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1. บทสรุปผู้บริหาร 
 

จังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธ ีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  และ 
แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2565 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนรายสาขา 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ และให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน เพื ่อเป็นแผนชี ้นำการพัฒนา  
ในภาพรวมและเป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดให้เกิดการพัฒนา  
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึง 

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ได้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การประชุมระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผน  
ในระดับพื ้นที ่โดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน  
ผ่านเครื่องมือแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ 
เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) ขับเคลื่อนการพัฒนา 
มุ ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนทั ้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ  
ส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
โอกาสและศักยภาพของจังหวัดนราธิวาสสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล 

จังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.
นราธิวาส) ได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจม่ันคง การค้ามั่งคั่ง สันติสุขยั่งยืน 
สู่นราน่าอยู่” ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพัฒนา  ได้แก่ 

1. พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน 
การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขท่ียั่งยืน 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดนราธิวาส ฉบับนี้  มีโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณจังหวัด  รวมทั ้งสิ ้น 11 โครงการ/ 1 รายการ งบประมาณ  
รวมทั้งสิ้น 560,522,077 บาท จำแนกตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ดังนี้ 

o ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยวอุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ 
ภาคประชาชนยั่งยืน  
จำนวน 5 โครงการ 25 กิจกรรม งบประมาณรวม 146,282,020 บาท 

o ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่
ยั่งยืน  
จำนวน 6 โครงการ  33 กิจกรรม  งบประมาณรวม 405,240,057 บาท 

o รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
จำนวน  1 รายการ งบประมาณ 9,000,000 บาท 

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  ที่หน่วยงานส่วนราชการ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามความสอดคล้องกับประเด็น 
การพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส  ดังปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ
จังหวัดนราธิวาส ฉบับนี้ 

 
ในโอกาสนี้ จังหวัดนราธิวาส ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดนราธิวาส สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส 
พฤศจิกายน 2565 
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2. แผนผังความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
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3. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยเผชิญความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลก  

การรวมกลุ่มภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้ง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ซึ่งสถานการณ์ แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้
ชายแดน (พ.ศ.2566-2570)  ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)  การประเมินสถานการณ์ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้  

(1)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ปัจจุบัน โครงสร้างของประชากรไทย มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง วัยทำงานลดลง ส่งผลให้ขาดกำลังแรงงานในอนาคต แต่เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมผู้สูงอายุ การทำงาน
และสภาพสังคมรูปแบบใหม่จะค่อยๆ เกิดขึ้น 

(2) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ในประเทศไทย เร่ิมประมาณเดือน
มกราคม 2563 จากการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าพบผู้ป่วยในประเทศไทยครั้งแรก  ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจไปทั่วโลก  รวมทั้งประเทศไทย  ในขณะที่จังหวัดนราธิวาสก็ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน   

(3) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม คนเจนเนอเรชั่นวาย จะย้ายถิ่นฐ านและย้ายงาน 
มากขึ้น ค่านิยมการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เช่น เห็นความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ในเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ในลักษณะออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ประชากรภายในประเทศแต่งงานน้อยลง  หรือไม่นิยมมีบุตร  
เป็นต้น 

(4) การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล ในอนาคตการดูแลรักษาเชิงป้องกัน สินค้าและบริการ
สุขภาพจะได้รับความนิยมมากขึ้น วิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ระบบสาธารณสุขจะดีขึ้น 
ประชาชนจะมีอายุยืนมากข้ึน 

(5) การเปลี ่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็วและผันผวนกว่า 
ที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติและผลกระทบต่อระบบนิเวศจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยในอนาคต 

(6) ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ข้อตกลงระหว่างประเทศ  
เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก หลายประเทศตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions 

(7) แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจระหว่างจีน และ
สหรัฐอเมริกาจะมากขึ้น รวมถึงภาวะสงครามเย็น  ความท้าทายของประเทศไทยในการกำหนดบทบาทของตนเอง
ในเวทีโลกจะเพิ่ม 
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ประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดนราธิวาส  มีดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวชายแดน
เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การค้าการลงทุนให้สามารถเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน รองรับ
การเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศ 

2.  เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  ให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย ความสันติสุข มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำรงชีพได้อย่าง
ปกติสุข 

3. การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แก้ปัญหาความยากจน สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง 
การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนา
การศึกษา การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี การจัดการภัยพิบัติ ยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง   ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

3.2.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุล  เข้มแข็ง  เชื่อมโยง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  การค้าการลงทุนให้สามารถเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน รองรับการเป็นประตู
เศรษฐกิจของประเทศ 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจฐานราก  ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

3. เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความมั ่นคงภายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้เกิดความสงบเรียบร้อย  
ความสันติสุข มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ความยากจน 
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมให้ประชาชนในพื้นที่ดำรงชีพได้อย่างปกติสุข 

4. เพื่อสร้างการบูรณาการความร่วมมือ ความคิด การปฏิบัติ  การดำเนินงาน  ทั้งด้านนโยบายและ
ด้านปฏิบัติการของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ภาคสังคม ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนราธิวาสให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการ 
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 

3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 
1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

“เศรษฐกิจมั่นคง การค้ามั่งคั่ง สันติสุขยั่งยืน สู่นราน่าอยู่” 

Stability economy, Prosperity commercial, Sustainability peace and to be Lively 
Narathiwat 

2) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (ป ีพ.ศ. 2566-2570) 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธวิาสเพิ่มขึ้น  (ปี 2566 -2570 เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 2 ต่อปี) 

2. สัมประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง  

(ปี 2566 -2570  ต่ำกว่า 0.445)  
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3.2.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 
1) ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส มี 2 ประเด็นดังนี ้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
และเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคง
และสันติสุขที่ยั่งยืน 

 
2) 3) 4) วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที ่1 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทนุ นำไปสู่การสร้างมลูค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้
ภาคประชาชนยั่งยนื 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูป  มีมูลค่าเพิ่ม  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน  รองรับการเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศ 
4. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้มากข้ึน และยกระดับรายได้ต่อหัวของประชาชน 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด ของประเด็นการพัฒนาที่ 1 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร 
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของ 
จังหวัดนราธิวาส 

ปี 2560=13,427 (5.5) 
ปี 2561=11,673 (15) 
ปี 2562= 13,684 (-14.7) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
 ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเฉลี่ย 
ต่อหน่วยการผลิตเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ย 
ต่อหน่วยการผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

      

 - ปาล์มน้ำมัน 
 

ปี 2562 = 2,103 กก./ไร่ 
ปี 2563 = 1,988 กก./ไร่ 
ปี 2564 = 2,187 กก./ไร่ 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

 - ยางพารา 
 

ปี 2562 = 200 กก./ไร่ 
ปี 2563 = 215 กก./ไร่ 
ปี 2564 =220 กก./ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

 - ข้าวนาปี 
 

ปี 2562 = 430 กก./ไร่ 
ปี 2563 = 393 กก./ไร่ 
ปี 2564 = 468 กก./ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

ภาคอุตสาหกรรมมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
นราธิวาส (ร้อยละ) 

ปี 2560 = 3,605 ลบ. (5.44) 
ปี 2561 = 3,532 ลบ. (-2.02) 
ปี 2562 = 3,405 ลบ. (-3.60) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

ปี 2562 = 4,655 ลบ. 
ปี 2563 = 3,366.78 ลบ. 
ปี 2564 = 3,404.89 ลบ. 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) เพิ่มขึ้น 

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)  

ปี 2562 = 2,022 ลบ. 
ปี 2563 = 3,405 ลบ.  
ปี 2564 = 1,260 ลบ. 

1,386 ล้านบาท 1,512  
ล้านบาท 

1,638  
ล้านบาท 

1,764  
ล้านบาท 

1,890 
ล้านบาท 

รายได้ด้านการท่องเท่ียวของ 
ผู้มาเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้น 

รายได้ด้านการท่องเท่ียว  ปี 2562  =  3,223.95 ลบ. 
ปี 2563  =  1,247.63 ลบ. 
ปี 2564 = 292.54 ลบ. 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว ให้สามารถเชื่อมโยงและมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องและสอด รับกัน 
ตามหลักของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ทางธรรมชาติ  อาหารและวัฒนธรรม ทีม่ีความหลากหลาย  โดยใช้ศักยภาพของชุมชน  
3. พัฒนาการสร้างสรรค์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเน้นนวัตกรรมและอัตลักษณ์ประจำจังหวัด 
4. เร่งพัฒนาและส่งเสริมเขตเศษฐกิจพิเศษ ให้สามารถเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน รองรับการเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศ 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ของประเด็นการพัฒนาที่ 2 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสรา้งพืน้ฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสูค่วามมั่นคงและสนัติสุข
ที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสันติสุขของประชาชน ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตบนสังคมพหุวัฒนธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งการศึกษา สาธารณสุข 
สมรรถนะแรงงานทั้งในและนอกระบบ     

2. เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  ให้เป็นปัจจัยการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ

ประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดความมั่นคง  ปลอดภัย เชื่อมโยงการคมนาคมและโลจิสติกส์  ที่ครอบคลุมและมีมาตรฐานรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ   
5. เพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสงบเรียบร้อย ความสันติสุข ให้มีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด ของประเด็นการพัฒนาที่ 2 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
ประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจนลดลง 

ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้น 
ความยากจน (ร้อยละ) 

ปี 2560 = 34.17   
ปี 2561 = 30.10 
ปี 2562 = 25.53 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

 ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 
ทารกแรกเกิดทีม่ี
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ ์

ร้อยละของทารกแรก
เกิดที่มีนำ้หนักต่ำกว่า
เกณฑ์ (ร้อยละทารก
เกิดมีชีพ) 

ปี 2561 = 7.61 
ปี 2562 = 8.06   
ปี 2563 = 8.93 
 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ทารกตายต่อการเกดิมี
ชีพพันคนลดลง 

อัตราทารกตายต่อ 
การเกิดมีชีพพันคน 

2562 = 6.80 
2563 = 6.77 
2564 = 6.37 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 
ปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทย อายุ 
15-59 ปี เพิ่มขึ้น 

จำนวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทย 
อายุ 15-59 ปี (ปี) 

ปี 2562 = 8.12   
ปี 2563 = 8.36 
ปี 2564 = 8.74 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 
ประชากรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษาเข้าเรียน
เพิ่มขึ้น 

อัตราการเข้าเรียน
รวมระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลายและ
อาชีวศึกษา (ร้อยละ) 

ปี 2562  = 69.14 
ปี 2563 = 78.26  
ปี 2564 = 74.39 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
คะแนน O-net เฉลี่ย
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มขึ้น 

 ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-net มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (คะแนน) 

ปี 2562  = 25.29 
ปี 2563 = 26.21 
ปี 2564 = 25.33 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 
 

ประชากรว่างงานใน
จังหวัดลดลง 

อัตราการว่างงาน  
(ร้อยละ) 

ปี 2562  = 4.10   
ปี 2563  = 6.66 
ปี 2564  = 7.77 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ  

0.5 
คดีอาชญากรรมต่อ
ประชากรแสนคนลดลง 

อัตราคดีอาชญากรรม
ต่อประชากรแสนคน 
ลดลงร้อยละ 2.5 

      

 - คดีกลุ่ม 1 คดี
ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ 

ปี 2562 = 24.25 
ปี 2563 = 21.75 
ปี 2564 = 28.62 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 
 - คดีกลุ่ม 2 คดี

ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย ์

ปี 2562 = 73.25 
ปี 2563 = 72.12 
ปี 2564 = 60.88 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบ
ปัญหายาเสพตดิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่ไมพ่บปญัหา 
ยาเสพตดิ (ร้อยละ) 

ปี 2562 = 71.26 
ปี 2563 = 71.71 
ปี 2564 = 67.02 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มข้ึน 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดนราธิวาส
ลดลง 

จำนวนเหตุการณ์ 
ความไม่สงบใน
จังหวัดนราธิวาส
ลดลง 

ปี 2563 = 23 คร้ัง 
ปี 2564 = 48 คร้ัง  
ปี 2564 = 44 คร้ัง 
(เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) = 
(23+48+44)/3 = 38 คร้ัง 

35 33 30 28 25 

ขยะที่กำจัดถูกต้องมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนปริมาณขยะที่
กำจัดถูกต้อง 
ต่อปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น (ร้อยละ) 

ปี 2563 = ร้อยละ 27.63 
ปี 2564 = ร้อยละ 27.77 
ปี 2565 = ร้อยละ 27.60 

ร้อยละ 28 ร้อยละ 30 ร้อยละ 32 ร้อยละ 34 ร้อยละ 35 

ประชากรที่ประสบ
อุทกภัยลดลง 

จำนวนประชากรที่
ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย ต่อ 
ประชากร  
100,000 คน 

จำนวนประชากรทีป่ระสบอุทกภัย 
ปี 2562 = 58,660 คน 
ปี 2563 = 91,099 คน 
ปี 2564 = 25,218 คน 

เพิ่มข้ึน 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มข้ึน 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มข้ึน 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มข้ึน 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มข้ึน 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ อาชีพ แรงงานและสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกระจายความทั่วถึ ง  

ลดความเหลื่อมล้ำ อย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการ 
2. ส่งเสริมความร่วมมือของทุกองค์การและภาคประชาชนในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดและองค์การปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต  
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบอำนวยความเรียบร้อย ความสงบ สันติสุข แบบมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความร่วมมือ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
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5) แผนงานและโครงการสำคัญ ที่ดำเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีดังนี้ 
 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจดัการผลผลิตภาคเกษตร ประกอบดว้ยโครงการสำคัญดงันี ้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร 
2. โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสนิค้าและบริการสู่ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้า 

จังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก 
 
แผนงานที่ 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ประกอบด้วยโครงการสำคัญดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสนิคา้ บริการ สถานที่ท่องเที่ยว  และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 

2. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาส 
 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเพิ่ม
มูลค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการสำคัญดงันี ้

1. โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง 
 
แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสันติสุข ประกอบด้วยโครงการสำคัญดงันี้ 

1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
2. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 

 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
โครงการสำคัญดังนี ้

1. โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คงชายแดนจงัหวัดนราธิวาส 
2. โครงการบริหารจัดการ ฟื้นฟแูละพัฒนาแหล่งน้ำ 

 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยโครงการสำคัญดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สรา้งภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน 
 
แผนงานที่ 7 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ ประกอบด้วยโครงการสำคัญดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดา้นอาชีพ  เพื่อลดความเหลื่อมลำ้  สร้าง
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
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โครงการอ่ืนที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  ที่หน่วยงานดำเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  
ตามความสอดคล้องกบัประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส  มีดังนี ้

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1. พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน 
การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 

ชื่อโครงการ หน่วยดำเนินการ 
1. โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์การเกษตรอัจฉรยิะ สำนักงานเกษตรจังหวัด

นราธิวาส 
(อ.สุคิริน) 

2. โครงการ 1 อำเภอ 1 สนามฟตุบอล 7 คน มาตรฐานสากลนานาชาติ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนราธิวาส 

3. โครงการก่อสร้างจุดแลนดม์าร์ครอ่นทองตำบลภูเขาทอง จำนวน 1 แห่ง  
(- ท่าเฉลียง เหมือนท่าพระยาสาย (มีศาลาที่พักหลบแดดหลบฝน) มจีุด
บริการของว่าง เครื่องดื่ม- ห้องน้ำ ชาย – หญิง) 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนราธิวาส 

4. โครงการก่อสร้างตลาดน้ำชุมชนอำเภอสุคริิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนราธิวาส 

5. โครงการเพิม่ศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอ สุคริิน แบบ New Normal 
เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนราธิวาส 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนราธิวาส 

7. โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนราธิวาส 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขทีย่ั่งยืน 

ชื่อโครงการ หน่วยดำเนินการ 
1. โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อการดแูลสุขภาวะของคนทุกวัยScience For Life ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

นราธิวาส 
2. โครงการเพิม่ศักยภาพเยาวชนนราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 

นราธิวาส  
3. โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพื่อการกีฬาและนันทนาการตามผังเมอืง 

ชุมชนเทศบาลตำบลต้นไทร (ระยะที่ 3) หมู่ที1่  ตำบลปะลุกาสาเมาะ  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลยี่งอ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ 
จงัหวัดนราธิวาส 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 
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ชื่อโครงการ หน่วยดำเนินการ 
5. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนปาเสมสั หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส  

อำเภอสไุหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใต้ อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

7. โครงการพัฒนาเมืองและส่งเสริมคณุภาพชีวิตปาดีคอมเพล็กซ์ (Padee 
complex) ตำบลปะลุรู อำเภอสไุหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

8. โครงการก่อสร้างโรงคัดแยก และกำจัดขยะมาตรฐานสากล  สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส  

9. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4022 
หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

10. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณสระน้ำบ้านตามุง บ้านตามุง หมู่ที่ 2 
ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรสีาคร จังหวัดนราธิวาส 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

11. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองหลังโรงเรียนตาดีกา บ้านสะเตียร์ 
หมู่ที่ 5 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

12. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์กูเล็ง หมู่ที่ 4 และหมูท่ี่ 13 
ตำบลบูกติ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

13. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองมะรือโบออก ตำบลมะรือโบออก 
อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

14. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองสุไหงปาดี (จุดที่3) หมู่ที่ 6,11 และ
12 ตำบลสไุหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสความยาว 590 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

15. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบรุี บ้านบือแนนากอ หมู่ที่ 6 
บ้านตอหลัง หมู่ที่ 1 และบ้านคลองหงส์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง  
อำเภอศรสีาคร จังหวดันราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

16. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์ดาฮง บ้านดาฮง หมู่ที ่4  
ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรสีาคร จังหวัดนราธิวาส  ความยาว 300 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

17. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์ปากอ บ้านดาฮง หมูท่ี่ 4 
ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรสีาคร จังหวัดนราธิวาส ความยาว 300 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

18. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์ปาเกาะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงคีรี 
อำเภอศรสีาคร จังหวดันราธิวาส ความยาว 150  เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

19. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบรุี พร้อมถนน คสล.  
ชุมชนตลาดซากอ-ชุมชนดูซงค์มาแจ หมู่ท่ี 1,2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500  เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

20. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองสายไอร์จูโจะ๊ หมู่ที่ 7  
ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000  เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 
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ชื่อโครงการ หน่วยดำเนินการ 
21. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านไอร์แยง2 บ้านละโอ หมุ่ที่ 2 

ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 
สนง.โยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 
22. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองดา้นหลังมสัยิด บ้านไอร์กอืเนาะ 

หมุ่ที่ 5 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

23. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านลูโบะ๊ยือริง บ้านไอรก์ือเนาะ 
หมุ่ที่ 5 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

24. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านตะเคยีนต้นเดียว บ้านไอร์ตุย 
หมุ่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

25. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านยากาบองอ บ้านตืองอ  
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

26. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยอาโต๊ะ บ้านตือมายู หมู่ที่ 1 
ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

27. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยอาโต๊ะ บ้านตอแล หมูท่ี่ 6 
ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 700 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

28. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองกำปงตีงา บ้านจาแบดูวอ หมู่ที่ 5 
ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

29. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบูเกะ๊ยารง (ต่อเนื่อง) บริเวณ
บ้านบูเก๊ะยารง หมู่ท่ี 1 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
800 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

30. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองชุมชนยะกัง  หมู่ที่ 7 ตำบลลำภู 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 300 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

31. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก  หมู่ที่ 10 
ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 800 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

32. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์สะเตง  หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

33. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านสันตสิุข หมู่ที่ 1 ตำบลบาตง 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

34. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยกูยิ บ้านกยูิ หมู่ที่ 4  
ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 100 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

35. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยยาเดะ๊ บ้านยาเด๊ะ  หมู่ที่ 2 
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวดันราธิวาส ความยาว 450 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 
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36. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยโว บริเวณบาลาเซาะหป์ะดอแอ 

หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 
สนง.โยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 
37. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์กาบู  

บริเวณโรงเรียนนิคมพัฒนา7 บ้านสว.นอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

38. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองต้นนำ้สายบรุี หมู่ที่ 4 ตำบลสุคริิน 
อำเภอสุคริิน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 270 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

39. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองลูโบะบตูา  หมู่ที่ 1 ตำบลปะลุ
กาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 750 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

40. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมทะเลบ้านคลองตัน-บ้านคลองเลย  
หมู่ที่ 4,7 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
1,650 เมตร 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

41. โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชน 
เมืองนราธิวาส ระยะที่ 2 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

42. โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนบูเก๊ะตา 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

43. โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนตากใบ 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

44. โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนสุไหงโก-
ลก ระยะที่ 3 บ้านปาดังยอ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

45. โครงการก่อสร้างจุดตรวจอัจฉริยะ (Smart Check Point) ตำรวจภูธรนราธิวาส 
46. โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงพยาบาลมาตรฐานสากลนานาชาติ สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนราธิวาส 
47. โครงการ 1 ตำบล 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาตรฐานสากล

นานาชาติ 
สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนราธิวาส 
48. โครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงานครบวงจรในชุมชน

ระดับตำบลและวสิาหกิจชุมชน 
สำนักงานพลังงาน 
จังหวัดนราธิวาส 

49. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ สำนักงานพลังงาน 
จังหวัดนราธิวาส 

50. โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส 

51. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ กรมชลประทาน 
52. โครงการสนับสนุนการบรหิารจดัการน้ำชลประทาน กรมชลประทาน 
53. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน กรมชลประทาน 
54. โครงการจดัหาแหล่งน้ำและเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน กรมชลประทาน 
55. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ กรมชลประทาน 
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56. โครงการก่อสร้างรั้วชายแดนและรัว้เขตป่า ฯลฯ เพื่อการอนุรักษ์อยา่งยั่งยืน เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าฮาลา- 

บาลา (อ.สุคริิน) 
57. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายมสัยิดลาแล – แฆและ หมู่ที ่1,2 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ 
58. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโต๊ะเวาะตก – โตะ๊เวาะ หมูท่ี่ 2,3 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ 
59. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายลาแล – ปูโยะ หมู่ที่ 1,2 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ 
60. โครงการปรับปรุงสระน้ำบา้นปิเหล็ง หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก  

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

มะรือโบออก 
61. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกถนนสายจูโว๊ะ-ประตรูะบายน้ำ 

บ้านจูโว๊ะ ( ภายในหมูบ่้าน ) 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

มะรือโบออก 
62. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนพรอ้มลงกินคลุก ถนนสาย สวนปาลม์ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบล 

มะรือโบออก 
63. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังพร้อมลงหินคลุก ถนนสายสวนยาง องค์การบริหารส่วนตำบล 

มะรือโบออก 
64. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 2 บ้านฮูลูปาเร๊ะ หมู่ที่ 1   

ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
อำเภอระแงะ 

65. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 1 บ้านร่อน หมู่ที่ 2   
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

66. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 2 บ้านร่อน หมู่ที่ 2   
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

67. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 1 บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ที่ 11  
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

68. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 2 บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ที่ 11  
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

69. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 3 บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ที่ 11  
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

70. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 4 บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ที่ 11  
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

71. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำปอ้งกันอุทกภัยน้ำท่วม บ้านบองอ หมู่ที่ 4 
ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

72. โครงการก่อสร้างเรียงคันหินป้องกันตลิ่งพัง คลองบูเก๊ะสามี (ช่วงที่ 2)  
ชุมชนโรงเรียนดารสุลาม ตำบลตนัหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

73. โครงการก่อสร้างผนังเรียงคันหินปอ้งกันตลิ่งพัง คลองบูเก๊ะสามี (ช่วงที่ 3) 
ชุมชนโรงเรียนดารสุลาม ตำบลตนัหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอระแงะ 

74. โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต พิชิตใจกลุ่มคนเปราะบาง อำเภอระแงะ 
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ชื่อโครงการ หน่วยดำเนินการ 
75. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  

นธ.ถ 1 – 0020 สายบ้านจะแนะ ต.จะแนะ - บ้านริแง  ต.ผดุงมาตร   
อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร   

กองช่าง   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส 
76. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  

นธ.ถ 1-0010 สายบ้านบลูกายานงิ  ต.ร่มไทร – บ้านทรงครีี - ไอร์ยามู   
ต.เกียร์  อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 5,040 เมตร  

กองช่าง   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส 

77. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟลัท์ติกคนกรตี  
นธ.ถ 1 -0027 สายคลองหงส์  ต.ตะมะยูง - ตะโละ๊ ต.ซากอ  อ.ศรสีาคร   
จ.นราธิวาส  ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

กองช่าง   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส 
78. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 

พร้อมขยายไหล่ทาง นธ.ถ 1-0041 สายภายในสนามกีฬา อบจ.นราธิวาส  
ต.โคกเคยีน  อ.เมือง  จ.นราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 310 เมตร 

กองช่าง   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นราธิวาส 
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3.2.4 แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตัง้หลักของกิจกรรมของโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดนราธิวาส 

 

 
  

ลำดับความสำคัญ 
1.5.(27) , 2.2.(7) , 3.2.(45) , 3.3.(8) , 

3.4.(46) , 3.5.(47) , 3.6.(48) , 3.8.(50) , 
3.9.(51) , 3.10.(52) , 4.1.(2) , 5.1.(53) , 
8.2.(10) , 8.3.(11) , 8.7.(15) , 8.10.(17) , 
8.12.(19) , 9.1.(32) , 9.2.(20) , 10.4.(42) , 

10.5.(55) , 11.2.(57) 

ลำดับความสำคัญ 
1.5.(27) , 3.2.(45) , 8.2.(10) 

ลำดับความสำคัญ 
1.5.(27) , 8.3.(11) , 8.5.(13) 

ลำดับความสำคัญ 
1.6.(28) , 8.1.(9) 

ลำดับความสำคัญ 
1.5.(27) , 3.2.(45) , 8.2.(10) , 8.3.(11) , 8.5.(13) 

ลำดับความสำคัญ 
1.5.(27) , 8.8.(16) , 

8.11.(18) 

ลำดับความสำคัญ 
1.7.(29) , 2.2.(7) , 
3.2.(45) , 8.2.(10) 

ลำดับความสำคัญ 
8.8.(16) 

ลำดับความสำคัญ 
1.6.(28) , 2.2.(7) , 3.4.(46) ลำดับความสำคัญ 

1.5.(27) , 8.4.(12) , 8.6.(14) 

ลำดับความสำคัญ 
1.5.(27) , 3.2.(45) , 3.3.(8) , 
3.5.(47) , 3.6.(48) , 8.2.(10) , 
8.6.(14) , 8.9.(31) , 10.4.(42) 

ลำดับความสำคัญ 
1.5.(27) , 3.7.(49) , 8.4.(12) 

, 8.5.(13) , 8.9.(31) 

หมายเหตุ    X.Y.(Z)  
X = หมายเลขชุดโครงการ,  Y = หมายเลขกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ,  (Z) = ลำดับความสำคัญของกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ 

ลำดับความสำคัญ    (ที่ดำเนินโครงการทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส) 
1.1.(3) , 1.2.(4) , 1.3.(25) ,1.4.(26) , 1.8.(30) , 1.9.(5) , 2.1.(6) , 2.3.(24) , 3.1.(44) , 

4.2.(43) , 6.1.(33) , 6.2.(36) , 6.3.(37) , 6.4.(34) , 6.5.(38) , 6.6.(39) , 6.7.(35) , 6.8.(40) , 
6.8.(41) , 7.1.(1) , 10.1.(21) , 10.2.(22) , 10.3.(54) , 11.1.(56) , 11.3.(23) , 11.4.(58) 
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สรุปตำแหน่งที่ตัง้หลักของกจิกรรมของโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(จัดเรียงตามพ้ืนที่รายอำเภอ) 

 
พื้นที่ดำเนินโครงการ โครงการลำดับความสำคัญที ่

ทั้ง 13 อำเภอ 

ในจังหวัดนราธิวาส 

1.1.(3) , 1.2.(4) , 1.3.(25) ,1.4.(26) , 1.8.(30) , 1.9.(5) , 2.1.(6) , 2.3.(24) , 3.1.(44) , 
4.2.(43) , 6.1.(33) , 6.2.(36) , 6.3.(37) , 6.4.(34) , 6.5.(38) , 6.6.(39) , 6.7.(35) , 
6.8.(40) , 6.8.(41) , 7.1.(1) , 10.1.(21) , 10.2.(22) , 10.3.(54) , 11.1.(56) , 11.3.(23) 
, 11.4.(58) 

1. อำเภอเมืองนราธิวาส 1.5.(27) , 2.2.(7) , 3.2.(45) , 3.3.(8) , 3.4.(46) , 3.5.(47) , 3.6.(48) , 3.8.(50) , 
3.9.(51) , 3.10.(52) , 4.1.(2) , 5.1.(53) , 8.2.(10) , 8.3.(11) , 8.7.(15) , 
8.10.(17) , 8.12.(19) , 9.1.(32) , 9.2.(20) , 10.4.(42) , 10.5.(55) , 11.2.(57) 

2. อำเภอสุไหงปาด ี 1.5.(27) , 3.7.(49) , 8.4.(12) , 8.5.(13) , 8.9.(31) 
3. อำเภอสุไหงโก-ลก 1.5.(27) , 3.2.(45) , 3.3.(8) , 3.5.(47) , 3.6.(48) , 8.2.(10) , 8.6.(14) , 8.9.(31) , 

10.4.(42) 
4. อำเภอสุคิริน 1.6.(28) , 2.2.(7) , 3.4.(46) 

5. อำเภอศรีสาคร 1.6.(28) , 8.1.(9) 

6. อำเภอแว้ง 1.5.(27) , 8.4.(12) , 8.6.(14) 
7. อำเภอรือเสาะ 1.5.(27) , 8.3.(11) , 8.5.(13) 
8. อำเภอระแงะ 1.5.(27) , 8.8.(16) , 8.11.(18) 
9. อำเภอยี่งอ 1.5.(27) , 3.2.(45) , 8.2.(10) , 8.3.(11) , 8.5.(13) 
10. อำเภอบาเจาะ 1.5.(27) , 3.2.(45) , 8.2.(10) 
11. อำเภอตากใบ 1.7.(29) , 2.2.(7) , 3.2.(45) , 8.2.(10) 

12. อำเภอเจาะไอร้อง  
13. อำเภอจะแนะ 8.8.(16) 

หมายเหตุ    X.Y.(Z)  
X = หมายเลขชุดโครงการ 
Y = หมายเลขกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ 
(Z) = ลำดับความสำคญัของกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ 

 

 

https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_251.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_985.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_829.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_243.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_851.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_833.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_174.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_276.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_374.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_224.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_515.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_193.html
https://www.faqthai.org/2022/07/blog-post_759.html
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3.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดนราธิวาส (แบบ จ.2) 

เป้าหมายการพัฒนา :  “เศรษฐกิจมั่นคง การค้ามั่งคั่ง สันติสุขยั่งยืน สู่นราน่าอยู่” 

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดนราธิวาส 
(แบบ จ.2) 

ประเด็นการพัฒนา 

แหล่งงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน 
โครงการ 
(จำนวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จำนวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จำนวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จำนวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จำนวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาภาคการผลิต  
ภาคการเกษตรกรรม ท่องเท่ียว อุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเน่ืองและเกิดรายได้
ภาคประชาชนยั่งยืน 

5 โครงการ 
25 กิจกรรม 

146,282,020 7 160,268,200 - - - - 12 306,550,220 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ นำไปสู่ความม่ันคงและ 
สันติสุขท่ียั่งยืน 

6 โครงการ 
33 กิจกรรม 

405,240,057 56 3,328,297,300 22 186,939,800 - - 84 3,920,477,157 

รวม  
11 โครงการ 
58 กิจกรรม 

551,522,077 63 3,488,565,500 22 186,939,800 - - 96 4,227,027,377 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - 9,000,000 - - - - - - - 9,000,000 

รวมทั้งสิ้น 
11 โครงการ 
58 กิจกรรม 
1 รายการ 

560,522,077 63 3,488,565,500 22 186,939,800 - - 96 4,236,027,377 
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สรุปโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดนราธิวาส 

เป้าหมายการพัฒนา : “เศรษฐกิจมั่นคง การค้ามั่งคั่ง สันติสุขยั่งยืน สู่นราน่าอยู่” 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสรา้งมูลคา่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง
และเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 

5 โครงการ 25 กิจกรรม 146,282,020 26.1 % 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคง
และสันติสุขที่ยั่งยนื 

6 โครงการ  33 กิจกรรม 405,240,057 72.3 % 

รวม 11 โครงการ 58 กิจกรรม  
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  9,000,000 1.60 % 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
11 โครงการ 58 กิจกรรม 

1 รายการ 
560,522,077 100.00% 
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ลำดับความสำคัญโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของจังหวัดนราธิวาส 
 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
  7.โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดนราธิวาส 
   17,444,540                -       17,444,540    

1 กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนราธวิาส 
  

   17,444,540                    -        17,444,540  สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาสและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  4.โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี
ของจังหวัดนราธิวาส 

   13,592,900                -       13,592,900    

2 กิจกรรมหลัก 1 สนับสนนุงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา ประจำป ี    13,592,900                -    13,592,900  สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาสและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร    11,844,300                -       11,844,300    
3 กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปน้ำผึง้ชนัโรง  

เพื่อเสริมรายได้ให้ชาวสวน (สวนปาล์มนำ้มัน สวนไม้ผล และ 
สวนไมย้ืนตน้อ่ืนๆ) 

1,592,000                -    1,592,000  สำนักงานเกษตร 
จังหวัดนราธิวาส 

4 กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูพืชไร่ (อ้อย 
แตงโม ข้าวโพดหวาน) 

2,013,000                -    2,013,000  สำนักงานเกษตร 
จังหวัดนราธิวาส 

5 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พืน้เมืองเพื่อสร้างรายได้ 8,239,300                    -    8,239,300  สำนักงานปศุสัตว ์
จังหวัดนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
  2.โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก  

และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก 
   13,026,000                -       13,026,000    

6 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศกัยภาพนักการตลาดออนไลน์ และส่งเสริม
การค้าจังหวัดนราธวิาส สู่เศรษฐกิจฐานราก  

11,009,000                    -    11,009,000  สำนักงานพาณชิย ์
จังหวัดนราธิวาส 

7 กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยนื 

2,017,000                    -    2,017,000  สำนักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดนราธิวาส 

  3.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว  และ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 

    4,500,000                -        4,500,000    

8 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 4,500,000                -    4,500,000  สำนักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดนราธิวาส 
  8.โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน

จังหวัดนราธิวาส 
              -     175,930,000   175,930,000    

9 กิจกรรมหลักที่ 1 งานติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายบอกทาง ติดตั้งราว
กันอันตราย งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 
0101,0102 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.0+000 –  
กม.42+480 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวง
หมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง 
กม.21+500 – กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวดันราธิวาส 

-          49,000,000      49,000,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
10 กิจกรรมหลักที่ 2  งานติดตั้งปา้ยจราจรบอกทางและป้ายส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว งานบูรณะผิวทางเพือ่เพ่ิมความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกในการสัญจร ทาง
หลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 -  
กม.263+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ  
อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101  
ตอน นราธิวาส – มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559  
(เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

-          30,000,000  30,000,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 

11 กิจกรรมหลักที่ 3 งานติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4066  
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 - กม.
54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

-          20,000,000  20,000,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 

12 กิจกรรมหลักที่ 4 งานติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.
22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
  

-           9,500,000  9,500,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
13 กิจกรรมหลักที่ 5 งานราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100  
ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+094  
(เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ –  
บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

-           5,200,000  5,200,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 

14 กิจกรรมหลักที่ 6 งานติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4057  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

-           5,800,000  5,800,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 

15 กิจกรรมหลักที่ 7 งานราวกันอันตราย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 
0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง กม.15+800 - กม.17+400 (เป็น
ตอนๆ),  ทางหลวงหมายเลข 4321  
ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ ระหว่าง กม.1+862- กม.
2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
  

-           6,180,000  6,180,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
16 กิจกรรมหลักที่ 8 งานติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความ

ปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง กม.12+600 - กม.
14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ –  
ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  

-           5,550,000  5,550,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 

17 กิจกรรมหลักที่ 10 ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน บา้นทุ่งกง  
หมู่ที่ 8  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จงัหวัดนราธวิาส  
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร 

                  
-    

       4,968,000  4,968,000  สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 
18 กิจกรรมหลักที่ 11 ก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบา้นบาโงอาแซ  

หมู่ที่ 6  ตำบลตนัหยงมัส อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 
เมตร ความยาว 40.00 เมตร 

                  
-    

       7,300,000  7,300,000  สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด

นราธิวาส 
19 กิจกรรมหลักที่ 12 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 

สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084 อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  
                  
-    

 32,432,000   32,432,000  แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

   9.โครงการบริหารจัดการ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ               -       45,590,000     45,590,000    
20 กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง  

บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 
  

-          45,590,000  45,590,000  สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
  10.โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน     1,518,740                 -        1,518,740    

21 กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริม ป้องกันและพฒันา สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก จังหวัดนราธิวาส 

1,311,640                -    1,311,640  สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนราธิวาส 

22 กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมสขุภาพเด็กปฐมวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วม จังหวัดนราธิวาส 

207,100                -    207,100  สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนราธิวาส 

   11.โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

       817,000                -          817,000    

23 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัว
ยากจนและด้อยโอกาส 

817,000                    -    817,000  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนราธิวาส 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ     9,000,000                -        9,000,000  สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาสและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000                -    9,000,000  

รวมโครงการ y1    71,743,480   221,520,000   293,263,480   
  2.โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก  

และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก 
    4,239,100      1,858,000      6,097,100    

24 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  
จังหวัดนราธิวาส 

4,239,100         1,858,000  6,097,100  สำนักงานพฒันาชุมชน 
จังหวัดนราธิวาส 

  1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร    25,377,070     19,549,000     44,926,070    
25 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาสลิดแบบครบวงจร 966,020                -    966,020  สำนักงานประมง 

จังหวัดนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
26 กิจกรรมหลักที่ 4 แหล่งอาหารและโปรตนีด้านปศสุัตว์ 12,132,280                    -    12,132,280  สำนักงานปศุสัตว ์

