
ข้อเสนอโครงการ1ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

 
 

 
 

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)      
             จังหวัดนราธิวาส (ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส)  กระทรวงมหาดไทย  

2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ)    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย    

พื้นที่ด าเนินการ  ด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกข้าว 12 อ าเภอ ใน ทั้งหมด 13 อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  
ได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส  ตากใบ  บาเจาะ  ยี่งอ  ระแงะ  รือเสาะ  ศรีสาคร  แว้ง  สุคิริน  สุไหงโก ลก  
สุไหงปาดี  และเจาะไอร้อง (ยกเว้นอ าเภอจะแนะ)  

3 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
จังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ท าให้ต้องเร่งด าเนินการและไม่สามารถใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได ้

(โปรดอธิบาย)    จังหวัดนราธิวาสมีพื้นท่ีนาถือครองทั้งหมดจ านวน 130,221 ไร่ แต่ปรากฏว่ามีเกษตรกร
ท าการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 จ านวน 42,969 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.99 ของพ้ืนที่ถือ
ครองท านา ให้ผลผลิต จ านวน 42,939 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 412 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า ท าให้
ปริมาณการผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดคือผลิตได้เพียงร้อยละ 11.02 ของความ
ต้องการบริโภค (ประชากรจังหวัดนราธิวาสทั้งหมด 800,020 คน บริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ 200 กิโลกรัม
ข้าวเปลือกต่อปี รวม 160,494,800 กิโลกรัม) ประกอบกับจังหวัดนราธิวาส  ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพ่ิง
เกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การครองชีพ ซึ่งท าให้
เกษตรกรต้องอยู่บ้าน ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้ จึงท าให้ขาดรายได้และไม่มีเงินทุนในการ
ท านา และเกษตรกรยังขาดความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เร่งด าเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตข้าวปลอดภัย และโดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มผู้ท านาตามหลักวิชาการ ให้เกษตรกร
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพการผลิต ให้ได้ผลผลิตข้าวที่ปลอดภัย 
และมีปริมาณผลผลิตที่เ พ่ิมขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนในจังหวัดฯ               
ส าหรับการฟ้ืนฟูนาร้างก็เช่นเดียวกัน เป็นความต้องการของเกษตรกรที่จะบุกเบิกพ้ืนที่นาร้าง ได้มีการ
พลิกฟ้ืนผืนนาที่รกร้าง ให้มีการท านา เพ่ือผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ สามารถสร้าง
รายได้จากการจ าหน่าย และแปรรูปผลผลิตผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคได ้  

 

                                                           
1 ร่างระเบียบฯ ได้ก าหนดให้โครงการ หมายถงึแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด 

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3 

โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราช
ก าหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อย ๆ หลายโครงการ ให้กรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยข้ามข้อ 8-10) ส าหรับข้อเสนอระดับโครงการย่อยให้กรอกตาม
แบบฟอร์มของโครงการย่อย  

แบบฟอร์ม 1 

1 



2 
 

              การส่งเสริมท านาข้าวท าให้กลุ่มท านา จ านวน 29 กลุ่ม 1920 ราย พ้ืนที่ 7,240 ไร่ เกิดการ
สร้างอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ และเป็นการสร้างความรักความ
สามัคคีในกลุ่มเกษตรกร มีการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน ลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าโดยใช้ที่นาเป็นแนวเขตป้องกันเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่
ชุมชน ซึ่งจะสามารถสร้างความม่ันคงทางอาหารแก่ชุมชนและภายในจังหวัดนราธิวาสได ้ 

4 วัตถุประสงค์ (โปรดอธิบาย) 

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามหลักวิชาการ ให้ได้ผลผลิตข้าวที่ปลอดภัย และมีปริมาณ
ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน 

 2. เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว                              

 3. เพ่ือฟ้ืนฟูนาร้างของพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส                                                  

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง) 

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด  
 ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)         

1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบฯ จ านวน 29 กลุ่ม 1,920 ราย  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยได้ 

2. ปริมาณผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมพ้ืนที่ จ านวน 7,040 ไร่ ๆ ละ 412 กิโลกรัม (2,900 
ตัน) เพ่ิมพ้ืนที่ขึ้นเป็น จ านวน 7,240 ไร่ ๆ ละ 453 กิโลกรัม (3,280 ตัน)  

 ตัวช้ีวัด (โปรดระบุ)          
1. จ านวนกลุ่มเกษตรกร จ านวน 29 กลุ่ม 1,920 ราย สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิต เฉลี่ย

