส.ค.ก.ยทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

27 โครงการสรางภูมิคุมกันของสังคมในมิติ  - อบรมสรางภูมิคุมกันของสังคมในมิติ 30,000              - ส านักงานวฒันธรรม

ทางวฒันธรรม ทางวฒันธรรม จังหวดันราธวิาส

28 โครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค  - ประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาส่ือปลอดภัย 30,000              - ส านักงานวฒันธรรม

และสรางสรรค จังหวดันราธวิาส จังหวดันราธวิาส

29 โครงการเสริมสรางผูท าคุณประโยชนตอ  - คัดเลือกผูท าคุณประโยชนตอ 4,000                 - ส านักงานวฒันธรรม

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา จังหวดันราธวิาส

30 โครงการประกวดบรรยายธรรม  - จัดประกวดบรรยายธรรม 15,000              - วดัพรหมนิวาส

31 โครงการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ  - จัดประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ 30,000              - วดัพรหมนิวาส

พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

32 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 40,000              - ริมเขื่อนทาพระยาสาย

รวมกับเทศบาลเมืองนราธวิาส

33 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ/ผลิตภาพ  - พัฒนาเครือขายการเพิม่ผลิตภาพแรงงาน 100,000            - สวนอาหารริมน้ า

 - พัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการ อ.เมือง จ.นราธวิาส

สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 25

นราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานวฒันธรรม

จังหวดันราธวิาส

๕๙



ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค ส.ค.ก.ยทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

34 โครงการสงเสริมบุคลากรและนักศึกษา  - กิจกรรมท านุบ ารุงสืบทอดวฒันธรรมและ 10,000              - สวนราชการจังหวดั

เขารวมกิจกรรมงานท านุบ ารุง ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษ ฟนฟู สืบสานพัฒนา นราธวิาส

ศิลปวฒันธรรม เผยแพร วฒันธรรมสรางสรรคโดยเปดโอกาส

ใหนักศึกษาและบุคลากรทัง้นับถือศาสนาพุทธ

และศาสนาอิสลามเขารวมกิจกรรมทางศาสนา

เพือ่เปนการอนุรักษและสงเสริมกิจกรรม

ประเพณีของแตละศาสนาใหด ารงอยูสืบไป

35 โครงการศิลปอาสา  - กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงและพัฒนา 10,000              - มัสยิด ชุมชนยะกัง 2

ภูมิทัศนศาสนสถานทีส่ าคัญในชุมชน

36 บ ารุงรักษาหมอแปลงระบบจ าหนายไฟฟา  - บ ารุงรักษาหมอแปลงระบบจ าหนายไฟฟา 408,000            - เทศบาลเมืองนราธวิาส

ประจ าป

37 ปรับปรุงระบบไฟฟาเคเบิล้ใตดิน  - ปรับปรุงระบบไฟฟาเคเบิล้ใตดิน 49,449,290.30   - เทศบาลเมืองนราธวิาส

1 จังหวดั 1 ถนน เพือ่เฉลิมพระเกียรติ ถนนภูผาภักดี (วงเวยีนนกสันติภาพ - ธนาคาร

กรุงเทพ)

38 โครงการงบกองทุนส่ิงแวดลอม ชุดที ่3  - ด าเนินการ อบรมใหความรูการคัดแยก อยูระหวางการ  - 

ประเภทขยะ จัดสรรงบประมาณ

 - ติดตอประสานงาน เพือ่ท าความเขาใจ

ขอคิดเห็นตอการแกไขปญหาในการด าเนิน

โครงการเปนรายโครงการ

 - ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ

ส่ิงแวดลอม

และใหค าแนะน าดานเทคนิควชิาการและ จังหวดันราธวิาส

จังหวดันราธวิาส

การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและ

ราชนครินทร

มหาวทิยาลัยนราธวิาส

ราชนครินทร

การไฟฟาสวนภูมิภาค

มหาวทิยาลัยนราธวิาส

๖๐



ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค ส.ค.ก.ยทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

39 โครงการเมืองเกานราธวิาส  - จัดท าแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษและ อยูระหวางการ  - 

พัฒนาบริเวณเมืองเกานราธวิาส จัดสรรงบประมาณ

 - จัดกิจกรรม/ส่ือประชาสัมพันธ เพือ่ถายทอด

องคความรู และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวนทีเ่กี่ยวของ ใหกับหนวยงาน

ทีเ่กี่ยวของใน ระดับจังหวดัและทองถิ่น 

ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา ผูน าทางศาสนา 

และภาคประชาชนในพืน้ที่

40 โครงการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษ - ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ อยูระหวางการ  - 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เครือขาย ทสม. ระดับจังหวดั ผานหลักสูตร จัดสรรงบประมาณ

หมูบาน (ทสม.) จังหวดันราธวิาส มาตรฐาน ทสม.

 - ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

41 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานการก ากับ  - ก ากับ ดูแลในดานการประกอบกิจการน้ า 545,500            - ต าบลบางนาค

ดูแลการประกอบกิจการน้ าบาดาล บาดาล ภายในจังหวดั โดยด าเนินกิจกรรมการ อ าเภอเมืองนราธวิาส

ตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520 ตรวจสอบบอบาดาลตามใบอนุญาต จังหวดันราธวิาส

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทุกประเภท) การตรวจสอบบอน้ าบาดาล

รายใหมและการน าบอน้ าบาดาลเขาสู

ระบบเพือ่การขอรับใบอนุญาตการประกอบ

กิจการน้ าบาดาลรายใหม การติดตามหนี้คาง

ช าระ และการเสริมสรางองคความรูดานการ

ประกอบกิจการน้ าบาดาล

ส านักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม

จังหวดันราธวิาส

ส่ิงแวดลอม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม

จังหวดันราธวิาส

ส านักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและ

๖๑
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42 โครงการเสริมสรางศักยภาพครูผูดูแลเด็ก  - จัดกิจกรรมดานวชิาการ นันทนาการหรือ 900,000            - โรงแรมอิมพิเรียล

เพือ่เด็กปฐมวยั จังหวดันราธวิาส กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนในรูปแบบตางๆ

หรือกิจกรรมทัศนศึกษาหาความรูนอกสถานที่

เพือ่กระชับความสัมพันธเสริมสรางศักยภาพ

ของครูผูดูแลเด็กและผูรวมกิจกรรม

43 อบจ. ชวนปน ชวนเทีย่วเมืองมะนาลอ  - จัดกิจกรรมปนจักรยานทองเทีย่ว 300,000            - เขตเทศบาลเมือง

เมืองนราธวิาส นราธวิาส

44 โครงการจิตอาสาเพือ่การพัฒนาล าน้ า  - จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเพือ่พัฒนา 200,000            - ชุมชนยะกัง

กับชีวติบนวถิีแหงความพอเพียง ล าน้ ากับชีวติบนวถิีแหงความพอเพียง 

เพือ่ประโยชนและความสุขของประชาชน เพือ่ประโยชนและความสุขของประชาชน

รวม 57,775,940.3044

สวนจังหวดันราธวิาส

องคการบริหาร

สวนจังหวดันราธวิาส

องคการบริหาร

สวนจังหวดันราธวิาส

องคการบริหาร

๖๒