จังหวัดนราธิวาส 
27 กิจกรรมหลักที่ 5 เพิ่มประสิทธภิาพและลดต้นทนุดา้นพลังงานในภาค

การเกษตร 
52,000         1,959,000  2,011,000  สำนักงานพลังงาน 

จังหวัดนราธิวาส 
28 กิจกรรมหลักที่ 6 จัดระบบอนุรกัษ์ดินและน้ำขยายผลการทำนาขั้นบนัได 

และพัฒนาคุณภาพดินพืน้ที่แปลงนาขั้นบนัไดจังหวัด 
778,000         1,750,000  2,528,000  สถานีพฒันาที่ดนิ 

นราธิวาส 
29 กิจกรรมหลักที่ 7 ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน 

(สนบัสนนุการดำเนินงานภายใต้โครงการตากใบโมเดล) 
8,106,970  15,840,000 23,946,970  สถานีพฒันาที่ดนิ 

นราธิวาส 
30 กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาคุณภาพดินด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  3,341,800                    -    3,341,800  สถานีพฒันาที่ดนิ 

นราธิวาส 
  8.โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน

จังหวัดนราธิวาส 
              -       45,000,000     45,000,000    

31 กิจกรรมหลักที่ 9 ยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดิน พร้อม
ติดตั้งป้าย LED ให้ข้อมูลเส้นทางชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประชาชนบริเวณจุดพักรถ  
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก  ระหว่าง  
กม.0+000 - กม.53+238  (เป็นตอนๆ) ในพืน้ที่จงัหวัดนราธิวาส  
 
 
  

-          45,000,000  45,000,000  แขวงทางหลวงนราธิวาส 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

 

38 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
   9.โครงการบริหารจัดการ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ               -       36,270,000     36,270,000    

32 กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองสายไอร์จโูจ๊ะ  
หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส ความยาว 350  
เมตร  

-          36,270,000  36,270,000  สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 
  6.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน    40,626,975       9,971,202     50,598,177    

33 กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 

2,984,450         7,888,602  10,873,052  ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดนราธิวาส 

34 กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและคุณภาพ
ชีวิต แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส ประจำป ี

3,499,800                -    3,499,800  สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนราธิวาส 

35 กิจกรรมหลักที่ 7 ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ
จังหวัดนราธิวาส 

4,387,000         1,213,000  5,600,000  สำนักงานพฒันาชุมชน 
จังหวัดนราธิวาส 

ร่วมกับ 
สำนักงานพฒันาสงัคม

และความมัน่คง 
ของมนุษย์ 

จังหวัดนราธิวาส 
36 กิจกรรมหลักที่ 2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  

(TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ จังหวัดนราธิวาส 
 204,500   -     204,500  สำนักงานแรงงาน 

จังหวัดนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
37 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และ

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
 1,200,000   -     1,200,000  สำนักงาน 

พระพุทธศาสนา 
จังหวัดนราธิวาส 

38 กิจกรรมหลักที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส  2,148,900   -     2,148,900  สำนักงานพฒันาชุมชน 
จังหวัดนราธิวาส 

39 กิจกรรมหลักที่ 6 ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา 
โมเดล" จังหวัดนราธิวาส 

 4,098,600   869,600   4,968,200  สำนักงานพฒันาชุมชน 
จังหวัดนราธิวาส 

40 กิจกรรมหลักที่ 8 นราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 10,565,200                -    10,565,200  ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดนราธิวาส 

41 กิจกรรมหลักที่ 9 ประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 11,538,525                -    11,538,525  ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดนราธิวาส 

  10.โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน 5,679,500                 -    5,679,500    
42 กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้างสุขด้วยกีฬา 

 
 
 
 
  

5,679,500                -    5,679,500  สำนักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

จังหวัดนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
  4.โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี

ของจังหวัดนราธิวาส 
    1,000,000                -    1,000,000    

43 กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 1,000,000                -    1,000,000  สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬา 

จังหวัดนราธิวาส 
  3.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว  และ

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 
   12,352,450     37,243,700     49,596,150    

44 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาบคุลากรด้านการท่องเที่ยว 2,969,000                -    2,969,000  สำนักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

จังหวัดนราธิวาส 
45 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาศกัยภาพนักเล่าเร่ืองท้องถิ่น (Story Teller) 

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
1,030,000                -    1,030,000  สำนักงานวฒันธรรม 

จังหวัดนราธิวาส 
46 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาส 
439,450        1,243,700  1,683,150  สำนักงานพฒันาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 
47 กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณีจังหวัดนราธิวาสกระตุ้นการ

ท่องเที่ยว 
4,000,000                -    4,000,000  สำนักงานการท่องเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

48 กิจกรรมหลักที่ 6 การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 3,500,000                -    3,500,000  สำนักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

จังหวัดนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
49 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาอนุรักษ์ผีเสื้อเทือกเขาบูโด  

เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
414,000                -    414,000  สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนราธิวาส 

50 กิจกรรมหลักที่ 8 ก่อสร้างร้านค้าศูนย์อาหาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หาดนราทัศน ์

-          17,000,000  17,000,000  สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 
51 กิจกรรมหลักที่ 9 ก่อสร้างวงเวยีน ประติมากรรมกลางแจ้ง พรอ้มปรับปรุง

ภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน ์
-          10,000,000  10,000,000  สำนักงานโยธาธิการ 

และผังเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

52 กิจกรรมหลักที่ 10 ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหาดนราทัศน ์

-           9,000,000  9,000,000  สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 
  5.โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมให้

เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
 1,699,500   -        1,699,500    

53 กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมและพฒันาสถานประกอบการอุตสาหกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ 
สีเขียว (BCG Model) 

 1,699,500                    -    1,699,500  สำนักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดนราธิวาส 

  10.โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน     1,938,050     20,000,000     21,938,050    
54 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาศกัยภาพการดูแลผู้สงูอายุ  

จังหวัดนราธิวาส 
1,038,050                -    1,038,050  สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนราธิวาส 
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ลำดับ 
ความสำคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เสนอ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม 
55 กิจกรรมหลักที่ 5 วิทย์สูชุ่มชน เพื่อสุขภาพคนทุกช่วงวัย 900,000        20,000,000  20,900,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษานราธิวาส 
   11.โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
    4,454,050                -        4,454,050    

56 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเยาวชนก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอากาศ
ยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเพิ่มผลผลติทางการเกษตร  

1,800,000                -    1,800,000  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนราธิวาส 

57 กิจกรรมหลักที่ 2 “พ่อเมืองพบชาวศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 

654,050                -    654,050  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนราธิวาส 

58 กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้าง “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” (Innovation 
Plaster in Narathiwat) 

2,000,000                    -    2,000,000  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนราธิวาส 

รวมโครงการ y2    97,366,695   169,891,902   267,258,597   
รวมทั้งสิ้น  169,110,175   391,411,902   560,522,077   
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดนราธิวาส 

(แบบ จ.2) 

ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาภาคการผลติ ภาคการเกษตรกรรม ท่องเท่ียว อตุสาหกรรม การคา้ การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลคา่เพ่ิมอย่างตอ่เนื่องและเกิดรายได ้
ภาคประชาชนยัง่ยืน 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคณุภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลติภาคเกษตร 
1.  โครงการของจงัหวัด 
1.1 โครงการท่ี 1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพการผลิตและ
สร้างมูลคา่เพ่ิมสินค้าเกษตร 

        1. เกษตรกร  และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้
ไปใช้ได้ ร้อยละ 100 
2. เกษตรกรร้อยละ 80 ท่ีผ่านการฝึกอบรมมี
รายได้เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5  
3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเกษตรกรสามารถตอ่ยอด
สร้างอาชีพการผลติเชิงธุรกิจได ้

 56,770,370 

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1  

การส่งเสริมการผลิตและ 

แปรรูปน้ำผึ้งชนัโรง เพื่อเสริม
รายได้ให้ชาวสวน (สวนปาล์ม
น้ำมัน สวนไม้ผล และ 

สวนไมย้ืนตน้อ่ืนๆ) 

2.3 3 1  1. ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับความรู้และได้รับการ
สนับสนนุปัจจยัการผลิตน้ำผึ้งชนัโรง 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถ
นำความรูไ้ปเลี้ยงชนัโรงในสวนปาล์มน้ำมนั 
ไม้ผล และไม้ยนืตน้ 

สำนักงานเกษตร 

จังหวัดนราธิวาส 

1,592,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอรมมีรายได้เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 5 ของรายได้จากการทำสวนปาล์ม 
ไม้ผล และไม้ยนืตน้ 

    1)  เพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตชนัโรงคุณภาพ 

แก่เกษตรกร 

  1,492,000 

    2)  เพิ่มประสิทธิภาพ 

การเพิ่มมูลค่า และการ 

แปรรูปชันโรงของวิสาหกิจ
ชุมชน 

  100,000 

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2  

การเสริมสร้างรายได้ให้แก่ 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ 
(อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน) 

2.3 4 1  1) ร้อยละ 100 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับความรู้และได้รบัการสนบัสนุนปัจจัย
การผลิตพืชไร่ พืชผัก (อ้อย แตงโม ข้าวโพด
หวาน) 
2) ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม
สามารถนำความรูไ้ปผลิตพชืไร่ พืชผักที่
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  
3) กลุ่มเกษตรกรจำนวน 40 กลุ่ม ที่ผ่าน 

การอบรมสามารถนำความรู้ไปผลิตพืชอาหาร 
และมีรายได้ในกลุ่ม ๆ ละ 60,000 บาท 

สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

2,013,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    1)  อบรมถ่ายทอดความรู้
ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
กระบวนการผลิต มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย 

  413,000 

    2)  สนับสนนุวัสดสุาธิตใน
การฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
ทักษะในการผลิตพืชไร่ 
(อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน) 
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ตามความต้องการของตลาด 

  1,600,000 

1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3  
การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง
ปลาสลิดแบบครบวงจร 

2.3 25 1 1)  ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะเลีย้ง
ปลาสลิด 

1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนจาก 

การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 3 

2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน 

การเพาะเลี้ยงสัตวนำ้/การบริหารจัดการ
ระหว่างการเลี้ยง/การแปรรูป/มาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สำนักงานประมง
จังหวัดนราธิวาส 

966,020 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.14. กิจกรรมหลักที่ 1.4 

แหล่งอาหารและโปรตีนดา้น
ปศุสัตว ์

2.3 26 1 1)  จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ ตาม
เป้าหมาย 

2)สนับสนนุปัจจยัการผลิต
ให้กับเกษตรกร/ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการฯ 

1. เกษตรกร/ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 

มีแหล่งอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอจาก
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  
2. สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
เกษตรกร/ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนราธิวาส 

12,132,280 

1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5  

เพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนดา้นพลังงานในภาค
การเกษตร 

2.3 27 1  1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการสนบัสนนุ
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลด
ระยะเวลาการตากแห้งผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 50 

2.กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการสนบัสนนุระบบ
สูบนำ้พลงังานแสงอาทิตย์ และระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลด
รายจ่ายดา้นไฟฟ้า ร้อยละ 50 

3.สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับการสนบัสนนุ
เทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานและ
การบำรุงรักษาเทคโนโลยี กลุ่มละ 5 คน 

สำนักงาน
พลังงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

2,011,000      

    1)  จ้างทำเทคโนโลยี
พลังงาน 

  1,959,000 

    2)  ฝึกอบรมการใช้งานและ
การบำรุงรักษาเทคโนโลย ี

  52,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 1.6 

จัดระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำ
ขยายผลการทำนาขั้นบันได 
และพัฒนาคุณภาพดินพืน้ที่
แปลงนาขั้นบันได 

จังหวัดนราธิวาส 

2.3 28 1  1.พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงดิน ให้
สามารถปลูกพืชได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
จำนวน 50 ไร่ 
2.ส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต 

น้ำหมักชีวภาพ จำนวน 4,000 ลิตร 

สถานีพฒันาที่ดนิ
นราธิวาส 

2,528,000 

    1)  จัดระบบอนุรักษ์ดิน 

และนำ้ 

  1,750,000 

    2)  เก็บตัวอย่างดินเพื่อ
วิเคราะห์   

  6,000 

    3)  วัสดุสาธิตการผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

  720,000 

    4)  วัสดุสาธิตการผลิต/ 
การใช้น้ำหมักชีวภาพ 

  52,000 

1.1.7 กิจกรรมหลักที่ 1.7 

ปรับปรุงพืน้ทีน่าร้างเพื่อ
การเกษตรแบบผสมผสาน 
(สนบัสนนุการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการตากใบโมเดล) 

2.3 29 1  1. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ตามแบบ
รายแปลงของเกษตรกร (ปรับรปูแปลงนา
ลักษณะที่ 3 และสระนำ้ ความจุ 225 ลบ.ม)  
1,760  ไร่ 

สถานีพฒันาที่ดนิ
นราธิวาส 

23,946,970 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต  
ปุ๋ยหมัก  1,760  ตัน 

3. สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ดนิกรด 
ด้วยสารปรบัปรุงดนิ (โดโลไมท์) 880 ตัน 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนน้ำหมกัชีวภาพ 
26,400 ลิตร 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนปุ๋ยพืชสด  
8,800  กิโลกรัม 

    1)  จัดทำระบบอนุรักษ์ดนิ
และนำ้ 

ตามแบบรายแปลง 

  15,840,000 

    2)  ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ปัจจัยการผลิต ปุ๋ยหมัก 

  5,984,000 

    3)  ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ปัจจัยการผลิต สารปรับปรุง
ดิน (โดโลไมท์) 

  1,496,000 

    4)  ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ปัจจัยการผลิต นำ้หมัก
ชีวภาพ 

  396,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    5)  สำรวจและออกแบบและ
ติดตามงาน 

  230,970 

1.1.8 กิจกรรมหลักที่ 1.8 

พัฒนาคุณภาพดนิด้วย
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ 

2.3 30 1  1.จำนวนพืน้ที่การเกษตรได้รับการปรับปรุง
บำรุงดนิให้มีความอุดมสมบูรณ์ 770  ไร่ 

สถานีพฒันาที่ดนิ
นราธิวาส 

3,341,800   

    1)  เก็บตัวอย่างดินเพื่อ
วิเคราะห์ 

ธาตุอาหารพืช 

  57,750 

    2)  ส่งเสริม/สนับสนนุการใช้
เทคโนโลยดี้านการพัฒนา
ที่ดิน 

  3,284,050 

1.1.9 กิจกรรมหลักที่ 1.9 

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตวป์ีก 

2.3 5 1 1)จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ ตาม
เป้าหมาย 

2)สนับสนนุปัจจยัการผลิต
ให้กับเกษตรกร/ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการฯ 
 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 
ไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ของประชากร
ไก่พื้นเมืองที่มีอยู่เดิม 

2. มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยง 
ไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

3. เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการขาย
ลูกไก่พื้นเมืองและลดรายจา่ยจากการบริโภค
ไก่พื้นเมืองในครัวเรือน 
 

สำนักงานปศุสัตว ์

จังหวัดนราธิวาส 

8,239,300 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

50 

ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.2 โครงการท่ี 2 โครงการ
พัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยง
ตลาดสนิค้าและบริการสู่
ตลาดโลก และส่งเสริมการค้า
จังหวัดนราธิวาส สูเ่ศรษฐกิจ
ฐานราก 

        1. ผลติภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ตวัใหม่ และขึ้นทะเบียนเป็นผลติภัณฑ์ 
OTOP ไม่น้อยกวา่ 25 ผลติภัณฑ/์ปี 
2.รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย เพ่ิมขึ้นกวา่
ช่วงเดียวกันของปีท่ีผา่นมา ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10/ป ี

 19,123,100 

1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1  
การพัฒนาศักยภาพ 
นักการตลาดออนไลน์ และ
ส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส  
สู่เศรษฐกิจฐานราก 

2.8 6   1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักการตลาด
ตำบลสู่ตลาด Online อย่างมืออาชีพ  
ยุค Up Normal” (80 ราย) 
2.กระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส (12 ครั้ง) 
3.สัมมนาเจาะลึกตลาดสนิค้าในประเทศ
อาเซียนและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ
เป็น Smart Trader (100 ราย) 
4.กิจกรรม'มหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลาดชายแดนในประเทศและประเทศเพื่อน
บ้าน (2 คร้ัง) 

สำนักงานพาณชิย ์

จังหวัดนราธิวาส 

11,009,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

5.กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงและจำหนา่ย
สินค้าระดบันานาชาติ "THAIFEX - ANUGA 

ASIA 2024" (15 ราย) 
6.ส่งเสริมภาพลักษณ์สนิค้าจังหวัดนราธิวาส 
ด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก (20 ผลิตภัณฑ์) 

    1)  พัฒนาศักยภาพเปน็
ผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพ 

  3,409,500 

    2)  ยกระดับตลาดสนิค้า
จังหวัดนราธิวาสสูต่ลาดใน
ประเทศและประเทศ 

เพื่อนบ้าน 

  7,599,500 

1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 

เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
สู่ความยั่งยนื 

2.16 7 1 1)  ประเมินศักยภาพ
หมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (CIV) เพื่อการ
พัฒนา 

2)  จัดอบรมผู้ประกอบการ
ในหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (CIV) 

1. กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการชุมชนใน
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ได้รบั
การถ่ายทอดองค์ความรู้เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ จำนวน  
5 ชุมชน รวมไม่น้อยกว่า 50 ราย 

สำนักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนราธิวาส 

2,017,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

3)  พัฒนาออกแบบและ
จัดทำผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
ใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ 
4)  จัดกิจกรรมเชื่อมโยง
การตลาดผลิตภัณฑ์และ
บริการของหมู่บ้าน
อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ 
(CIV) กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมาย 

2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทีไ่ด้รับพฒันาสรา้ง
มูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก 
จำนวนไมน่้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ 
3. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และผลติภัณฑ์
ชุมชน ในรูปแบบคลปิวิดีโอ จำนวน 1 คลปิ/
ชุมชน รวม 5 คลปิ  
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมูบ่้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (CIV) ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
(อย. หรือ มผช. หรือ ฮาลาล) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 2.3 
พัฒนาและยกระดบัผลิตภัณฑ์ 
OTOP จังหวัดนราธิวาส 

2.16 24 1  1.กลุ่มผู้ประกอบการสินคา้ชุมชนได้รับการ
สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน 
25 กลุ่ม 

2.ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพฒันาเปน็
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และขึน้ทะเบยีนเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า 25 ผลิตภัณฑ ์

3.รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผูป้ระกอบการเป้าหมาย 

สำนักงาน 

พัฒนาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 

6,097,100 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เพิ่มข้ึนกว่าช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

    1)  ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP สู่ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์และเพิ่มมูลคา่ 

   

    2)  พัฒนาทักษะการแปรรูป
สินค้าเกษตรพื้นถิน่  
สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่ม
มูลค่า 

   

แผนงานท่ี 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
1.3 โครงการท่ี 3 โครงการ
พัฒนาคุณภาพสินคา้ บริการ 
กิจกรรม สถานท่ีท่องเท่ียว  
และพัฒนาบุคลากรด้าน 
การท่องเท่ียว รองรับ 
การท่องเท่ียวของคนท่ัวโลก 