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10  
2. จ านวนรายได้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 29 กลุ่ม 1,920 ราย พื้นที่ 7,240 ไร่ สามารถ

เพ่ิมรายได้ทั้งปีได ้49,195,800 บาท  
5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท) 5,688,600 บาท/ 

รอบการผลิต 
5,688,600 บาท/   

รอบการผลิต 
5,688,600 บาท/  

รอบการผลิต 
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)    
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)    
4.เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน

(หน่วย : คน) 
   

5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)    

(โปรดอธิบาย)  รายได้รวมทั้งโครงการฯ จากเดิมในพ้ืนที่ 7 ,040 ไร่ ผลิตข้าวได้อัตราไร่ละ 412 
กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท (ราคาข้าวเปลือก)  เป็นมูลค่า 43,507,200 บาท หลังด าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ 
7,240 ไร่ (เพ่ิมพ้ืนที่นาร้าง 200 ไร่) สามารถผลิตข้าวได้อัตราไร่ละ 453 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท (ราคา
ข้าวเปลือก) เป็นมูลค่า 49,195,800 บาท ดังนั้น เกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้ จ านวน 5,688,600 บาท/
รอบการผลิต (49,195,800 – 43,507,200)   
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5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ  

(โปรดอธิบาย)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวแก่กลุ่มเกษตรกร 29 กลุ่ม 1,920 ราย ท าให้
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวตามหลักวิชาการ สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวจากเดิม 412 
กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมเป็น 453 กิโลกรัมต่อไร่ ในพ้ืนที่ 7,040 ไร่ๆละ 453 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท (ราคา
ข้าวเปลือก)  เป็นมูลค่า 47,836,800 บาท และสามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง จ านวน 200 ไร่ ท าให้
เกษตรกรมีผลผลิต 90,600 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท (ราคาข้าวเปลือก) คิดเป็นมูลค่า 1,359,000 บาท 
สรุปรวมทั้งโครงการฯ จากเดิมผลิตข้าวได้อัตราไร่ละ 412 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท (ราคาข้าวเปลือก)  
เป็นมูลค่า 43,507,200 บาท หลังด าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ 7,240 ไร่ สามารถผลิตได้อัตราไร่ละ 
453 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท (ราคาข้าวเปลือก)  เป็นมูลค่า 49,195,800 บาท   
 

6 ระยะเวลาด าเนินงาน     -  ปี     10 เดือน  (ปีงบประมาณ  สิงหาคม 2563  )  

7 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.  
☒ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี 

8 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก. 

☒ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ 

9 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 

☐ 9.1  แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

☐ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

โปรดระบุ 
☐  ภาคเกษตรกรรม   ☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน 
☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ  

☒ 9.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง 
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย 
การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
☒ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 

โปรดระบุ 

☒ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก 
☐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน 
☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
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☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง 
การลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ 
ได้โดยเร็ว 
☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ   
โปรดระบุ 
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค  ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 

☐ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
☐ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐานราก 
โปรดระบุ 
☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม 
☐ การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก        ☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย เป็นการส่งเสริมการท านาข้าว
ของกลุ่มท านา จ านวน 29 กลุ่ม 1920 ราย พ้ืนที่ 7,240 ไร่ เกิดการสร้างอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ในพ้ืนที่ผลิตข้าว 7,240 ไร่ สามารถผลิตได้อัตราไร่ละ 453 กิโลกรัม ๆ ละ 15 
บาท (ราคาข้าวเปลือก) เป็นมูลค่า 49,195,800 บาท สามารถฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและเป็นการสร้างความรัก
ความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกรท านา เป็นการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งจะสามารถสร้างความม่ันคงทางอาหารแก่ชุมชนและภายในจังหวัดนราธิวาสได้ 
 

10. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย :ล้านบาท) 
กรณีท่ีการด าเนินแผนงาน/โครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่น ๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราช
ก าหนด โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย   

งบรายจ่าย* 
 

หมวด 
รายจ่าย
ย่อย** 

 

ประเภท
รายการ 

 

รายละเอียด วงเงิน (ล้านบาท) 

ชื่อรายการ 
 

จ านวน 
(หน่วยนับ) 

เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก. 

