
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.)  

ครั้งที่ 5/2563  
วันจันทร์ที่  15 มิถุนายน 2563  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
---------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส 

(ก.บ.จ.นธ.)  ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 5/2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน
โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ ของจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้
จังหวัดทราบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยจังหวัดนราธิวาส ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น 
จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 64,335,200 บาท และจังหวัดนราธิวาสจะต้องจัดท า
แบบฟอร์ม 1 และ แบบฟอร์ม 2 ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
เวลา 16.30 น. จึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส 
(ก.บ.จ.นธ.) เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ส าหรับรายละเอียดจะได้ชี้แจงในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 
ฝ่ายเลขานุการ  รายงานการประชุม ก.บ.จ.นธ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 

จ านวน 14 หน้า, หน้าที่ 1-3 เป็นรายชื่อผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ไม่มาประชุม 
(เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ) ,หน้า 4-5  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ , เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม ครั้ งที่  3/2563 เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2563 ,หน้า 5-9        
เรื่องเพ่ือทราบ ,หน้าที่ 9-14 เรื่องเพ่ือพิจารณา/ปรึกษาหารือ จ านวน 3 เรื่อง คือ การจัดท า
แผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ ,การ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และ
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ    
หน้าที่ 14  เรื่องอ่ืน ๆ และเอกสารแนบรายงานฯ ตาม QR code ที่แจ้งไว้หน้าสุดท้ายของ
รายงานการประชุม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ 2  
       จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2563  เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 4 มิถุนายน 2563  

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ผลการพิจารณาแผนงานโครงการ (Project Brief) ภายใต้กรอบนโยบายการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฝ่ายเลขานุการ  ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.)     

ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของ 

/ธุรกิจชุมชน… 
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ธุรกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 6 ด้าน จ านวน 379 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,082,509,127 บาท    
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นั้น 

 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้จังหวัด
ทราบ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยจังหวัดนราธิวาส ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น 
จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 64,335,200 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับ
งบประมาณทุกโครงการ ประกอบด้วย 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย งบประมาณ 12,944,000 บาท 
หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

2) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 2,496,500 
บาท หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

3) โครงการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดผลไม้เศรษฐกิจส าคัญในพ้ืนที่ด้วย
เครือข่ายสหกรณ์ งบประมาณ 7,310,000 บาท หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 

4) โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร 
งบประมาณ 26,354,700 บาท หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งนราธิวาส 

5) โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing) 
งบประมาณ 700,000 บาท หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 

6) โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้เย้า – ผู้เยือน 
งบประมาณ 14,530,000 บาท หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 3.1 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดจัดท าเอกสารส่งให้ส านักพัฒนาและส่งเสริม

การบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จ านวน 20 เล่ม  ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563  
ก่อนเวลา 16.30 น. ซึ่งจะเสนอในวาระเพ่ือพิจารณา ประกอบด้วย  

1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ (ภาพรวมของทั้งจังหวัด)  
2) ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์ม 1 และ 2 )  
3) แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)  
จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

/3.2 ผลการ... 
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3.2 ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 ของส่วน

ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ฝ่ายเลขานุการ  ด้วย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้แจ้งผลการ
ประเมินเบื้องต้นโครงการของส่วนราชการ ภายใต้แผนงาน 3.2 ของส่วนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 4 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 3.2)
ประกอบด้วย 

(1) กรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ         
2) โครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึง 

(3) กรมการปกครอง จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ 
จึงขอให้ส่วนราชการ ได้น าเสนอรายละเอียดโครงการพอสังเขป ให้คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) รับทราบตามล าดับต่อไป     
จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 ทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ 
  ประเทศ ส าหรับส่วนราชการระดับกรม 
ฝ่ายเลขานุการ  ด้วย มีส่วนราชการได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ส าหรับส่วนราชการระดับกรม ได้แก่  
3.3.1 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 โครงการ คือ 

โครงการยกระดับมาตรฐานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณ 44651227.71 บาท 
3.3.2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้เสนอให้

คณะกรรมการฯ พิจารณารับทราบ จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 174,301,964 บาท 
และ น าเสนอข้อมูลโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า จ านวน 18 แห่ง รวมงบประมาณ 157,850,775 บาท ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได้เห็นชอบในคราวประชุมแล้ว ให้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ในการนี้ จึงขอให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้น าเสนอรายละเอียดโครงการพอสังเขป ให้ ก.บ.จ.นธ. 
รับทราบต่อไป     

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 3.3.1 และ 3.3.2 
จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

/3.4 การทบทวน....... 
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3.4 การทบทวนและจัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้แผนงาน 3.2 
ฝ่ายเลขานุการ  ด้วย  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เนื่องจาก โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่จังหวัดจัดส่งไปนั้น มีจ านวนมาก และเพ่ือให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการเป็นไปอย่าง    
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองๆ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓) จึงมีมติให้
จังหวัดด าเนินการทบทวนและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกประเภทให้เป็นบัญชีชุดเดียวกัน โดยจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการเบื้องตัน 
(Project Brief) พร้อมบัญชีสรุปโครงการฯ ส่งให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการและจัดส่งจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 17 มิถุนายน 
2563 ทั้งนี้ จังหวัดจะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในการกลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญ
ในภาพรวมของจังหวัดอีกชั้นหนึ่ง จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 3.4 
จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การจัดท าข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์ม 1 และ 2 ) ภายใต้

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ  
ฝ่ายเลขานุการ  ตามที่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น  

ให้จังหวัดทราบ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 64,335,200 
บาท และให้จังหวัดจัดท าแบบสรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ (ภาพรวมของทั้งจังหวัด) ,ข้อเสนอ
โครงการฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์ม 1 และ 2 ) และแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ซึ่งจังหวัดได้แจ้ง
ให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ด าเนินการจัดท าเอกสารตามที่         
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าหนด และในการนี้ จึงขอให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบโครงการน าเสนอรายละเอียดโครงการพอสังเขปให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 4.1)  

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

-------------------------------------------- 