        1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึน้  
(ร้อยละ 5 ต่อป)ี 
2. รายได้จากการจำหนา่ยสนิค้าและผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย เพ่ิมขึ้น  
(ร้อยละ 10) 

 54,096,150 

1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 3.1  

การพัฒนาบุคลากรด้าน 

การท่องเที่ยว 

2.5 44 2  
 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนา อบรม  
เข้าร่วม กิจกรรมไม่ต่ำกว่า 30คน/กิจกรรม 

สำนักงาน 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

2,969,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    1)  อบรมเครือข่ายท่องเที่ยว
วิถีใหม่มาตรฐานความ
ปลอดภัย SHA 

  300,000 

    2)  อบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

  500,000 

    3)  เพิ่มศักยภาพเครือข่าย
ชุมชนท่องเที่ยว 

  1,269,000 

    4)  อบรมการตลาดออนไลน ์   300,000 

    5)  นักสื่อความหมายใน
ท้องถิ่น 

  300,000 

    6)  อบรมเชฟชุมชน   300,000 

1.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2  
การพัฒนาศักยภาพนักเลา่เร่ือง
ท้องถิ่น (Story Teller)  
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

2.5 45 2 1)  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักเล่าเร่ืองท้องถิ่น (Story 

Teller) เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (หลักสูตร
พื้นฐาน) 
 
 

1.รายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่ตำ่กว่า 
ร้อยละ 3 ต่อปี 

สำนักงาน
วัฒนธรรม 

จังหวัดนราธิวาส 

1,030,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2)  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักเล่าเร่ืองท้องถิ่น (Story 

Teller) เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (หลักกสูตร 
Advance) 

1.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3 
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส 

2.5 8 2  1. จำนวนนักท่องเที่ยวในพืน้ทีด่ำเนิน
โครงการ เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ร้อยละ 5  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวในพืน้ที่ดำเนนิ
โครงการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

สำนักงาน 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

4,500,000 

    1)  กิจกรรมตลาดน้ำยะกัง   500,000 

    2)  กิจกรรมคาราวาน
บิ๊กไบค ์

  1,500,000 

    3)  กิจกรรมกีฬาวัฒนธรรม
เชื่อมความสัมพันธ์เมือง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

  2,000,000 

    4)  กิจกรรมแสงแรกที่ 
ตากใบ 

  500,000 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

56 

ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3.4. กิจกรรมหลักที่ 3.4 

ส่งเสริมการให้บริการ 

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
จังหวัดนราธิวาส 

2.5 46 2  1.แผงจำหน่ายสินคา้ในพื้นที่ตลาดนัดเพื่อ 
การท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ำ เพื่อขยายพื้นที่
การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการชมุชน  
(20 แผงค้า) 
2.ตลาดนัดเพื่อการท่องเที่ยวไดร้ับ 
การส่งเสริมและพฒันาให้รองรับกิจกรรม 
การท่องเที่ยวในระดับพืน้ที่ (2 แห่ง) 
3.ร้านจำหน่ายสินคา้ OTOP ในชุมชน
ท่องเที่ยวได้รับการสนับสนนุการดำเนินงาน 
(2 แห่ง) 
4.รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผูป้ระกอบการเป้าหมาย 
เพิม่ขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา  
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 10) 

สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 

1,683,150 

    1)  ยกระดับตลาดนดัชุมชน
ที่มีศักยภาพด้าน 
การท่องเที่ยวสู่พื้นที่
ท่องเที่ยวปลอดภัย 

  1,195,850 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    2)  พัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานรา้นคา้ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว 

  487,300 

1.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5  
การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
จังหวัดนราธิวาสกระตุน้ 
การท่องเที่ยว 

2.5 47 2  1. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นทีท่ี่จัดกิจกรรม 
อย่างน้อย วันละ ไม่ต่ำกวา่ 1,500 คน   
2. รายได้จากการท่องเที่ยวในชว่งจัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า วนัละ 5 ล้านบาท 

สำนักงาน 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

4,000,000 

 
 

   1)  กิจกรรมปีใหม่ จังหวัด
นราธิวาส 

  2,000,000 

    2)  กิจกรรมประเพณี
สงกรานต ์

  2,000,000 

1.3.6 กิจกรรมหลักที่ 3.6  
การกีฬาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 

2.5     
3.14 

48 2  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

2. รายได้จากการท่องเที่ยวในชว่งการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
2,000,000 บาท 

สำนักงาน 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

3,500,000 

    1)  กิจกรรมไตรกีฬา   1,500,000 

    2)  กิจกรรมวิ่ง 
มินิมาราธอน -เทรล 

  1,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    3)  กิจกรรมปั่นสองน่อง 
ท่องเมืองชายแดน 

  1,000,000 

1.3.7 กิจกรรมหลักที่ 3.7 

พัฒนาอนุรักษ์ผีเสื้อ 
เทือกเขาบูโด เป็นแหล่งเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2.5 49  1)  จัดทำสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์

ชนิดผีเสื้อที่พบเจอได้ใน 

อุทยานแห่งชาติบโูด- 
สุไหงปาด ี

2)  กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์
และอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิต
ผีเสื้อกลางวัน (butterfly) 

1.จำนวนนักเรียน เยาวชนและประชาชน  
เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 

2.จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใชบ้ริการ 
เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมผีเสื้อ 
หลากสายพนัธุ์ ปลีะ 2,000 คน 

สำนักงาน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จังหวัดนราธิวาส 

414,000 

กิจกรรมหลัก 3.8 ก่อสร้าง
ร้านค้าศูนย์อาหาร พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
หาดนราทัศน ์

2.5 50 2 ก่อสร้างร้านค้าศนูย์อาหาร 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหาดนราทัศน ์

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง เป็นไปตาม
แบบรูปและรายการที่กำหนด 

สำนักงาน 
โยธาธิการ 

และผังเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

17,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.9 ก่อสร้าง 
วงเวียน ประติมากรรม
กลางแจ้ง พร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน ์

2.5 51 2 ก่อสร้างวงเวียน 
ประติมากรรมกลางแจง้ 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหาดนราทัศน ์

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง เป็นไปตาม
แบบรูปและรายการที่กำหนด 

สำนักงาน 
โยธาธิการ 

และผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

10,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลัก 3.10 ก่อสร้าง
หอคอย/จุดชมวิว พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ 
หาดนราทัศน ์

2.5 52 2 ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิว 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหาดนราทัศน ์

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง เป็นไปตาม
แบบรูปและรายการที่กำหนด 

สำนักงาน 
โยธาธิการ 

และผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

9,000,000 

1.4 โครงการท่ี 4 โครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียวให้เป็นภาพลักษณ์
ท่ีดีของจงัหวัดนราธิวาส 

        1.รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น (รอ้ยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีกอ่น) 
2.จำนวนนักท่องเท่ียว 120,000 คน ตอ่กิจกรรม
การท่องเท่ียว 

 14,592,900 

1.4.1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 

สนับสนนุงานประจำปี และ
งานของดีเมืองนรา ประจำป ี

2.5 2 2  1.จำนวนนักท่องเที่ยว ผู้เข้ามาท่องเที่ยวงาน
ประจำปี และงานของดีเมืองนราประจำปี 
100,000 คน 

สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาส  

และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

13,592,900 

    1)  สนับสนนุการจัด 
งานประจำปีของ 
จังหวัดนราธิวาส 

  1,714,700 

    (1) จัดแสดงทาง
วัฒนธรรม 

 สำนักงาน
วัฒนธรรม 

จังหวัดนราธิวาส 

402,700 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    (2) จัดนิทรรศการ
แสดงผลการดำเนนิงาน
สำคัญของจังหวัด 

 สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 

353,250 

    (3) กิจกรรมขบวนรถไฟ
สืบสานตำนานมะนารอ 

 สำนักงาน
วัฒนธรรม 

จังหวัดนราธิวาส 

130,000 

    (4) รักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวก 
ด้านการจราจร 

 ตำรวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส 

828,750 

    2)  สนับสนนุการจัดงาน
ของดีเมืองนรา 

  11,878,200 

    (1) งานวันลองกอง  สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

659,000 

    (2)  ศิลปาชีพและงาน
กระจูด 

 สำนักงาน 

พัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธิวาส/

สำนักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนราธิวาส 

1,741,250 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    (3)  ประชนัเสียงนกเขา
ชวาชิงถ้วยพระราชทาน 

 สำนักงานส่งเสริม 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

จังหวัดนราธิวาส 

774,000 

    (4)  พิธีเปิด ขบวนแห่ 
การแสดงบนเวที และ
นิทรรศการ งานของดี
เมืองนรา 

 สำนักงาน
วัฒนธรรม 

จังหวัดนราธิวาส/
สำนักงานจงัหวัด

นราธิวาส 

992,350 

    (5)  จัดริ้วขบวน และพิธี
ปล่อยริ้วขบวนแห่ทางบก
งานของดีเมืองนรา 

 ที่ทำการปกครอง
อำเภอเมือง
นราธิวาส 

738,500 

    (6)  อำนวยความสะดวก
และเตรียมการรับเสด็จฯ 
ในงานของดีเมืองนรา 

 สำนักงานจงัหวัด
นราธิวาส 

974,400 

    (7)  แข่งขันเรือกอและ 
เรือยอกอง และเรือคชสีห์ 
ชิงถ้วยพระราชทาน และ
ขบวนแห่ทางน้ำ 

 ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดนราธิวาส 

1,509,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    (8)  รักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวก 
ด้านการจราจร 

 ตำรวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส 

1,222,500 

    (9)  จัดแถลงข่าวและการ
ประชาสัมพนัธ ์

 สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์

จังหวัดนราธิวาส 

1,267,200 

    (10)  จัดแสดงแสง สี 
เสียง และสื่อผสมเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 สำนักงานจงัหวัด
นราธิวาส 

2,000,000 

1.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2 

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส 

2.5 43 2  1. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตา่งชาติ
ไม่น้อยกว่าปีละ 600,000 คน 

2. แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาสัมพนัธ์มีรายได้
เพิ่มข้ึน จากเดิม ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2566 

สำนักงาน 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

1,000,000 

    1)  ประชาสัมพนัธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 

  500,000 

    2)  จัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์
เส้นทางการท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส 
 

  500,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคา่ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
1.5 โครงการท่ี 5 โครงการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
การค้า การลงทุน อตุสาหกรรม
ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง 

        1. สถานประกอบการท่ีได้รับการพัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตหรือเพ่ิมมูลค่าผลติภัณฑ์
ตามกรอบแนวคดิ BCG ปีละไม่น้อยกว่า  
6 สถานประกอบการ  
2. สถานประกอบการได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสเีขยีวในระดับท่ีสูงขึน้ อย่างน้อย 
30 สถานประกอบการ   

 1,699,500 

1.5.1 กิจกรรมหลักที่ 5.1 

ส่งเสริมและพฒันาสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจชวีภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

2.16 53 3  1. จำนวนสถานประกอบการไดร้ับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ตามกรอบแนวคิด BCG อย่างน้อย
ปีละ 6 สถานประกอบการ 

2. จำนวนสถานประกอบการไดร้ับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อย 30 โรง 

สำนักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนราธิวาส 

1,699,500 

    1)  ส่งเสริมและพฒันาสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
ตามกรอบแนวคิด BCG 
Model 
 

  1,070,900 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

64 

ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    2)  พัฒนาสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ในระดับทีสู่งขึ้น 

  628,600 

รวมงบประมาณของจังหวดั 
ตามประเดน็การพัฒนาท่ี 1 

รวม  5 โครงการ 
25 กิจกรรมหลัก 

146,282,020 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ หน่วยดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาภาคการผลติ ภาคการเกษตรกรรม ท่องเท่ียว อตุสาหกรรม การคา้ การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลคา่เพ่ิมอย่างตอ่เนื่องและเกิดรายได้ 
ภาคประชาชนยัง่ยืน 
2.  โครงการของกระทรวง กรม  
2.1 โครงการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

              

2.1.1 โครงการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

       

1) โครงการ 1 ตำบล  
1 ศูนย์การเกษตรอัจฉริยะ 

2.3  1 1 ตำบล 1 ศูนย์การเกษตร
อัจฉริยะ 

ดำเนินการได้ตามแผนงาน 
ที่กำหนดไว ้

สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

(อ.สุคิริน) 

100,000,000 

2.2 โครงการของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

       

2.2.1 โครงการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและ
กีฬา 

       

1)  โครงการ 1 อำเภอ  
1 สนามฟุตบอล 7 คน 
มาตรฐานสากลนานาชาต ิ
 
 
 

2.5  2 1 อำเภอ 1 สนามฟุตบอล 7 คน 
มาตรฐานสากลนานาชาต ิ

ดำเนินการได้ตามแผนงาน 
ที่กำหนดไว ้

สำนักงาน 
การทอ่งเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

29,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ หน่วยดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2) โครงการก่อสร้าง 
จุดแลนด์มาร์คร่อนทอง 
ตำบลภูเขาทอง จำนวน 1 แห่ง  
(- ท่าเฉลียง เหมือนทา่พระยาสาย 
(มีศาลาทีพ่ักหลบแดดหลบฝน)  
มีจุดบริการของวา่ง เคร่ืองดื่ม- 
ห้องน้ำ ชาย – หญิง) 

2.5  2 ก่อสร้างจุดแลนด์มาร์คร่อนทอง
ตำบลภูเขาทอง จำนวน 1 แห่ง 
(- ท่าเฉลียง เหมือน 
ท่าพระยาสาย 

ดำเนินการได้ตามแผนงาน 
ที่กำหนดไว ้

สำนักงาน 
การทอ่งเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

3,000,000 

3) โครงการก่อสรา้งตลาดน้ำ
ชุมชนอำเภอสุคิริน 

2.5  2 ก่อสร้างตลาดน้ำชุมชน 
อำเภอสุคิริน 

ดำเนินการได้ตามแผนงาน 
ที่กำหนดไว ้

สำนักงาน 
การทอ่งเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

10,000,000 

4) โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวอำเภอ สุคิริน แบบ New 
Normal เพื่อการพัฒนา  
อย่างย่ังยืน 

2.5  2 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
อำเภอสุคิริน แบบ New 
Normal เพื่อการพัฒนา  
อย่างย่ังยืน 

ดำเนินการได้ตามแผนงาน 
ที่กำหนดไว ้

สำนักงาน 
การทอ่งเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

11,800,000 

5) โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การทอ่งเที่ยว 

2.5  2 1) อบรมเครือข่ายทอ่งเที่ยววิถี
ใหม่ 
2) อบรมอาสาสมัครช่วยเหลอื
นักท่องเที่ยว 
3) เพิ่มศักยภาพเครือข่าย
ชุมชนท่องเที่ยว 
4) อบรมการตลาดออนไลน์ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมละ ไม่ต่ำกว่า 
30 ราย 6 กิจกรรม รวมเป็น 180 ราย 

สำนักงาน 
การทอ่งเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

2,968,200 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ หน่วยดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

5) อบรมค่ายเยาวชนเพือ่การ
เป็นเจ้าบ้านที่ด ี
6) อบรมเชฟชุมชน 

6) โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริม 
การทอ่งเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 

2.5  2 1) กิจกรรมไตรกีฬา 
2) วิ่งเทรล 
3) ป่ันสองน่อง 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 
1,000 คน 
2. รายได้จากการทอ่งเที่ยวในช่วงการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม ไม่น้อยกวา่ 2,000,000 บาท 

สำนักงาน 
การทอ่งเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

3,500,000 

รวมงบประมาณของกระทรวง กรม 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 
รวม 7 โครงการ 160,268,200 

3.  โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

4.  โครงการความรว่มมือกับภาคเอกชน (ถา้มี) 
- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 
306,550,220 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดนราธิวาส 

(แบบ จ.2) 

ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลือ่มล้ำ พัฒนา จดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมัน่คงและสันตสิุขท่ียั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพ้ืนท่ี เสริมสร้างความเข้มแขง็ของหมู่บ้าน/ ชุมชน  ให้เกดิความมั่นคงและสันตสิุข 
1.  โครงการของจงัหวัด 
1.1 โครงการท่ี 1 โครงการ
เสริมสร้างความมั่นคง  
ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 

        1.จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ลดลง 
ร้อยละ 10 เมือ่เทียบกับปีท่ีผา่นมา 

 50,598,177 
 

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
จังหวัดนราธิวาส 

1.1 33 1  1.ร้อยละ 80 ของผู้ผา่นการบำบัด
ฟื้นฟโูดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(CBTx) ได้รับการติดตามครบ
โปรแกรม 
2.ร้อยละ 5 ของผู้ผ่านการบำบัด
ฟื้นฟโูดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(CBTx) ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหรือส่งเสริมอาชพี 

ที่ทำการ
ปกครอง 

จังหวัดนราธิวาส 
(ศูนย์อำนวยการ

ป้องกันและ
ปราบปราม 

ยาเสพติดจังหวัด
นราธิวาส) 

10,873,052   

    1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร การดำเนินงาน
การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(CBTx) จังหวัดนราธิวาส 

  82,600 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    2) นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสูก่ระบวนการ
บำบัดฟื้นฟโูดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 
(CBTx) จำนวน 13 อำเภอ ๆ ละ 50 คน 
รวมเป็น 650 คน 

  1,692,600 

    3) ส่งเสริมอาชพีให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจาก
ทุกระบบ ด้านการเกษตร (เลี้ยงไก่) 

  752,500 

    4) ปรับปรุงถนนภายในศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้เสพยาเสพติด ปรับปรุงถนนภายใน 
ศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 

  7,888,602 

    5) อบรมให้ความรู้ผู้ติดตามให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือผู้ผา่นการบำบัดและเฝา้ระวัง 
ภาวะเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง 
โดยชุดเทคแคร์ทีม 

  196,750 

    6) ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาและ
ช่วยเหลือผู้ผา่นการบำบัดรักษา 
โดยชุดเทคแคร์ทีม 

  260,000 

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2 รณรงค์
ป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) ใน 
สถานประกอบการ จังหวัดนราธิวาส 

1.1 36 1  ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
แรงงานนอกระบบ ภาคีเครือขา่ย
ด้านแรงงานในจังหวัดนราธิวาส 
จำนวน 200 คน 

สำนักงาน
แรงงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

204,500 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    1) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกีย่วกับ 
ยาเสพติด ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ
แรงงานนอกระบบ และภาคีเครือขา่ย 
ด้านแรงงาน 

  133,100 

    2) ศึกษาดูงานการประกวดกิจกรรม  
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ของ
สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การส่งเขา้ประกวด 

  71,400 

1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริม 
การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ
สามเณร และพทุธศาสนิกชนใน
จังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 

1.1 37 1 1) จัดหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จำเป็นถวาย
วัดและทีพ่กัสงฆ์ทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส 
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

1. พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัด
นราธิวาส จำนวน 400 รูป  ได้รับ
การส่งเสริมให้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วง
เทศกาลเขา้พรรษา 

สำนักงาน
พระพทุธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส 

1,200,000 

1.1.4. กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและ
คุณภาพชวีิต แกเ่ยาวชนจังหวัด
นราธิวาส ประจำปี 2567 

1.1 34 1  
 
 