เงิน
งบประมาณ 

/อ่ืนๆ 
รวม 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพข้าวปลอดภัย งบประมาณ 10,924,000 บาท 
1.งบ
ด าเนินงาน 

(1) ค่าใช้
สอย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม/
สัมมนา 

1.อบรม
เกษตรกร 

28 กลุ่ม/
1,820 ราย / 
7,040 ไร ่

0.364 - 0.364 

 (2) ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 2. สนับสนุน
ปัจจัยการ
ผลิต 

28 กลุ่ม/
1,820 ราย / 
7,040 ไร่ๆ
ละ 1,500 
บาท 

10.56 - 10.56 

กิจกรรมฟื้นฟูนาร้าง งบประมาณ 2,020,000 บาท 
1.งบ
ด าเนินงาน 

(1) ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายใน
การ
ฝึกอบรม/
สัมมนา 

1. อบรม
เกษตรกร 

1กลุ่ม /100 
ราย 

0.02 - 0.02 
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งบรายจ่าย* 
 

หมวด 
รายจ่าย
ย่อย** 

 

ประเภท
รายการ 

 

รายละเอียด วงเงิน (ล้านบาท) 

ชื่อรายการ 
 

จ านวน 
(หน่วยนับ) 

เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก. 

เงิน
งบประมาณ 

/อ่ืนๆ 
รวม 

1.งบ
ด าเนินงาน 

(1) ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมา
บริการ 

2. จ้างเหมา
ปรับพื้นท่ี 

200ไร่ๆละ 
8,000 บาท 

1.6 - 1.6 

   3. จ้างไถ 
พร้อมปักด า 

200 ไร่ๆละ 
1,200 บาท 

0.24 - 0.24 

 (2) ค่าวัสดุ วัสดุ
การเกษตร 

4. ค่าเมลด็
พันธุ์ข้าว 

1,000 
กิโลกรมั ๆ
ละ 25 บาท 

0.25 - 0.25 

   5. ค่าปุ๋ย
อินทรีย์ 

200 
กระสอบๆ 
ละ 675 บาท 

0.135 - 0.135 

รวม     12.944 - 12.944 
 
*  งบรายจ่าย หมายถึง  (งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น) 
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจ า (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6)  ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค 
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น 

 (โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย) 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าวปลอดภัย งบประมาณ 10,924,000 บาท 

1) การอบรมเกษตรกร จ านวน 2 วัน เป้าหมาย 1,820 ราย ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 364,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1,820 ราย ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน  182,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1,820 รายๆ ละ 4 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 182,000   บาท  

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 7,040 ไร่ๆ ละ 1,500 บาท (สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) เป็นเงิน 
10,560,000 บาท  
- เมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กิโลกรัม ๆ ละ 25 บาท (ซีบูกันตัง, หอมกระดังงา สังหยดพัทลุง และเฉี้ยง
พัทลุง) เป็นเงิน 375 บาท 
- สารป้องกันก าจัดศัตรูและอ่ืน ๆ (กากชา) จ านวน 10 กิโลกรัม ๆละ 30 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
- ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 จ านวน 25 กิโลกรัม ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 625 บาท 
- ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  จ านวน 10 กิโลกรัม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 200 บาท 

กิจกรรมฟื้นฟูนาร้าง งบประมาณ 2,020,000 บาท 
1) การอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 100 ราย ๆ ละ เป็นเงิน 20,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 ราย ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน  10,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 รายๆ ละ 4 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000   บาท  

2) จ้างเหมาปรับพื้นที่ พร้อมปั้นคันนา จ านวน 200 ไร่ๆละ  8,000 บาท เป็นเงิน 1,600,000 บาท 
- บุกเบิกพ้ืนที่นาร้าง จ านวน 200 ไร่ๆละ  5,200 บาท 
- ปรับพื้นที่พร้อมปั้นคันนา จ านวน 200 ไร่ ๆละ  2,800 บาท 

3) ค่าจ้างเหมาไถ พร้อมปักด า จ านวน จ านวน 200 ไร่ๆ ละ  1,200 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 
4) ค่าเมล็ดพันธุ์ จ านวน 1,000 กิโลกรัม ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 
5) ค่าปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 200 กระสอบ ๆละ 675 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท 
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ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ  (โปรดระบุเหตุผลความจ าเป็น พร้อมทั้งระบุ
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการน าเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และคาดการณ์ช่วงเวลาการน าเข้า)  
       - ไม่มี           

11. สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้) 
11.1 ด าเนินการได้ทันที   ☒ 
11.2  อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม  ☐  
11.3 ความพร้อมของโครงการ   ☐ 

