
ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

รวม 3 ด้ำน 6 โครงกำร 64,335,200.00 
49,105,200.00    

15,440,500        
1 โครงการเพิม่ประสืทธภิาพการผลิตขา้ว

ปลอดภยั
12,944,000          1.กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตข้าว

ปลอดภัย (งบประมาณ 10,924,000 บาท)
1. 1กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 28
 กลุ่ม เกษตรกร 1,820 ราย พืน้ที ่7,040 ไร่
 1.2 อบรมเกษตรกร จ านวน 28 กลุ่ม 
เกษตรกร 1,820 ราย
 1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
2.กิจกรรมฟืน้ฟูนาร้างในพืน้ทีต่ าบลสุไหงปาดี
(งบประมาณ 2,020,000 บาท)
 2.1 อบรมเกษตรกร 
 2.2 จ้างเหมาปรับพืน้ที ่พร้อมปัน้คันนา
จ านวน 200 ไร่ 
 2.3 จ้างไถ พร้อมปักด า จ านวน 200 ไร่
 2.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

สรปุผลกำรประเมินโครงกำรเบื้องต้น จังหวัดสรำธวิำส
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

1. ดำ้นเกษตร
1.1 กลุม่โครงกำรสง่เสรมิกำรผลติพืช
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เอกสารแนบวาระ 3.1



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

สรปุผลกำรประเมินโครงกำรเบื้องต้น จังหวัดสรำธวิำส
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

2 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพือ่การผลิตปุย๋
อนิทรีย์

2,496,500             1.อบรมให้ความรู้การผลิตปุย๋อินทรีย์
2.สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์จัดการดิน
ปุย๋ชุมชน
3.สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตแก่ศูนย์
4.ติดตามให้ค าแนะน า
5.ติดตามและประเมินผล

ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

7,310,000          P

3 โครงการบริหารจดัการการผลิตและการตลาด
ผลไมเ้ศรษฐกจิส าคัญในพืน้ทีด้่วยเครือขา่ย
สหกรณ์

7,310,000             1.พฒันาศัพยภาพเกษตรกรและสหกรณ์
ในการจดัการตลาดผลไมป้ระจ าถิน่ 
(ลองกอง/เงาะ/ทเุรียน/มงัคุด) เพือ่การ
ชีน้ าตลาดในการก าหนดราคารับซ้ือ
ผลผลิตจากเกษตรกร 6,440,000 บาท
2.การพฒันาเครือขา่ยตลาดและการ
แสวงหาตลาดใหมน่อกภมูภิาค870,000 
บาท

สนง.สหกรณ์จงัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

1.6 กลุม่โครงกำรกำรตลำดเกษตร
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

สรปุผลกำรประเมินโครงกำรเบื้องต้น จังหวัดสรำธวิำส
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

26,354,700        
4 โครงการฟืน้ฟทูรัพยากรสัตวน์้ าเพือ่เสริมสร้าง

ความมัน่คงทางด้านอาหาร
26,354,700          1.กิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้กับชาวประมง

เกี่ยวกับการฟืน้ฟทูรัพยากรสัตวน์้ าในพืน้ที่คลอง
ตากใบ 187,200 บาท
2.กิจกรรมจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตวน์้ าใน
พืน้ที่คลองตากใบ 1,440,000 บาท
3.กิจกรรมการเพิม่ผลผลืตกุ้งกุลาด าในพนืที่คลอง
ตากใบ 2,000,000 บาท
4.กิจกรรมการเพิม่ผลผลิตหอยแครงในพืน้ที่
คลองตากใบ 8,105,400 บาท
5.กิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์้ าแม่น่ าตากใบ 
อ าเภอตากใบจังหวดันราธวิาส 1,500,000 บาท
6.กิจกรรมการเพิม่ผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่ง
น้ าจืด 5,086,500 บาท
7.กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 
3,772,800 บาท
8.กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าชายฝ่ัง 
915,600 บาท
9.กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการท าประมงพืน้บา้น 
2,747,200 บาท
10.กิจกรรมเล้ียงปลาทับทิมในกระขังในพืน้ที่ ม.
1-6 ต.กาลิซา อ.ระแงะ 600,000 บาท

1.ส านกังานประมงจงัหวดั
นราธวิาส
2.ศูนยว์จิยัและพฒันาการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าชายฝ่ัง
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(70085)

P

1.3 กลุม่โครงกำรสง่เสรมิกำรผลติประมง
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ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กิจกรรมโดยยอ่
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ
(หนว่ยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หนว่ยรับงบประมาณ
(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หนว่ยงาน)

โครงการอยูใ่น
แผนพฒันาจงัหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน
พฒันาจงัหวดัแต่เปน็

ปญัหาความต้องการของ
พืน้ที่

สรปุผลกำรประเมินโครงกำรเบื้องต้น จังหวัดสรำธวิำส
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงำน 3.2)

700,000             
700,000             

5 ส่งเสริมการตลาดผ่านชอ่งทางออนไลน ์
(Digital Marketing)

700,000               ฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการด้านการตลาด
ออนไลน ์(Digital Marketing)  3  คร้ัง  
และมกีารติดตามประเมนิ  2  คร้ัง

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
นราธวิาส

จงัหวดันราธวิาส
(ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดันราธวิาส)

(70085)

14,530,000        
2.1 กลุม่โครงกำร สง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วชมุชน 14,530,000        

6 โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย
 สร้างความมั่นใจผู้เยา้ - ผู้เยอืน

14,530,000       1. พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและ
การบริหารจดัการในชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวตัวถิี
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการของชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิีบ้านไอร์
เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต าบลซากอ อ าเภอศรี
สาคร จงัหวดันราธวิาส
3. ยกระดับตลาดนัดชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สู่พื้นที่
ท่องเที่ยวปลอดภัย
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก 
ของที่ระลึก ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP
 นวตัวถิี

สนง.พัฒนาชุมชนจงัหวดั
สนง.ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั

จงัหวดันราธวิาส
(สนง.พัฒนาชุมชน

จงัหวดั)
(70085)

P

64,335,200.00 

3. ดำ้นพัฒนำผลติภณัฑ์และสง่เสรมิกำรตลำด
3.1 กลุม่โครงกำรสง่เสรมิกำรตลำดออนไลน์(Digital 
Marketing) ยคุ New Normal

รวมจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  6 โครงกำร

2. ดำ้นกำรทอ่งเทีย่วชมุชน
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