1. ระดับความสำเร็จของประเภท
จังหวัด TO BE NUMBER ONE 
กลุ่มต้นแบบ สามารถผ่าน 
การคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต ้
เข้าร่วมการประกวด ระดับประเทศ 
2. ระดับความสำเร็จของอำเภอ 
TO BE NUMBER ONE เป็นอำเภอ 
TO BE NUMBER ONE  

สำนักงาน
สาธารณสขุ

จังหวัดนราธิวาส 

3,499,800 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. ร้อยละ 50 ของชมรมสามารถ
ผ่านระดับต้นแบบระดับภาคใต้ 
สามารถเป็นตัวแทนภาคใต้ไป
ประกวดระดับประเทศ 
4. ร้อยละ 25 ของชมรมสามารถ
ผ่านระดับดีเด่นระดับภาคใต้ 
สามารถเป็นตัวแทนภาคใต้ไป
ประกวดระดับประเทศ 
5. ระดับความสำเร็จของทีม 
Dancercise ได้เป็นตัวแทนประกวด
ระดับภาคใต้อย่างน้อยปีละ 1 ทีม 
6. ระดับความสำเร็จของเยาวชน
ต้นแบบ TO BE NUMBER ONE 
IDOL ได้เป็นตัวแทนประกวดระดับ
ภาคใต้อย่างน้อยปีละ 4 คู่ 
7. มีชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ 
ชุมชน เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย
อำเภอละ 1 ชมรม 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    1) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/
คณะทำงานด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประสานความ
ร่วมมือการดำเนินการบูรณาการกิจกรรม  
TO BE NUMBER ONE 

  21,000 

    2) ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
จังหวัด อำเภอ และชมรม ระดับจังหวัด  
ระดับภาคใต้ ระดับประเทศ 

  2,520,200 

    3) ขยายเครือข่ายชมรม ครอบคลุมทั้ง 
ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถาน
ประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ 
สำนักงานคุมประพฤติฯ และการสร้างแกน
นำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE    

  449,000 

    4) TO BE NUMBER ONE IDOL   157,560 
    5) TO BE NUMBER ONE TEEN 

DANCERCISE CHAMPIONSHIP 
  212,640 

    6) ส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม  
TO BE NUMBER ONE CAMP 
ระดับประเทศ 

  79,400 

    7) จัดซ้ือนิตยาสาร วารสาร TO BE 
NUMBER ONE 

  60,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5 ป้องกันและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดจังหวัดนราธวิาส 

1.13 38 1 1)  คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธวิาส รวม
พลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชน
เข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึก
ทักษะอาชพีด้านการเกษตร และมี
แผนการพัฒนาพื้นทีข่องตนเอง 
จำนวน 260 คน 
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถทำ
กิจกรรมอาชีพเสริมในบริเวณ
ครัวเรือนตามแผนที่วางไว้ จำนวน 
260 จุด 
3. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เขา้ร่วมโครงการ (182 คน) มีการ
ดำเนินงานที่ต่อเนือ่ง โดยเกิด
ผลผลิตที่ชว่ยลดรายจ่าย และ/หรือ
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่ตนเองและ
ครอบครัว 

สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน

จังหวัดนราธิวาส 

2,148,900 

1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 1.6 ต่อยอด
ความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลกั
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา 
โมเดล" จังหวัดนราธิวาส 

4.15 39 1  1.พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้รับการต่อยอดการดำเนินงาน
เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้  
(26 แห่ง) 
2.ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่า
จากฐานทรัพยากรในพื้นที่พัฒนา
คุณภาพชวีิตต้นแบบ (ไม่น้อยกวา่ 
26 ผลิตภัณฑ์) 

สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน

จังหวัดนราธิวาส 

4,968,200 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

3.พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
(เมื่อเทียบกับชว่งกอ่นได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ)  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 
4.เกิดกลุ่มกิจกรรมอาชพีทีส่ามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
(ไม่น้อยกวา่ 10 กลุ่มอาชพี) 

    1)  เพิ่มประสิทธิภาพฐานการเรียนรู้ 
พื้นที่ต้นแบบตามหลักกสกิรรมธรรมชาต ิ
 

  2,426,400 

    2)  สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตจาก 
แปลงต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"  
สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดภายนอก 
 

  2,216,800 

    3)  มหกรรมคนเปล่ียนโลก  
“โคก หนอง นา โมเดล” นราธวิาส 
 

  325,000 

1.1.7 กิจกรรมหลักที่ 1.7 ยกระดับ
คุณภาพชวีิตครัวเรือนยากจนเชิง
บูรณาการจังหวัดนราธิวาส 

1.15 35 1  1.ครัวเรือนเป้าหมายได้รับ 
การสนับสนุนการวิเคราะห ์
แนวทางการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชวีิต (213 ครัวเรือน) 

สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน

จังหวัดนราธิวาส 

5,600,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.ครัวเรือนเป้าหมายได้รับ 
การสนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
ความม่ันคงในที่อยู่อาศัย  
(100 ครัวเรือน) 
3.ครัวเรือนเป้าหมายได้รับ 
การสนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
การมีรายไดเ้พิ่มจากการส่งเสริม
อาชพี (ภาคการเกษตร นอกภาค
การเกษตร และที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร)  จำนวน 113 ครัวเรือน 
4.เกิดกลุ่มกิจกรรมอาชพีหรือ
เครือข่ายอาชพีทีส่ามารถสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ (ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม) 

ร่วมกับ 
สำนักงาน 

พัฒนาสังคม 
และความม่ันคง

ของมนุษย์ 
จังหวัดนราธิวาส 

    1)  ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคง
ของทีอ่ยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนและ
ครัวเรือนเปราะบาง 

  2,969,600 

    2)  ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านอาชพีและ
พัฒนารายได้แก่ครัวเรือนยากจน 
เพื่อพ้นเกณฑ์ยากจนอยา่งยั่งยืน 

  2,630,400 

1.1.8 กิจกรรมหลักที่ 1.8 นราธิวาส
ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 

1.1 40 1  1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
รับรู เขาใจ และร่วมกันแกไขปญหา
ความขัดแย้งภายในพื้นที ่

ที่ทำการ
ปกครอง 

จังหวัดนราธิวาส 

10,565,200   
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2) ปญหาการก่อความไมส่งบใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 10 เม่ือเทียบ
กับป 2566 

    1)  สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่
กระทบต่อความมั่นคง 

  292,700 

    2)  การสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรม 
จิตอาสาเนือ่งในวันสำคัญของชาติไทย 

  372,200 

    3)  สร้างความเข้าใจเพื่อยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

  425,200 

    4)  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

  1,616,850 

    5)  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลัก
ของชาต ิ

  292,700 

    6)  การจัดพิธีส่งผูแ้สวงบุญไปประกอบ 
พิธีฮัจย์ 

  4,414,550 

    7)  การต้อนรับผู้เดินทางกลับจากการไป
ประกอบพิธฮีัจย์ 

  2,293,000 

    8)  การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที/่
อำเภอเคลื่อนที ่

  858,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.1.9 กิจกรรมหลักที่ 1.9 ประชารัฐ
ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 

1.1 41 1  1. จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ในจังหวัดนราธิวาส ลดลงจาก 
ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10 
2. ร้อยละของสถิติคดีความมั่นคง 
เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1 

ที่ทำการ
ปกครอง 

จังหวัดนราธิวาส 

11,538,525 
 

    1) เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการข่าวและ
ปฏิบัติการขา่วสารภาคประชาชน 

  753,700 

    2) เพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่เยาวชนตาม
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ 

  1,020,900 

    3) เพิ่มประสิทธิภาพใหแ้กก่ำลังภาค
ประชาชน ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และ 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  

  7,650,000 

    4) เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน
ฝ่ายปกครอง   

  283,900 

    5) เพิ่มประสิทธิภาพ อส. ผู้นำหน่วย   220,925 
    6) เพิ่มประสิทธิภาพ อส. เขตเมือง   154,400 
    7) เพิ่มประสิทธิภาพ อส. การขา่ว   206,100 
    8) กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสา

รักษาดินแดน  
  620,000 

    9) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่
ประชาชนตามแนวชายแดนเพื่อแกไ้ขปัญหา
การกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

  627,900 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.2 โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนา
และขยายผลโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชดำร ิจังหวัด
นราธิวาส 

        1.ร้อยละ 100 ของความสำเร็จใน
การพัฒนาและขยายผลโครงการ
อันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 

 17,444,540 

1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1 การพัฒนา
และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 

4. 3 
4.8 

4. 13 
4.15 

1 1  ร้อยละ 100 ของความสำเร็จ 
ในการพัฒนาและขยายผลโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส 

สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาส  
และหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

17,444,540 

    1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ  
การผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชพีในพื้นที ่
จังหวัดนราธิวาส 

 สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน

จังหวัดนราธิวาส 

1,784,350 

    2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ทันตสาธารณสุข ภาวะทพุโภชนาการ ปัญหา 
หนอน พยาธิในโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดำริฯ 

 สำนักงาน
สาธารณสขุ

จังหวัดนราธิวาส 

11,941,230 

    3) ขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน จังหวัดนราธิวาส 

 สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส 
/สำนกังาน

เกษตรจังหวัด
นราธิวาส และ

2,149,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

    4) การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

 สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาส 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

889,600 

    5) อนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

350,360 

    6) การติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

 สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาส 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

210,000 

    7) การสนองพระราชกระแสรับสั่งของ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 

 สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาส 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

120,000 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชวีิต 
1.3 โครงการท่ี 3 โครงการยกระดบั
มาตรฐานทางหลวงเพ่ือ 
สนับสนุนความมัน่คงชายแดน
จังหวัดนราธิวาส 

        ถนนได้รับการปรับปรุงซอ่มสร้าง 
สะพาน และติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ตามแบบมาตรฐานและระยะเวลาท่ี
กำหนด (ร้อยละ 100) 

 220,930,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 3.1 งานติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายบอกทาง 
ติดตั้งราวกันอันตราย งานบูรณะ 
ผิวทางเพือ่เพิ่มความเสียดทาน และ
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทาง
ถนน  ทางหลวงหมายเลข 4271  
ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน 
คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง  
กม.0+000 – กม.42+480  
(เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4273  
ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง – 
ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 –  
กม.26+000 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 

2.7 9 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายบอกทาง 
ติดตั้งราวกันอันตราย งานบูรณะผิวทางเพื่อ
เพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  ทางหลวงหมายเลข 
4271 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน 
คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.0+000 
– กม.42+480 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 
ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง –  
ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 – กม.
26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

49,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2  งานติดตั้ง
ป้ายจราจรบอกทางและป้ายส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว งานบูรณะผิวทางเพือ่
เพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพือ่
เสริมสร้างความสะดวกในการสญัจร 
ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง  
กม.158+956 - กม.263+000  
(เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ  
อำเภอยี่งอ อำเภอเมอืงนราธิวาส 
อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – 
มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.8+559 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 
 
 

2.7 10 2 งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางและป้าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะผิวทางเพื่อ
เพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความ
สะดวกในการสญัจร ทางหลวงหมายเลข 42 
ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000  
(เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ อำเภอย่ีงอ 
อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 
0101 ตอน นราธิวาส – มะนังตายอ ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.8+559 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

30,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3 งานติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4066  
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – 
บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 -  
กม.54+679  
(เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ  
อำเภอยี่งอ อำเภอเมอืงนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

2.7 11 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4066  
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ –  
บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 -  
กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ 
อำเภอยี่งอ อำเภอเมอืงนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

20,000,000 

1.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4 งานติดตัง้
ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาด ี– 
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.22+70. (เป็นตอนๆ)  
อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส 
 

2.7 12 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาด ี–  
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+70. 
(เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

9,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5 งานราวกัน
อันตราย และอุปกรณ์อำนวย 
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาด ี– 
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.7+094 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, 
ทางหลวงหมายเลข 4066  
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – 
บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 -  
กม.40+100 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 

2.7 13 2 งานราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาด ี–  
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+094 
(เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ –  
บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 -  
กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ 
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

5,200,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3.6 กิจกรรมหลักที่ 3.6 งานติดตัง้
ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4057  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - 
บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+649 
(เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก  
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

2.7 14 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4057  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก -  
บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

5,800,000 

1.3.7 กิจกรรมหลักที่ 3.7  
งานราวกันอันตราย ติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสวา่ง และอุปกรณ์อำนวย 
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4084  
ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - 
สะปอม ระหว่าง กม.15+800 -  
กม.17+400 (เป็นตอนๆ),  
ทางหลวงหมายเลข 4321  
ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ 
– โคกสุมุ ระหว่าง กม.1+862-  
กม.2+940 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

2.7 15 2 งานราวกันอันตราย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 
ทางหลวงหมายเลข 4084  
ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม 
ระหว่าง กม.15+800 - กม.17+400  
(เป็นตอนๆ),  ทางหลวงหมายเลข 4321 
ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ –  
โคกสุมุ ระหว่าง กม.1+862- กม.2+940 
(เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

6,180,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3.8 กิจกรรมหลักที่ 3.8 งานติดตัง้
ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ 
– จือมอ ระหว่าง กม.12+600 -  
กม.14+500 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ –  
ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 –  
กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส 

2.7 16 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ –  
จือมอ ระหว่าง กม.12+600 - กม.14+500 
(เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส, 
ทางหลวงหมายเลข 4217  
ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ –  
ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 
(เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

5,550,000 

1.3.9 กิจกรรมหลักที่ 3.9 ยกระดับ
มาตรฐานจุดพกัรถริมทางหลวง
แผ่นดิน พร้อมติดต้ังป้าย LED ให้
ข้อมูลเส้นทางชนิดปรับเปล่ียน
ข้อความได้ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
การทอ่งเที่ยวแก่ประชาชนบริเวณ 
จุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข 4056 
ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.53+238  
(เป็นตอนๆ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

2.7 31 2 ยกระดับมาตรฐานจุดพกัรถริมทางหลวง
แผ่นดิน พร้อมติดต้ังป้าย LED ให้ขอ้มูล
เส้นทางชนิดปรับเปล่ียนข้อความได ้เพื่อ
ประชาสัมพันธก์ารทอ่งเที่ยวแก่ประชาชน
บริเวณจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข 4056 
ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก  ระหว่าง  
กม.0+000 - กม.53+238  (เป็นตอนๆ)  
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่
กำหนด 

แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

45,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3.10 กิจกรรมหลักที่ 3.10 ปรับปรุง
ถนนในชุมชน สายบ่อโอน บ้านทุ่งกง 
หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน  
อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส ความกวา้ง  
5.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร 
 

1.7 17 2 1) ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน  
บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 
ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง  
1.440 กิโลเมตร 

ก่อสร้างสะพานในชุมชน แลว้เสร็จ
ตามรูปแบบทีก่ำหนด 

สำนักงาน 
โยธาธกิาร 

และผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

4,968,000 

1.3.11 กิจกรรมหลักที่ 3.11 ก่อสรา้ง
สะพานในชุมชน สายบ้านบาโงอาแซ 
หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
ความกวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 
40.00 เมตร 
 

1.7 18 2 1) ก่อสร้างสะพานในชุมชน  
สายบ้านบาโงอาแซ หมู่ที่ 6   
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ   
จังหวัดนราธิวาส ความกวา้ง 7.00 เมตร 
ความยาว 40.00 เมตร 

ก่อสร้างสะพานในชุมชน แลว้เสร็จ
ตามรูปแบบทีก่ำหนด 

สำนักงาน 
โยธาธกิาร 

และผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

7,300,000 

1.3.12 กิจกรรมหลักที่ 3.12 ก่อสรา้ง
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084  
อ.เมือง จ.นราธิวาส ความหนา  
10 เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร 
ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร 
 

2.7 19 2 1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084  
อ.เมือง จ.นราธิวาส ความหนา  
10 เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร  
ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร 

ก่อสร้างถนน แล้วเสร็จตามรูปแบบ
ที่กำหนด 

แขวงทางหลวง
ชนบทนราธิวาส 

32,432,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.4 โครงการท่ี 4 โครงการบริหาร
จัดการ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ 

        1.ก่อสร้างเขือ่นไดต้ามเป้าหมาย 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
และถูกตอ้งตามรูปแบบและ
รายการ (รอ้ยละ 100) 
 

 81,860,000 

1.4.1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 กอ่สร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง  
สายไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสาคร 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 350 เมตร 
 
 

5.19 32 2 1) ก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลอง  
สายไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสาคร  
อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
350 เมตร 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง 
แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กำหนด 

สำนักงาน 
โยธาธกิาร 

และผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

36,270,000 

1.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2 กอ่สร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง  
บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภ ู
อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 
 
 
 
 
 

5.19 20 2 1) ก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง 
บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภ ู 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 
ความยาว 325 เมตร 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง 
แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กำหนด 

สำนักงาน 
โยธาธกิาร 

และผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

45,590,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
1.5 โครงการท่ี 5 โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพ สร้างภูมคิุ้มกันท่ีดีของ
ประชาชน 

        1. ร้อยละการตายของมารดาจาก
สาเหตุที่ป้องกันได้ลดลง 
2. ร้อยละ 30 ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริ  
ผ่านเกณฑ์สง่เสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 4 มิต ิ 
3. ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ได้รับการดูแล รอ้ยละ 100 

 29,136,290 

1.5.1 กิจกรรมหลักที่ 5.1 การส่งเสริม 
ป้องกันและพัฒนา สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก จังหวัดนราธวิาส 

3.13 21 3  1. ร้อยละการตายของมารดาจาก
สาเหตุที่ปอ้งกันไดล้ดลง 
2. อัตราทารกแรกเกิด-28 วัน ตาย 
ลดลง 
3. ร้อยละบริการฝากครรภ์คร้ังแรก
ก่อน 12 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 5 
4. ร้อยละบริการฝากครรภ์คร้ังแรก
ก่อน 12 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 5 
5. ร้อยละของการเย่ียมหลังคลอด
ครรภ์เสี่ยงตามเกณฑ์คุณภาพ
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 

สำนักงาน
สาธารณสขุ

จังหวัดนราธิวาส 

1,311,640 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

6. ร้อยละของทารกแรกเกิด – 6 
เดือน ได้รับนมแม่อย่างเดียวเพิ่มขึน้
จากเดิมร้อยละ 5 

    1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฟื้นฟูความรู้  
อสม. ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่ 

  33,090 

    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ ในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 

  19,850 

    3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ในหญิงวัยเจริญพันธุ ์
ที่เป็นโรค NCD (Non-Communicable 
Diseases) 

  19,850 

    4) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน 
เชิงปฏิบัติการงานสตรีและ เด็กปฐมวัย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  202,500 

    5) จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์สีเฝ้าระวังกลุม่เสี่ยงใน
หญิงตั้งครรภ ์

  150,000 

    6) จัดจ้างทำสื่อแผ่นพับ   200,000 
    7) สนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยวิธ ี

กึ่งถาวรยาฝังคุมกำเนิดในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง
และหญิงวัยเจริญพันธุ์   

  686,350 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.2 การส่งเสริม
สุขภาพเดก็ปฐมวัยโดยภาคีเครือขา่ย 
มีส่วนร่วม จังหวัดนราธิวาส 