1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ  
☒  มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย  ☐  ต้องจัดหาใหม่ 
☐  มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย      
(โปรดอธิบาย)         
           

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ  
☒  มีแล้วและสมบูรณ์  ☐  มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐  ไม่มี  
(โปรดอธิบาย)          
           

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้) 
☒  ไม่กระทบ  
☐  กระทบ  

☐  รายงาน EIA / รายงาน IEE  ผ่านการพิจารณาตามข้ันตอนแล้ว 

☐  อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามข้ันตอน 
(โปรดอธิบาย)          
           

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค    

  ☒ มีพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม 
  ☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มท้ังหมด  

(โปรดอธิบาย)  เกษตรกร จ านวน 29 กลุ่ม 1,920 ราย มีความพร้อมทั้งด้านแรงงาน วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น และส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ส านักงานเกษตรอ าเภอ ทั้ง 12 
อ าเภอ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
ในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้เกษตรกร สามารถผลิตข้าวปลอดภัย และการ
แนะน า การติดตามการผลิตข้าวปลอดภัย ให้มีคุณภาพ มีปริมาณการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ตลอดจนสามารถด าเนินโครงการ ติดตาม และประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
☐ มีแล้ว  ☒ ไม่มี      
(โปรดอธิบาย)           
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6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบ ารุงรักษา) ภายหลังด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 

☒ พร้อม  ☐ ไม่พร้อม     

(โปรดอธิบายเพ่ือให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ)           
           

7) การสนับสนุนงบประมาณ 
☒ ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณอ่ืน ๆ         
☐ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่ 

☐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
☐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ 

8) การก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

☒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ          

☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ  

12. ขอบเขตการด าเนินงาน  

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการด าเนินงาน)      
 12.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย (งบประมาณ 10,924,000 บาท) 

1. กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 กลุ่ม เกษตรกร 1,820 ราย พ้ืนที่ 7,040 ไร่ 

2. อบรมเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตข้าวปลอดภัย ด้านการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิม
ปริมาณการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตข้าว จ านวน 28 กลุ่ม 
เกษตรกร 1,820 ราย พ้ืนที่ 7,040 ไร่  เป็นเงิน 364,000 บาท 

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์) และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเป็นต้นทุนการผลิตพืชผัก
สวนครัวในครัวเรือน แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ซึ่งจะสามารถลดรายจ่าย
ในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จ านวน 28 กลุ่ม เกษตรกร 1,820 
ราย พ้ืนที่ 7,040   ไร่ ๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 10,560,000 บาท 

12.2 กิจกรรมฟื้นฟูนาร้าง ในพื้นที่ต าบลสุไหงปาดี (งบประมาณ 2,020,000 บาท) 

 1.  อบรมเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตข้าว ด้านการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมปริมาณการผลิต  
  1) การจัดอบรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่นาร้าง จ านวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 100 ราย 

เป็นเงิน 20,000 บาท 
     2) จ้างเหมาปรับพ้ืนที่ พร้อมปั้นคันนา จ านวน 200 ไร่ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
1,600,000 บาท 
       3) จ้างไถ พร้อมปักด า จ านวน 200 ไร่ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 
       4) ค่าเมล็ดพันธุข้าว จ านวน 1,000 กิโลกรัมๆ ละ 25 เป็นเงิน 25,000 บาท 
            5) ค่าปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 200 กระสอบๆ ละ 675 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท 
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       2.  ติดตามให้ค าแนะน ากระบวนการผลิตตามหลักวิชาการ แก่เกษตรกรเพ่ือให้สามารถผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัย ที่ดีมีคุณภาพ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่าย
ผลผลิตข้าว 

3. ติดตามและประเมินความส าเร็จชองการด าเนินปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 

13. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง  (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน   ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว ) 

☒  ประชาชน ในนราธิวาสมีข้าวบริโภคเพ่ิมข้ึน 15,480 ราย ☒  เกษตรกร 29 กลุ่ม 1,920 ราย 

☒  ผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่ มีการรับจ้างปรับพื้นที่ และปั้นคันนา  ☐  อ่ืนๆ     

14. วิธีการด าเนินงาน 

14.1 ด าเนินการเอง ☒ 

14.2 จัดจ้าง ☐ 

15. แผนการด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการด าเนินงานใน 
ข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพ
ข้าวปลอดภัย 

          

1. อบรมเกษตรกร           
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต           
3. ท านาข้าวปลอดภัย           
4. ติดตามให้ค าแนะน า
กระบวนการผลติ 