3.13 22 3  1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ทั้งหมดตามชว่งอายุที่กำหนด 
มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 85 
2. ร้อยละ 30 ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็พระราชดำริผ่านเกณฑ์
ส่งเสริมสุขภาพเดก็ปฐมวัย 4 มิติ  
3. อัตราการเกิดโรคฟันผุเด็กอายุ  
3 ปี ลดลงร้อยละ 3 

สำนักงาน
สาธารณสขุ

จังหวัดนราธิวาส 

207,100 

    1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม่แบบ BBL (Brain-based Learning) 

  97,500 

    2) ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

  109,600 

    3) ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการ
ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชงิบวก 
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool 
Parenting Program : Triple-P 

  0 

    4) ติดตามการดำเนินงานโปรแกรมการ
ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชงิบวก 
โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในโรงเรียน
พระราชดำร ิ

  0 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3  
การพัฒนาศักยภาพการดแูลผู้สูงอายุ 
จังหวัดนราธิวาส 

3.13 54 3  1. ผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับ
การดูแล ร้อยละ 100 
2. ผู้สูงอายุเขา้ถึงบริการสุขภาพ 
ได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัย 
ร้อยละ 50 
3. ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 

สำนักงาน
สาธารณสขุ

จังหวัดนราธิวาส 

1,038,050 

    1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฟื้นฟูความรู้
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) 

  254,600 

    2) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานคลินิก
ผู้สูงอายุ ในการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายทุี่มีภาวะเสี่ยงทีพ่บบ่อยในผู้สูงอาย ุ

  44,600 

    3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศกัยภาพ
เครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) 
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพ 

  0 

    4) มหกรรมชราธิวาส     674,200 
    5) ประกวดผลงานด้านการส่งเสริมดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ   
 
 

  64,650 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.5.4. กิจกรรมหลักที่ 5.4 การสร้าง
สุขด้วยกีฬา 

3.14 42 3   สำนักงาน 
การทอ่งเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

5,679,500 

    1)  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์  
จังหวัดนราธิวาส 

  200,000 

    2)  กิจกรรมแข่งขันชกมวยนราธิวาสไฟต ์   600,000 
    3)  กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย ุ   120,000 
    4)  กิจกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษา 

จังหวัดนราธิวาส 
  1,000,000 

    5)  กิจกรรมฟุตบอลอคาเดม่ีฟุตบอลยุวชน
จังหวัดนราธิวาส 

  1,759,500 

    6)  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและ
นันทนาการจังหวัดนราธวิาส 

  2,000,000 

1.5.5. กิจกรรมหลักที่ 5.5  
วิทย์สู่ชุมชน เพื่อสขุภาพคนทกุช่วงวัย 

3.14 55 3  ประชากรผู้รับบริการมีความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ ร้อยละ 5 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษา

นราธิวาส 

20,900,000 

    1. กิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม “Health Belief 
model" 

  350,000 

    2. กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสขุภาวะที่ดี        20,000,000 
    3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย   550,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนงานท่ี 4 สง่เสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ 
1.6 โครงการท่ี 6  
โครงการส่งเสริมการศึกษา  
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้าน
อาชีพ เพ่ือลดความเหลือ่มล้ำ  
สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

        1.ร้อยละของส่วนราชการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครวั 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ี
จัดการศึกษาอืน่ เข้ารว่มโครงการ 
(ร้อยละ 100) 
2.ร้อยละของนักเรยีนนักศึกษาตาม
เป้าหมายที่ได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพ/เขา้ร่วมโครงการ  
(ร้อยละ 100) 

 5,271,050 

1.6.1 กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนา
เยาวชนกา้วไกลดว้ยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 
(Drone) เพือ่เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

3.11 56 4  1.นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
นราธิวาส จำนวน 300 คน เข้ารับ
การฝกึอบรมการใช้โดรนเพือ่แก้ไข
ปัญหาและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส 

1,800,000 

    1) อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบอากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone) 
 
 

  1,396,400 



 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 95 

ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

    2) อบรมปฏิบัติการ (สาธิตการใช้โดรนเพื่อ
การทำนา เช่น หว่านข้าว หวา่น ปุ๋ย พ่น
สารชีวภาพ) (สาธิตใช้โดรนเพื่อการพ่น
ยางพารา นาข้าว และอื่นๆ) 

  403,600 

1.6.2 กิจกรรมหลักที่ 6.2 “พ่อเมอืง
พบชาวศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธภิาพการศึกษา
จังหวัด 

3.11 57 4  1. ร้อยละ 95 ของส่วนราชการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชพี สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และสถาบันที่จัด
การศึกษาอื่น เข้าร่วมโครงการฯ  
2. หน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงาน
ร่วมกับสำนักงานศึกษาธกิารจังหวดั
นราธิวาส กำหนดแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ผ่าน
กระบวนการ “ขับเคลือ่นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดย
ผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธกิาร
จังหวัด” 1 แนวทาง 
 
 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส 

654,050 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. หน่วยงานทางการศึกษาทุก
หน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดนราธวิาส
เพิ่มขึ้น 

    1) ขับเคลื่อนความร่วมมือสูก่ารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  
“พอ่เมืองพบชาวนรา” 

  364,900 

    2) ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด 

  289,150 

1.6.3 กิจกรรมหลักที่ 6.3 การเพิ่ม
ทักษะด้านอาชพีแก่นักเรียนนักศึกษา
ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส 

3.11 23 4  1. นักเรียนนักศึกษาทีไ่ด้รับการ
อบรมพัฒนาทักษะด้านอาชพี  
ได้ตามเป้าหมาย 100 คน 
2. นักเรียนนักศึกษาที่ผา่นการ
พัฒนาทักษะด้านอาชพี ร้อยละ 80 
ของผู้ผา่นการอบรมทั้งหมด มีทกัษะ 
ความรู้และเจตคต ิ

สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส 

817,000 

    1) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทกัษะด้านอาชพี   638,000 
    2) ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ   179,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผนงาน กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.6.4. กิจกรรมหลักที่ 6.4 การสร้าง 
“นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” 
(Innovation Plaster in 
Narathiwat) 

3.12 58 4  1. สถานศึกษานำรอ่ง 
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
จังหวัดนราธิวาสมีนวัตกรต้นแบบ  
สถานศึกษาละ 1  คน 
2. สถานศึกษานำรอ่ง 
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
จังหวัดนราธิวาสมีเครือข่ายการ
เรียนรู้การพัฒนานวัตกร   
คิดเป็นร้อยละ  85 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดนราธิวาส 

2,000,000 

    1) การค้นหาตัวตน/ความถนัด   606,800 
    2) การพัฒนานวตักรต้นแบบ   785,250 
    3) การสร้างเครือขา่ยนวัตกรต้นแบบ   300,000 
    4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ “Symposiam”   307,950 

รวมงบประมาณของจังหวดั 
ตามประเดน็การพัฒนาท่ี 2 

รวม  6 โครงการ 
33 กิจกรรม 

405,240,057 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลือ่มล้ำ พัฒนา จดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมัน่คงและสันตสิุขท่ียั่งยืน 
2.  โครงการของกระทรวง กรม  
2.1 โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ               
2.1.1 โครงการของสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

       

1) โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการดูแล
สุขภาวะของคนทุกวัย Science For 
Life 

3.13  4 1.กิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม " Health belief 
model " 
2.จัดต้ังศูนย์การศึกษาเพื่อการดูแลสุขภาวะ
ของคนทุกช่วงวัย 
3.พัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย 

1.จำนวนประชากรท้ังในและนอก
พื้นท่ีเข้ามาใช้บริการ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
2. ศูนย์การศึกษาเพื่อการดูแล 
สุขภาวะของคนทุกช่วงวัยในพื้นท่ี
ชุมชนจำนวน 1 แห่ง 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษา

นราธิวาส 

20,900,000 

2.2 โครงการของกระทรวงแรงงาน        
2.2.1 โครงการของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

       

1)  โครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชน
นราธิวาส 

3.11  4 เพิ่มศักยภาพเยาวชนนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 25 

นราธิวาส  
(อ.สุคิริน) 

3,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.3 โครงการของกระทรวงมหาดไทย        
2.3.1 โครงการของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

       

1) โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพื่อ
การกีฬาและนันทนาการตามผัง
เมืองชุมชนเทศบาลตำบลต้นไทร 
(ระยะท่ี 3) หมู่ท่ี1  ตำบลปะลุ
กาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

3.13  2 ก่อสร้างสวนสุขภาพเพื่อการกีฬาและ
นันทนาการตามผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล
ต้นไทร (ระยะท่ี 3) หมู่ท่ี 1   

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

24,000,000 

2) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
เทศบาลตำบลยี่งอ ตำบลยี่งอ 
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

3.13  2 ก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลยี่งอ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

20,000,000 

3) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนปา
เสมัส หมู่ท่ี 7 ตำบลปาเสมัส 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 

2.9  2 พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนปาเสมัส หมู่ท่ี 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

38,000,000 

4) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ชายแดนใต้ อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

2.9  2 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใต้ 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

20,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

5) โครงการพัฒนาเมืองและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตปาดีคอมเพล็กซ์ 
(Padee complex) ตำบลปะลุรู 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 

2.9  2 พัฒนาเมืองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตปาดีคอม
เพล็กซ์ (Padee complex) 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

20,000,000 

6) โครงการก่อสร้างโรงคัดแยก และ
กำจัดขยะมาตรฐานสากล  

4.18  2 ก่อสร้างโรงคัดแยก และกำจัดขยะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส  

100,000,000  

7) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
บริเวณถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 4022 หมู่ท่ี 1  
ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส 

3.13  2 ก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณ 
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4022 หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

16,000,000 

8) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
บริเวณสระน้ำบ้านตามุง  
บ้านตามุง หมู่ท่ี 2 ตำบลเชิงคีรี 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

3.13  2 ก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณ 
สระน้ำบ้านตามุง บ้านตามุง หมู่ท่ี 2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

16,000,000 

9) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองหลังโรงเรียนตาดีกา 
บ้านสะเตียร์ หมู่ท่ี 5 ตำบลบูกิต 
อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลอง 
หลังโรงเรียนตาดีกา บ้านสะเตียร์ หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

10) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองไอร์กูเล็ง หมู่ท่ี 4  
และหมู่ท่ี 13 ตำบลบูกิต  
อำเภอเจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองไอร์กูเล็ง  
หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 13 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 

11) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองมะรือโบออก  
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะ
ไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองมะรือโบออก 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

36,000,000 

12) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองสุไหงปาดี (จุดท่ี3)หมู่ท่ี 
6,11และ12 ตำบลสุไหงปาดี 
อำเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
590 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองสุไหงปาดี 
(จุดท่ี 3) หมู่ท่ี 6,11และ12 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

23,200,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

13) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมแม่น้ำสายบุรี บ้านบือแนนากอ 
หมู่ท่ี 6 บ้านตอหลัง หมู่ท่ี 1 และ 
บ้านคลองหงส์ หมู่ท่ี 3  
ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมแม่น้ำสายบุรี 
บ้านบือแนนากอ หมู่ท่ี 6 บ้านตอหลัง หมู่ท่ี 1 
และบ้านคลองหงส์ หมู่ท่ี 3 
 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

40,000,000 

14) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองไอร์ดาฮง บ้านดาฮง  
หมู่ท่ี 4  ตำบลเชิงคีรี  
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 300 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองไอร์ดาฮง 
บ้านดาฮง หมู่ท่ี 4   

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

12,000,000 

15) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองไอร์ปากอ บ้านดาฮง  
หมู่ท่ี 4 ตำบลเชิงคีรี  
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 300 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองไอร์ปากอ 
บ้านดาฮง หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

12,000,000 

16) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองไอร์ปาเกาะห์ หมู่ท่ี 4 
ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
150  เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองไอร์ปาเกาะห์ 
หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

6,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

17) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมแม่น้ำสายบุรี พร้อมถนน คสล. 
ชุมชนตลาดซากอ- 
ชุมชนดูซงค์มาแจ หมู่ท่ี 1,2 
ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
500  เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมแม่น้ำสายบุรี 
พร้อมถนน คสล. ชุมชนตลาดซากอ-ชุมชน
ดูซงค์มาแจ หมู่ท่ี 1,2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

23,000,000 

18) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองสายไอร์จูโจ๊ะ หมู่ท่ี 7 
ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
1,000  เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองสายไอร์จูโจ๊ะ 
หมู่ท่ี 7 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 

19) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองบ้านไอร์แยง2 บ้านละโอ 
หมูท่ี่ 2 ตำบลศรีบรรพต  
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง 
ริมคลองบ้านไอร์แยง2 บ้านละโอ หมูท่ี่ 2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 

20) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองด้านหลังมัสยิด  
บ้านไอร์กือเนาะ หมูท่ี่ 5  
ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง 
ริมคลองด้านหลังมัสยิด บ้านไอร์กือเนาะ  
หมูท่ี่ 5 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

21) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองบ้านลูโบ๊ะยือริง 
 บ้านไอร์กือเนาะ หมูท่ี่ 5  
ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง 
ริมคลองบ้านลูโบ๊ะยือริง บ้านไอร์กือเนาะ  
หมูท่ี่ 5 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 

22) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง 
ริมคลองบ้านตะเคียนต้นเดียว 
บ้านไอร์ตุย หมู่ท่ี 1 ตำบลศรี
บรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง 
ริมคลองบ้านตะเคียนต้นเดียว บ้านไอร์ตุย  
หมูท่ี่ 1 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 

23) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองบ้านยากาบองอ บ้านตื
องอ หมูท่ี่ 3 ตำบลศรีบรรพต 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองบ้านยา
กาบองอ บ้านตืองอ หมูท่ี่ 3 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 

24) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองอัยอาโต๊ะ บ้านตือมายู 
หมู่ท่ี 1 ตำบลเอราวัณ  
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองอัยอาโต๊ะ 
บ้านตือมายู หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

32,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

25) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองอัยอาโต๊ะ บ้านตอแล  
หมู่ท่ี 6 ตำบลเอราวัณ  
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 700 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองอัยอาโต๊ะ 
บ้านตอแล หมู่ท่ี 6 
 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

16,800,000 

26) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองกำปงตีงา บ้านจาแบดูวอ 
หมู่ท่ี 5 ตำบลเอราวัณ  
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองกำปงตีงา 
บ้านจาแบดูวอ หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

24,000,000 

27) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองบูเก๊ะยารง (ต่อเนื่อง) 
บริเวณบ้านบูเก๊ะยารง หมู่ท่ี 1 
ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
800 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองบูเก๊ะยารง 
(ต่อเนื่อง) บริเวณบ้านบูเก๊ะยารง หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

19,200,000 

28) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองชุมชนยะกัง  หมู่ท่ี 7 
ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
300 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองชุมชนยะกัง  
หมู่ท่ี 7 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

28,800,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

29) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก  
หมู่ท่ี 10 ตำบลลำภู  
อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
800 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองยะกัง  
บ้านทุเรียนนก  หมู่ท่ี 10 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

76,800,000 

30) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองไอร์สะเตง  หมู่ท่ี 10 
ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
650 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองไอร์สะเตง  
หมู่ท่ี 10 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

23,400,000 

31) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองบ้านสันติสุข หมู่ท่ี 1 
ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองบ้านสันติสุข 
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

40,000,000 

32) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองอัยกูยิ บ้านกูยิ หมู่ท่ี 4 
ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 100 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองอัยกูยิ  
บ้านกูยิ หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

3,600,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

33) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองอัยยาเด๊ะ บ้านยาเด๊ะ  
หมู่ท่ี 2 ตำบลมาโมง  
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 450 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองอัยยาเด๊ะ 
บ้านยาเด๊ะ  หมู่ท่ี 2 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

25,200,000 

34) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองอัยโว บริเวณบาลา
เซาะห์ปะดอแอ หมู่ท่ี 2  
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
400 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองอัยโว บริเวณ
บาลาเซาะห์ปะดอแอ หมู่ท่ี 2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

9,600,000 

35) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองไอร์กาบู บริเวณ 
โรงเรียนนิคมพัฒนา 7  
บ้านสว.นอก หมู่ท่ี 2 ตำบลสุคิริน 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 600 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองไอร์กาบู 
บริเวณโรงเรียนนิคมพัฒนา 7 บ้านสว.นอก  
หมู่ท่ี 2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

19,200,000 

36) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองต้นน้ำสายบุรี หมู่ท่ี 4 
ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว  
270 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองต้นน้ำสายบุรี 
หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

15,120,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

37) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมคลองลูโบะบูตา  หมู่ท่ี 1 
ตำบลปะลุกาสาเมาะ  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 750 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิงริมคลองลูโบะบูตา  
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

27,000,000 

38) โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง
ริมทะเลบ้านคลองตัน- 
บ้านคลองเลย หมู่ท่ี 4,7  
ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
1,650 เมตร 

5.19  2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตล่ิง 
ริมทะเลบ้านคลองตัน-บ้านคลองเลย หมู่ท่ี 4,7 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

52,800,000 

39) โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลัก
และระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนท่ี
ชุมชนเมืองนราธิวาส ระยะท่ี 2 
อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

5.19  2 ก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำ
ท่วมพื้นท่ีชุมชนเมืองนราธิวาส ระยะท่ี 2 

 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

104,000,000 

40) โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลัก
และระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนท่ี
ชุมชนบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

5.19  2 ก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำ
ท่วมพื้นท่ีชุมชนบูเก๊ะตา 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

80,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

41) โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลัก
และระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนท่ี
ชุมชนตากใบ อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

5.19  2 ก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำ
ท่วมพื้นท่ีชุมชนตากใบ 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

128,000,000 

42) โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลัก
และระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนท่ี
ชุมชนสุไหงโก-ลก ระยะท่ี 3  
บ้านปาดังยอ ตำบลมูโนะ  
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 

5.19  2 ก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำ
ท่วมพื้นท่ีชุมชนสุไหงโก-ลก ระยะท่ี 3  
บ้านปาดังยอ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

22,800,000 

2.3.2 โครงการของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

       

1)  โครงการก่อสร้างจุดตรวจอัจฉริยะ 
(Smart Check Point) 

6.20  3 ก่อสร้างจุดตรวจอัจฉริยะ (Smart Check 
Point) 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

ตำรวจภูธร
นราธิวาส 

50,000,000 

2.4 โครงการของกระทรวงสาธารณสุข        
2.4.1 โครงการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

       

1)  โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงพยาบาล
มาตรฐานสากลนานาชาติ 

4.13  3 1 อำเภอ 1 โรงพยาบาลมาตรฐานสากล
นานาชาติ 

1 อำเภอ 1 โรงพยาบาล
มาตรฐานสากลนานาชาติ 

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

1,000,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2) โครงการ 1 ตำบล 1 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลมาตรฐานสากล
นานาชาติ 

4.13  3 1 ตำบล 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
มาตรฐานสากลนานาชาติ 

1 ตำบล 1 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลมาตรฐานสากล

นานาชาติ 

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

500,000,000 

2.5 โครงการของกระทรวงพลังงาน        
2.5.1 โครงการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน 

       

1) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้าน 
การบริหารและจัดการพลังงาน 
ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
วิสาหกิจชุมชน 

5.8  2 เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และวิสาหกิจชุมชน 

ดำเนินงานได้ตามแผนงาน 
ท่ีกำหนดไว้ 

สำนักงาน
พลังงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

300,000 

2) โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 5.18  2 ลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

หน่วยงานลดการใช้พลังงานได้ตาม
เป้าหมาย 

สำนักงาน
พลังงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

250,000 

2.6 โครงการของสำนักนายกรัฐมนตรี        
2.6.1 โครงการของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

       

1)  โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.1  1 อุดหนุนการส่งเสริมความม่ันคงของสถาบัน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส 

10,040,100 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.7 โครงการของกระทรวงเกษตรและส
หกกรณ์ 

       

2.7.1 โครงการของกรมชลประทาน        
1)  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

       

กิจกรรมหลักท่ี 1 ซ่อมแซมโครงการ
ชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขต 
จังหวัดนราธิวาส 

5.19  2 ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขต
จังหวัดนราธิวาส 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 4,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ
เพื่อการประมงหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ 
สุคิริน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

5.19  2 2 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพื่อการประมงหมู่บ้าน
ศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 1,050,000 

กิจกรรมหลักท่ี 3 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
พร้อมอาคารประกอบโครงการฝาย 
บ้านบาโงกูโบ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ พื้นท่ี 500 ไร่ 

5.19  2 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านบาโงกูโบ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ พื้นท่ี 500 ไร่ 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 2,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 4 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
พร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำ
สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านเจาะเกาะ  
ระยะท่ี 2 อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
พื้นท่ี 151 ไร่ 

5.19  2 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง 
บ้านเจาะเกาะ ระยะท่ี 2 อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ พื้นท่ี 151 ไร่ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 2,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการฝายไอร์บาลอ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  ท่อส่งน้ำ
ความยาวรวม 6,200 เมตร  

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายไอร์บาลอ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ  ท่อส่งน้ำความยาวรวม  
6,200 เมตร 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 4,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี  6 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการฝาย 
บ้านธนูศิลป์ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านธนูศิลป์ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 5,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 7 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ
พร้อมอาคารประกอบโครงการฝาย
คลองน้ำใส 2 อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายคลองน้ำใส 2 อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 
 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 18,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
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กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 8 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำ
สนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านสะแนะ  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำ
ขนาด 0.10-0.15 เมตร พร้อมอาคาร
ประกอบ ความยาวรวม 6,800 เมตร 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง 
บ้านสะแนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ท่อส่งน้ำขนาด 0.10-0.15 เมตร พร้อมอาคาร
ประกอบ ความยาวรวม 6,800 เมตร 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 10,300,000 

กิจกรรมหลักท่ี 9 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการฝายตลิ่งสูง  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายตลิ่งสูง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10 ปรับปรุงอาคาร
บังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านกาเยาะมาตี อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ขนาด 2.00x2.00 ม.2 
แถว จำนวน 1 แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ 
ความยาวรวม 1,200 เมตร 

5.19  2 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน
กาเยาะมาต ีอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
ขนาด 2.00x2.00 ม.2 แถว จำนวน 1 แห่ง 
พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 1,200 เมตร 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 22,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 11 ปรับปรุงหนองน้ำ
บ้านลูกเขาระยะท่ี 2 อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

5.19  2 ปรับปรุงหนองน้ำบ้านลูกเขาระยะท่ี 2  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 10,000,000 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

114 

ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
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ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 12 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการฝาย 
บ้านกาหลง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านกาหลง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 13 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการฝายปะลุรู 1 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายปะลุรู 1 อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 6,550,000 

กิจกรรมหลักท่ี 14 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการฝาย 
คลองแบแก อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายคลองแบแก อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 15 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ
พร้อมอาคารประกอบฝายคลองกูตง  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
ความยาว 586 เมตร  

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝาย
คลองกูตง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
ความยาว 586 เมตร 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 10,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 16 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
พร้อมอาคารประกอบโครงการฝาย 
ไอร์ยาเด๊ะ อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

5.19  2 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 17 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
และอาคารประกอบโครงการฝาย 
บ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ความยาว 1,600 เมตร  

5.19  2 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านตล่ิงสูง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ความยาว 1,600 เมตร 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 18 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ
ฝายผันน้ำเสริมฝายบ้านสายบน  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ พื้นท่ีรับ
ประโยชน์ /100 ไร่ 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสริมฝาย 
บ้านสายบน อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ พ้ืนท่ี
รับประโยชน์ /100 ไร่ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 19 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
พร้อมอาคารประกอบโครงการฝาย 
ไอร์กูบู อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
ความยาว 1,170 เมตร  

5.19  2 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายไอร์กูบู อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ความยาว 1,170 เมตร 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 3,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 20 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ
ฝายบ้านแหลมทอง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ หมู่ท่ี 8 ตำบลภูเขาทอง 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านแหลมทอง  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมู่ท่ี 8  
ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 3,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 21 ซ่อมเปลี่ยนเครื่อง
กรองน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือ
โรงเรียนจรรยาอิสลาม อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

5.19  2 ซ่อมเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำโครงการจัดหาน้ำ
ช่วยเหลือโรงเรียนจรรยาอิสลาม  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 300,000 

2) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
น้ำชลประทาน 

5.19  2  ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน  

กิจกรรมหลักท่ี 1 บำรุงรักษา 
คลองระบายน้ำสายใหญ่ พื้นท่ีรับ
ประโยชน์ 94,000 ไร่  
โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19  2 บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายใหญ่ พื้นท่ีรับ
ประโยชน์ 94,000 ไร่ โครงการชลประทาน
นราธิวาส 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 594,900 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 2 บำรุงรักษาคลอง
ระบายน้ำสายซอย พื้นท่ีรับประโยชน์ 
94,000 ไร่ โครงการชลประทาน
นราธิวาส 

5.19  2 บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอย พื้นท่ีรับ
ประโยชน์ 94,000 ไร่ โครงการชลประทาน
นราธิวาส 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 629,300 

กิจกรรมหลักท่ี 3 บริหารการส่งน้ำ 
พื้นท่ีรับประโยชน์ 140,000 ไร่ 
โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19  2 บริหารการส่งน้ำ พื้นท่ีรับประโยชน์ 140,000 
ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 1,131,400 

กิจกรรมหลักท่ี 4 บำรุงรักษาหัวงาน 
พื้นท่ีรับประโยชน์ 375 ไร่  
โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19  2 บำรุงรักษาหัวงาน พื้นท่ีรับประโยชน์ 375 ไร่ 
โครงการชลประทานนราธิวาส 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 1,132,800 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ซ่อมแซมบำรุงรักษา
ระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 
รายการ โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19  2 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตาม
ข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน 
จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทาน
นราธิวาส 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 1,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 6 ซ่อมแซมบำรุงรักษา
ระบบชลประทาน โครงการชลประทาน
นราธิวาส 

5.19  2 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 1,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 7 ทำนบซองชั่วคราว 
คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายท่ี 2, 
สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ- 
ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

5.19  2 ทำนบซองชั่วคราว คลองระบายน้ำพรุบาเจาะ
สายที่ 2, สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-
ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 1,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 8 ทำนบซองชั่วคราว
บ้านทุ่งกง-ทุ่งคา ฮูแตทูวอ ในเขต
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น 

5.19  2 ทำนบซองชั่วคราวบ้านทุ่งกง-ทุ่งคา ฮูแตทูวอ 
ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 9 กำจัดวัชพืช  
คลองระบายน้ำพรุบาเจาะ สายท่ี 2 
โดยแรงคน ปริมาณ 220 ไร่  
โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19  2 กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำพรุบาเจาะ  
สายที่ 2 โดยแรงคน ปริมาณ 220 ไร่  
โครงการชลประทานนราธิวาส 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 480,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 10 กำจัดวัชพืช 
อ่างฯ โคกยาง โดยแรงคน ปริมาณ  
203 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19  2 กำจัดวัชพืชอ่างฯ โคกยาง โดยแรงคน ปริมาณ 
203 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 700,000 

กิจกรรมหลักท่ี 11 กำจัดวัชพืช 
คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายท่ี 3  
โดยแรงคน ปริมาณ 240 ไร่  
โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19  2 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 
โดยแรงคน ปริมาณ 240 ไร่ โครงการ
ชลประทานนราธิวาส 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 517,000 

กิจกรรมหลักท่ี 12 กำจัดวัชพืชอ่างฯ
วิทยาลัยเกษตรกรรม โดยแรงคน 
ปริมาณ 74 ไร่ โครงการชลประทาน
นราธิวาส 

5.19  2 กำจัดวัชพืชอ่างฯวิทยาลัยเกษตรกรรม โดย
แรงคน ปริมาณ 74 ไร่ โครงการชลประทาน
นราธิวาส 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 335,700 

กิจกรรมหลักท่ี 13 กำจัดวัชพืชคลองผัน
น้ำ โดยแรงคน ปริมาณ 56 ไร่ โครงการ
ชลประทานนราธิวาส 

5.19  2 กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำ โดยแรงคน ปริมาณ 
56 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 
 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 181,500 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 14 ถนนลาดยาง 
ภายในหัวงาน ปตร. ไม้แก่น 
โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

5.19  2 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหัวงาน  
ปตร. ไม้แก่นโครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 15 ขุดลอกคลองโคก
เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ปริมาณดิน 115,800 ลบ.ม. 

5.19  2 ขุดลอกคลองโคกเคียน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ปริมาณดิน 115,800 ลบ.ม. 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 4,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16 ขุดลอกสระเก็บน้ำ 
ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ (บ้าน
โคกโก) ปริมาณดิน 90,100 ลบ.ม.  

5.19  2 ขุดลอกสระเก็บน้ำ ฟาร์มตัวอย่าง ตาม
พระราชดำร ิ(บ้านโคกโก) ปริมาณดิน  
90,100 ลบ.ม. 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 17 ซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำ
โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือ 
โรงเรียนหัวเขา อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

5.19  2 ซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำ
ช่วยเหลือโรงเรียนหัวเขา อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 200,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 18 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
ฝายคลองกาแป อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สายท่ี 2 

5.19  2 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองกาแป  
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สายที่ 2 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 2,000,000 

3) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน        
กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ
พร้อมอาคารประกอบโครงการฝาย 
บ้านน้ำหอม 

5.19  2 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านน้ำหอม 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 6,000,000 

4) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 

       

กิจกรรมหลักท่ี 1 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการฝาย 
บ้านกาเต๊าะ 

5.19  2 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝาย
บ้านกาเต๊าะ 
 
 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 9,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ระบบส่งน้ำพร้อม
อาคารประกอบโครงการ 
ทรบ.ไอลือเมาะ 

5.19  2 2 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
ทรบ.ไอลือเมาะ 
 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 5,000,000 

5) โครงการป้องกันและบรรเทาภัย 
จากน้ำ 

       

กิจกรรมหลักท่ี 1 คันกั้นน้ำคลองระบาย
น้ำพรุบาเจาะ สายใหญ่พร้อมอาคาร
ประกอบ 

5.19  2 คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะ สายใหญ่
พร้อมอาคารประกอบ 
 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 50,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ดาดคลองผันน้ำ 
ระยะท่ี 1 

5.19  2 ดาดคลองผันน้ำ ระยะท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 50,000,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักท่ี 3 คลองระบายน้ำบาโง
สาย 4 พร้อมอาคารประกอบ โครงการ
พรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ท่อลอดถนน 2- 0.80 ม. 
จำนวน 2 แห่ง ท่อลอดถนน 2.00x2.00 
จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกคลอง ความยาว 
2.60 กม. 

5.19  2 คลองระบายน้ำบาโงสาย 4 พร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อลอดถนน 2- 0.80 
ม. จำนวน 2 แห่ง ท่อลอดถนน 2.00x2.00 
จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกคลอง ความยาว  
2.60 กม. 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 2,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 4 คลองบ้านทุเรียนนก
พร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบา
เจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากระราชดำริ  
ท่อลอดถนน 2- 0.80 ม. จำนวน 2 แห่ง 
ท่อลอดถนน 2.00x2.00 จำนวน 1 แห่ง 
ขุดลอกคลองความยาว 7.00 กม. 

5.19  2 คลองบ้านทุเรียนนกพร้อมอาคารประกอบ 
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ท่อลอดถนน 2- 0.80 ม. จำนวน 
2 แห่ง ท่อลอดถนน 2.00x2.00 จำนวน  
1 แห่ง ขุดลอกคลองความยาว 7.00 กม. 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 7,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ปรับปรุงระบบระบาย
น้ำและเก็บกักน้ำภายในโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ  
หมู่ท่ี 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส 

5.19  2 ปรับปรุงระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำภายใน
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ท่ี 1 
ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธิวาส 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแบบรูปและ

รายการท่ีกำหนด 

กรมชลประทาน 3,500,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.8 โครงการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       

2.8.1 โครงการของกรมกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

       

1)  โครงการก่อสร้างรั้วชายแดนและรั้ว
เขตป่า ฯลฯ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

5.18  3 ก่อสร้างรั้วชายแดนและรั้วเขตป่า ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

เขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ป่า 
ฮาลา-บาลา  
(อ.สุคิริน) 

25,184,600 

รวมงบประมาณของกระทรวง 
กรม 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 
รวม 56 โครงการ 3,328,297,300 

3.  โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. สายมัสยิดลาแล – แฆและ 
หมู่ท่ี 1,2 

5.19  2 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายมัสยิดลาแล – 
แฆและ หมู่ท่ี 1,2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปูโยะ 

9,838,100 

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คสล. สายโต๊ะเวาะตก – โต๊ะเวาะ 
หมู่ท่ี 2,3 

5.19  2 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโต๊ะเวาะตก – 
โต๊ะเวาะ หมู่ท่ี 2,3 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปูโยะ 

9,841,900 

3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คสล. สายลาแล – ปูโยะ  
หมู่ท่ี 1,2 

5.19  2 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายลาแล – ปูโยะ 
หมู่ท่ี 1,2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปูโยะ 

9,487,100 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. โครงการปรับปรุงสระน้ำ 
บ้านปิเหล็ง หมู่ท่ี 6  
ตำบลมะรือโบออก  
อำเภอเจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธิวาส 

5.19  2 ปรับปรุงสระน้ำบ้านปิเหล็ง หมู่ท่ี 6 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มะรือโบออก 

10,000,000 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหิน
คลุกถนนสายจูโว๊ะ-ประตูระบาย
น้ำบ้านจูโว๊ะ ( ภายในหมู่บ้าน ) 

2.7  2 ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกถนนสายจูโว๊ะ-
ประตูระบายน้ำบ้านจูโว๊ะ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มะรือโบออก 

3,000,000 

6. โครงการปรับปรุงยกระดับถนน
พร้อมลงกินคลุก ถนนสาย  
สวนปาล์มท้ังหมด 

2.7  2 ปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมลงกินคลุก ถนน
สาย สวนปาล์ม 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มะรือโบออก 

12,240,000 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก  
ถนนสายสวนยาง 

2.7  2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก 
ถนนสายสวนยาง 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มะรือโบออก 

3,300,000 

8. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ช่วงท่ี 2 บ้านฮูลูปาเร๊ะ  
หมู่ท่ี 1  ตำบลตันหยงมัส  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ช่วงท่ี 2  
บ้านฮูลูปาเร๊ะ หมู่ท่ี 1   

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 8,435,000 

9. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ช่วงท่ี 1 บ้านร่อน หมู่ท่ี 2  
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ช่วงท่ี 1  
บ้านร่อน หมู่ท่ี 2   

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 8,435,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

10. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ช่วงท่ี 2 บ้านร่อน หมู่ท่ี 2  
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ช่วงท่ี 2  
บ้านร่อน หมู่ท่ี 2   

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 8,435,000 

11. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ช่วงท่ี 1 บ้านบูเก๊ะบูแย  
หมู่ท่ี 11 ตำบลตันหยงมัส  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ช่วงท่ี 1  
บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ท่ี 11 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 8,435,000 

12. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ช่วงท่ี 2 บ้านบูเก๊ะบูแย  
หมู่ท่ี 11 ตำบลตันหยงมัส  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ช่วงท่ี 2  
บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ท่ี 11 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 8,435,000 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ช่วงท่ี 3 บ้านบูเก๊ะบูแย  
หมู่ท่ี 11 ตำบลตันหยงมัส  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ช่วงท่ี 3  
บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ท่ี 11 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 8,435,000 

14. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิง ช่วงท่ี 4 บ้านบูเก๊ะบูแย  
หมู่ท่ี 11 ตำบลตันหยงมัส  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ช่วงท่ี 4  
บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ท่ี 11 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 8,435,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

15. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ
ป้องกันอุทกภัยน้ำท่วม  
บ้านบองอ หมู่ท่ี 4 ตำบลบองอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ขุดลอกคลองระบายน้ำป้องกันอุทกภัยน้ำท่วม 
บ้านบองอ หมู่ท่ี 4 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

อำเภอระแงะ 1,231,700 

16. โครงการก่อสร้างเรียงคันหิน
ป้องกันตล่ิงพัง คลองบูเก๊ะสามี 
(ช่วงท่ี 2) ชุมชนโรงเรียนดารุ
สลาม ตำบลตันหยงมัส  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างเรียงคันหินป้องกันตล่ิงพัง คลองบูเก๊ะ
สามี (ช่วงท่ี 2) ชุมชนโรงเรียนดารุสลาม 
 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 9,800,000 

17. โครงการก่อสร้างผนังเรียงคันหิน
ป้องกันตล่ิงพัง คลองบูเก๊ะสามี 
(ช่วงท่ี 3) ชุมชนโรงเรียน 
ดารุสลาม ตำบลตันหยงมัส  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19  2 ก่อสร้างผนังเรียงคันหินป้องกันตล่ิงพัง  
คลองบูเก๊ะสามี (ช่วงท่ี 3) ชุมชนโรงเรียน 
ดารุสลาม 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

อำเภอระแงะ 9,800,000 

18. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พิชิตใจกลุ่มคนเปราะบาง 

4.17  2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตใจกลุ่มคนเปราะบาง 
 
 
 

ดำเนินงานได้ตามแผนงานท่ี 
กำหนดไว้ 

อำเภอระแงะ 52,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

19. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต นธ.ถ 1 – 
0020 สายบ้านจะแนะ ต.จะแนะ - 
บ้านริแง  ต.ผดุงมาตร  อ.จะแนะ  
จ.นราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 
7.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร   

2.7  2 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต นธ.ถ 1 – 0020  
สายบ้านจะแนะ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กองช่าง  
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

13,000,000 

20. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต นธ.ถ 1-
0010 สายบ้านบลูกายานิง   
ต.ร่มไทร – บ้านทรงคีรี -  
ไอร์ยามู  ต.เกียร์  อ.สุคิริน   
จ.นราธิวาส ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว  
5,040 เมตร  

2.7  2 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต นธ.ถ 1-0010  
สายบ้านบลูกายานิง   
 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กองช่าง  
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

 
 

18,800,000 

21. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคนกรีต นธ.ถ 1 -
0027 สายคลองหงส์  ต.ตะมะยูง 
- ตะโล๊ะ ต.ซากอ  อ.ศรีสาคร   
จ.นราธิวาส  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว  
3,000 เมตร 