          

5. ติดตามและประเมิน
ความส าเร็จ 

          

กิจกรรมฟื้นฟูนาร้าง           
1.อบรมเกษตรกร           
2. จ้างเหมาปรับพ้ืนท่ีและ
จ้างไถ พร้อมปักด า 

          

3. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุและ
ปุ๋ยอินทรีย ์

          

4. ท านาข้าวปลอดภัย           
ติดตามให้ค าแนะน า
กระบวนการผลติ 

          

ติดตามและประเมิน
ความส าเร็จ 
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16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การด าเนินแผนงาน/โครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้ 
พระราชก าหนดและแหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย 

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน  ☐ รายวัน  ☐ รายเดือน  ☒ ตามงวดงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค 
กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพข้าว
ปลอดภัย 

          

1. อบรมเกษตรกร 0.364          
2. สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 

 10.56         

กิจกรรมฟื้นฟูนาร้าง           
1.อบรมเกษตรกร  0.02         
2. จ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี
และจ้างไถ พร้อมปักด า 

 1.84         

3. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
และปุ๋ยอินทรยี ์

 0.16         

รวม  0.364 12.58         

17. การด าเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถ
ในการช าระหนี้ อาทิ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าเพ่ิมข้ึนประมาณ xxx ล้านบาท อันเป็นผลการจ้างงานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น
ตามท่ีก าหนดไว้ในผลประโยชน์โครงการ  

(โปรดอธิบาย)             
 1. สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสให้สูงขึ้น   
 2. ลดพื้นที่นาร้างของจังหวัดนราธิวาส ให้สามารถผลิตข้าวให้กับประชากรในพ้ืนที่จังหวัดได้ 
 3. สามารถสืบสานอาชีพท านาของจังหวัดนราธิวาสให้คงอยู่ 
 4. สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและประชากรที่ประสบปัญหาทางด้านการเกษตร 

18.  แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการด าเนินโครงการ 

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกลไกการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต)  การด าเนินงานโดยผ่าน
กระบวนการท างานในรูปกลุ่มเกษตรกร จ านวน 29 กลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต
(การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ) และการตลาด      
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19.  เงื่อนไขท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ  
  ความส าเร็จของโครงการ 
  ความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการท านา เพื่อผลิตข้าวปลอดภัย และในการ
พลิกฟ้ืนนาร้างให้กลับมาเป็นพ้ืนนาข้าว ซึ่งต้องรับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ผลิตข้าวปลอดภัยตามหลักวิชาการ ให้เกษตรกรสามารถน าไปผลิตข้าวที่ปลอดภัย มีผลผลิตเพิ่มข้ึน จากอัตรา 
412 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 453 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้เกิดการลดรายจ่ายจากการผลิตข้าวบริโภคเองในครัวเรือน 
และมีรายได้เพ่ิมจากการจ าหน่ายข้าวและแปรรูปข้าว ตลอดจนมีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ    
1)  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ คัดเลือกจากผู้ที่มีความสนใจ ตั้งใจจริงในการด าเนิน

กิจกรรมทั้งการอบรมเกษตรกรและกิจกรรมการท างานเพ่ือผลิตข้าวปลอดภัย  
2) สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกร โดยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่ม มี

กฎระเบียบและข้อตกลงทั้ง 29 กลุ่ม เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างเท่าเทียมรวมถึงการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรและสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน  

3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามที่ก าหนด
อย่างโปร่งใสตามกระบวนการและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด 

4) ผู้บริหารทุกระดับมีการสั่งการควบคุมประเมินผลตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการที่วางไว้และทันตามก าหนดเวลา  
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              ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ถูกต้องและได้ผ่าน       
การพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงาน รวมทั้งขอยืนยันว่าสามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

 

(ลงชื่อ)............................................... 

(นายเอกรัฐ  หลีเส็น) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

1 ชื่อ-สกุล   นางรัตนา  ถิระโชติ         

ต าแหน่ง   เกษตรจังหวัดนราธิวาส กอง/ส านัก  ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  073 532222 โทรสาร  073 532 217    

E-mail narathiwat@doae.go.th  Line ID     

2 ชื่อ-สกุล   นายชอบ  สุวรรณศรี         

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิต      กอง/ส านัก     ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  073 532219 โทรสาร   073 532 217    

E-mail narathiwat@doae.go.th Line ID                 

 