2.7  2 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคนกรีต นธ.ถ 1 -0027  
สายคลองหงส์   

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กองช่าง  
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

 
 

13,767,000 
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ประเด็นการพัฒนา /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ/แผน 
แม่บทฯ 

ลำดับ 
ความ 
สำคัญ 

แผน 
งาน 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดัโครงการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

22. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม 
ขยายไหล่ทาง นธ.ถ 1-0041  
สายภายในสนามกีฬา  
อบจ.นราธิวาส ต.โคกเคียน   
อ.เมือง  จ.นราธิวาส ขนาดผิว
จราจร กว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 310 เมตร 

2.7  2 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง 
นธ.ถ 1-0041 สายภายในสนามกีฬา  
อบจ.นราธิวาส 
 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 
เป็นไปตามแบบรูปและรายการท่ี

กำหนด 

กองช่าง  
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

 
 
 

3,737,000 

รวมงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 
รวม 22 โครงการ 186,939,800 

4.  โครงการความรว่มมือกับภาคเอกชน (ถา้มี) 
- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 
3,920,477,157 
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3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2567 

ที่ กิจกรรม 
ประมาณการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 

ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

800,000 

2. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

500,000 

3. การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

500,000 

4. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 
20 วรรคสอง และมาตรา 21 วรรค 4 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 

500,000 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 5,900,000 

6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ  
เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามแผน 

500,000 

7. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 300,000 

8. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคำพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินคดี (ถ้ามี) 

- 

9. การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ถ้ามี) - 

10. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่
ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนจากการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น โดยให้
เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนนิโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นลำดับแรก 
และจากงบบริหารจัดการเป็นลำดับต่อมา (ถ้ามี) 

- 

 รวมทั้งสิ้น 9,000,000 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 1 

ชื่อโครงการ : 2. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 
กิจกรรมหลัก : 2.1 การพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จงัหวัดนราธวิาส 
วงเงิน : 17,444,540 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร, 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่, 13 การเสริมสร้าง 
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี, 15 พลงัทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสนัติสุข 
หน่วยดำเนินการ :  

1. สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษณนนัท ์ กำไร ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจงัหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานจังหวดันราธิวาส  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7364-2638 

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายถาวร  เทพสุวรรณ ตำแหน่ง : พัฒนาการจงัหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7364-2647 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : ดร.ชาร์รีฟท์   สอืนิ ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7353-0515 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ : นายนิตย์  พรหมประสิทธิ ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7353-2300 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพจน์  มณีรัตนโชต ิ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7353-0792 
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6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
ผู้รับผิดชอบ : นายณัทกร  แก้วประชุม ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7367-2180 

7. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายวาฟิก  เปาะเตะตะ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

ศรีสาคร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7351-3066 

8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายแพทยช์ัยวฒัน์  พฒันาพิศาลศักดิ์     ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดนราธวิาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส    
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7353-2056-65 

9. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายจตุรงค์  พรหมวิจิต                      ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส         
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7353-2222 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
มาตรา 14 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานจังหวัดโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล และความต้ องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นในจังหวัด ประสานและเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาสังคม
และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
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เป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน  ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสันติสุขของประชาชน ให้
เกิดความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตบนสังคมพหุวัฒนธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งการศึกษา สาธารณสุข สมรรถนะ
แรงงานทั้งในและนอกระบบ  ยกระดับรายได้ครัวเรือนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  ให้เป็นปัจจัยการผลิตภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 

การสร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตาม
โครงการพระราชดำริและเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำ
และเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ตาม
โครงการพระราชดำริให้ครบทุกตำบล โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านบริหารจัดการด้วยตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
ประชาชนในตำบล พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม/เครือข่าย กลุ่มศิลปาชีพมีความตระหนัก ในการที่จะพัฒนากลุ่ม
ทั้งระบบ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อยกระดับ
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนา
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
นราธิวาส เน้นการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อย่างต่อเนื่อง
และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
นับตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที ่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้
เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ทรงพบเห็น
ราษฎรประสบปัญหาความทุกข์ยาก ปัญหาประการหนึ่ง ที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส คือ ปัญหาคุณภาพดินที่ทำ
การเพาะปลูก ไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น โดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาดินเปรี้ยวให้สามารถทำการเกษตรได้ 
เรียกโครงการนี้ว่า “โครงการแกล้งดิน” อีกทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริขึ ้น เพื ่อเป็นสถานที ่ศ ึกษาทดลองหาตัวแบบแห่งความสำเร็จของการพัฒนา  
ในด้านต่างๆ และนำไปสาธิตขยายผลให้ประชาชนนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชพีในการดำรงชีวิต อันเป็น
การยกระดับความเป็นอยู ่และคุณภาพชีว ิตของประชาชนให้ดีขึ ้น เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที ่ม ีชีว ิต และ 
เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี-พันปีหลวง พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน โดย
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พระราชทานโครงการศิลปาชีพและโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 11 แห่ง  ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้ และความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก 

ความเร่งด่วน :  
จังหวัดนราธิวาสพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริจะสามารถแก้ไขปัญหา 

และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรมีการพัฒนา  
และขยายผลโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื ่อง และให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื ่อง  
มาจากพระราชดำริ โดยมุ ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและการขยายผลการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น จังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและขยายผลโครงก าร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ส่วนราชการและอำเภอที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้น้อมนำหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพื่อน้อมนำองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้
พระราชทานมาขยายผลให้ประชาชนได้น้อมนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(2) เพื ่อให้ประชาชนในพื้นที ่มีอาชีพ มีรายได้ที ่มั ่นคง ตามแนวทางที่ได้ขอพระราชทานความ
ชว่ยเหลือ 

(3) เพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
(4) เพื่อสนองงานตามพระราชดำริและพระราชกระแสรับสั่งในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการในพื้นที่อำเภอของจังหวัดนราธิวาส 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

137 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการในพื้นที่ใกล้เคียงในการดำเนินโครงการ 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 80 ของความสำเร็จในการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส 

(4.2) ผลผลิต 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับการพัฒนาและขยายผลอย่าง

ต่อเนื่อง และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับประชาชนในพื้นที่มีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง โดยนำไปปรับใช้ตามภูมิสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มศลิปาชีพการผลิต

ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ในพืน้ที่จงัหวัดนราธิวาส 

    1.1 สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ 

ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก

มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ 

    1.2 ศิลปาชีพนราธิวาสสู่รั้วโรงเรียน 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดำเนินกิจกรรม 

ทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหา 

หนอน พยาธิในโรงเรียนในโครงการตาม

พระราชดำริฯ 32 โรงเรียน 

   2.1 แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้า

เป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อย

กว่าเกณฑ์) 

   2.2 แก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพ การจัดการสุขาภิบาล

อาหารและสิง่แวดล้อมในโรงเรียน 

ตามพระราชดำร ิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

    

3. ขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

จังหวัดนราธิวาส 
    

4. การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม

เทิดพระเกียรติฯ 

    4.1 เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก

ของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 

    4.2 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

วันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ ์

    

5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

    5.1 จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

    5.2 ฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 - 3 

6. การติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    

7. กิจกรรมการสนองพระราชกระแสรับสั่งของ

พระบรมวงศานุวงศ ์
    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 17,444,540 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ    การผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส 
1,784,350 

    กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑฺศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจ

ฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
1,077,600 

    (1)  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส 130,200 

ค่าตอบแทน 7,200 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 4 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200 

ค่าใช้สอย 108,000 

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วันๆ ละ 50 คนๆ ละ 250 บาท 25,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วันๆ ละ 50 คนๆ 

ละ 100 บาท 
10,000 

- ค่าอาหารกลางวนัเจ้าหนา้ที่โครงการ (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วันๆ ละ 5 คนๆ ละ 250 

บาท 
2,500 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าทีโ่ครงการ (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วนัๆ ละ 5 คนๆ ละ 

100 บาท 
1,000 

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่ายไป-กลับ (เฉลี่ย) จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 500 

บาท 
25,000 

- ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 ห้องๆ ละ 3,000 บาท 6,000 

- ค่าห้องพัก จำนวน 1 คืนๆ ละ 50 คนๆ ละ750 บาท 37,500 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 ผนืๆ ละ 1,000 บาท 1,000 

ค่าวัสดุ 15,000 

- ค่าวัสดุสำนักงานสนบัสนุนการฝึกอบรม จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 งานๆ ละ 15,000 บาท 15,000 

    (2) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าและลวดลายผา้ทอจังหวัดนราธิวาส (จำนวน 5 รุ่นๆละ 14 

วัน) 
600,000 

ค่าตอบแทน 252,000 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 84 ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท 252,000 

ค่าใช้สอย 198,000 

- ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 15 คนๆ 

ละ 1,120 บาท 
84,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดบัหมู่บ้าน) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 15 

คนๆ ละ 840 บาท 
63,000 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000 

- ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1 งานๆ ละ 10,000 บาท 50,000 

ค่าวัสดุ 150,000 

ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 2,000 บาท 150,000 

    (3) ฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กระจูดจงัหวัดนราธิวาส (จำนวน 3 รุ่นๆ

ละ 6 วัน) 
148,600 

ค่าตอบแทน 64,800 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 36 ชัว่โมงๆ ละ600 บาท 64,800 

ค่าใช้สอย 38,800 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 15 คนๆ 

ละ480 บาท 
21,600 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดบัหมู่บ้าน) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 15 

คนๆ ละ 360 บาท 
16,200 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000 

ค่าวัสดุ 45,000 

- ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 1,000 บาท 45,000 

    (4) ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอนราธิวาส (จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 12 วนั) 198,800 

ค่าตอบแทน 86,400 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 72 ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท 86,400 

ค่าใช้สอย 52,400 

- ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 15 คนๆ 

ละ 960 บาท 
28,800 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดบัหมู่บ้าน) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 15 

คนๆ ละ 720 บาท 
21,600 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 ผนืๆ ละ 1,000 บาท 2,000 

ค่าวัสดุ 60,000 

- ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 2,000 บาท 60,000 

    กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ศิลปาชพีนราธิวาสสู่รั้วโรงเรียน 706,750 

    (1) การประชุมเชงิปฏบิัติการจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปาชีพสูส่ถานศึกษา 34,250 

ค่าตอบแทน 7,200 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200 

ค่าใช้สอย 22,050 

- ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 20 คนๆ ละ 250 

บาท 
5,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 20 คนๆ 

ละ 100 บาท 
2,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าอาหารกลางวนัเจ้าหนา้ที่โครงการ (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 3 คนๆ ละ 250 

บาท 
750 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าทีโ่ครงการ (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 วนัๆ ละ 3 คนๆ ละ 

100 บาท 
300 

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่ายไป-กลับ (เฉลี่ย) จำนวน 1 วันๆ ละ 20 คนๆ ละ 500 

บาท 
10,000 

- ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 ห้องๆ ละ 3,000 บาท 3,000 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000 

ค่าวัสดุ 5,000 

- ค่าวัสดุสำนักงานสนบัสนุนการฝึกอบรม จำนวน 1 งานๆ ละ 5,000 บาท 5,000 

     (2) การฝึกอบรมองค์ความรู้ศิลปาชพีให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 593,500 

ค่าตอบแทน 192,000 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ 2 คน) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 32 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 192,000 

ค่าใช้สอย 139,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดบัโรงเรียน) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 

15 คนๆ ละ 1,120 บาท 
84,000 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1 ผนืๆ ละ 1,000 บาท 5,000 

- ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ1 งานๆ ละ 10,000 บาท 50,000 

ค่าวัสดุ 262,500 

- ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 3,500 บาท 262,500 

     (3) การนำเสนอผลการดำเนินงานและถอดองค์ความรู้ 79,000 

ค่าตอบแทน 18,000 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปราย (ราชการ) จำนวน 5 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 18,000 

ค่าใช้สอย 36,000 

- ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 100 คนๆ ละ 250 บาท 25,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 100 คนๆ ละ 100 บาท 10,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000 

ค่าวัสดุ 25,000 

- ค่าวัสดุสำหรับการจัดนทิรรศการมีชีวิต จำนวน 5 แห่งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,000 บาท 25,000 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนนิกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ 

ปัญหาหนอน พยาธิในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ 32 โรงเรียน 
11,941,230 

   กิจกรรมย่อยที่ 2.1 แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียน

ที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์) 
4,952,000 

   กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัด

อาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์) 
7,600 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 7,600 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  

เป็นเงิน 2,800 บาท 
2,800 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ120 

บาท เปน็เงิน 4,800 บาท 
4,800 

ค่าวัสดุ - 

   กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 อบรมส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา              18,650 

ค่าตอบแทน 4,800 

- ค่าตอบแทนวทิยากร (ฝึกอบรม) จำนวน 1 คนๆ ละ 8 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปน็เงิน 4,800 

บาท 
4,800 

ค่าใช้สอย 12,850 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 

เป็นเงิน 4,200 บาท 
4,200 

- ค่าอาหารกลางวนัสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เปน็เงิน 

7,200 บาท 
7,200 

- ค่าจ้างคา่ถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน 1,450 บาท 1,450 

ค่าวัสดุ 1,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,000 บาท 1,000 

   กิจกรรมย่อยที่ 2.1.3 จัดทำอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่า

เกณฑ์ 
4,925,750 

ค่าใช้สอย 4,925,750 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหานำ้หนักน้อยกว่าเกณฑ์ 

27 โรงเรียน นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,159 คนๆ ละ 170 มื้อๆ ละ 25 บาท 
4,925,750 

ค่าวัสดุ - 

         กิจกรรมย่อยที่ 2.2 แก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 

และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1,507,630 

         กิจกรรมย่อยที่ 2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนในชุมชน 
379,500 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 340,500 

- ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าประชุมจำนวน 1,300 คนๆ ละ 100 บาท  130,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 78,000 

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,300 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 130,000 

- ค่าจัดทำป้ายไวนิลในการประชุม จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 2,500 บาท 2,500 

ค่าวัสดุ 39,000 

- ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อใช้การประชุม จำนวน 1,300 คนๆ ละ 30 บาท 39,000 

         กิจกรรมย่อยที่ 2.2.2 พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
513,530 

ค่าตอบแทน 43,000 

- ค่าตอบแทนวิทยากรฐานความรู้ 3 คน x 5 ชม. x 600 บาท x 2 รุ่น 18,000 

- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 5 คน x 5 ชม. x 500 บาท x 2 รุ่น 25,000 

ค่าใช้สอย 459,780 

- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 138 คน    26,880 
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- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 77 คน 15,180 

- ค่าเช่าที่พักรุ่นที่ 1  จำนวน 150 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 300 บาท  90,000 

- ค่าเช่าที่พักรุ่นที่ 2  จำนวน 89 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 300 บาท  53,400 

- ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วันๆ ละ 3,500 บาท  21,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  27,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 จำนวน 89 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  16,020 

- ค่าอาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น รวม 7 มื้อ) รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คนๆ ละ 7 มื้อๆ ละ 100บาท  105,000 

- ค่าอาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น รวม 7 มื้อ) รุ่นที่ 2 จำนวน 89 คนๆ ละ 7 มื้อๆ ละ 100 บาท  62,300 

- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 215 ชุดๆ ละ 50 บาท 10,750 

- ค่าจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 215 ใบๆ ละ 150 บาท 32,250 

ค่าวัสดุ 10,750 

- ค่ากระเป๋าผู้เข้าประชุม จำนวน 215 ใบๆ ละ 50 บาท  10,750 

         กิจกรรมย่อยที่ 2.2.3 การส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากในนักเรียนโรงเรียนพระราชดำริ 314,800 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 161,200 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ออกประเมิน จำนวน 5 คน x 120 บาท x 8 วัน 4,800 

- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 8 อันๆ ละ 350 บาท 2,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ให้บริการ จำนวน 30 คนๆ ละ 32 ครั้งๆ ละ 2 

มื้อๆ ละ 30 บาท 
57,600 

- ค่าจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันสำหรับผู้ให้บริการ จำนวน 30 คนๆ ละ 32 ครั้งๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 

100 บาท  
96,000 

ค่าวัสดุ 153,600 

- ค่าแปรงสีฟันเด็กจำนวน 32 โรงเรียนๆ ละ 200 ด้ามๆ ละ 10 บาท 64,000 

- ค่ายาสีฟันจำนวน 32 โรงเรียนๆ ละ 200 หลอดๆ (ขนาด 40 กรัม) ละ14 บาท   89,600 

         กิจกรรมย่อยที่ 2.2.4 เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคส่งตรวจสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ

ทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
299,800 

ค่าตอบแทน - 
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ค่าใช้สอย 284,800 

- ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในโรงเรียน จำนวน 32 ชุดๆ ละ 8,900 บาท 284,800 

ค่าวัสดุ 15,000 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 15,000 

        กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารแก่ครัวเรือนเด็กที่มีภาวะ 

ทุพโภชนาการ เพื่อการพัฒนาทางร่างกายที่สมวัยอยา่งยั่งยนื 
5,481,600 

        (1) พัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนสำหรับครัวเรือนเด็กที่มีแนวโน้ม

ภาวะทุพโภชนาการ (ปี 2566) อบรม (เป้าหมาย 700 ครัวเรือนๆ ละ 2 คน รวม 1,400 คน) 
4,408,600 

ค่าตอบแทน 403,200 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (เอกชน) จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 403,200 

ค่าใช้สอย 463,400 

- ค่าอาหารกลางวัน (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 160 บาท 224,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 120 บาท 168,000 

- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 22,400 

- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 25 เล่มๆ ละ 70 บาท 49,000 

ค่าวัสดุ 3,542,000 

- วัสดุ สำหรับการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน (พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พืชผัก 

สมุนไพร และอุปกรณ์) จำนวน 700 ครัวเรือนๆ ละ ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
3,500,000 

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 1,500 บาท 42,000 

    (2) ต่อยอดการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ฯ ระยะที่ 2 (จากฐานข้อมูล

ปี 2565) อบรม (เป้าหมาย 711 ครัวเรือนๆ ละ 2 คน รวม 1,422 คน) 
1,073,000 

ค่าตอบแทน 28,800 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (เอกชน) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 28,800 

ค่าใช้สอย 38,200 

- ค่าอาหารกลางวัน (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท 16,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 60 บาท 12,000 
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- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 3,200 

- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ25 เล่มๆ ละ 70 บาท 7,000 

ค่าวัสดุ 1,006,000 

- วัสดุ สำหรับการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน (พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พืชผัก 

สมุนไพร และอุปกรณ์) จำนวน 200 ครัวเรือนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
1,000,000 

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 1,500 บาท 6,000 

กิจกรรมย่อยที่ 3 ขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาส 2,149,000 

   กิจกรรมย่อยที่ 3.1 อบรมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

จำนวน 2 วัน 600 ราย 
169,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 144,000 

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 600 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 60,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 600 คนๆ 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท 84,000 

ค่าวัสดุ 25,000 

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 10,000 

- ค่าวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 15,000 บาท 15,000 

   กิจกรรมย่อยที่ 3.2 สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 

30 โรงเรียน 
1,980,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ 1,980,000 

- ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 1,300,000 บาท 1,300,000 

- วัสดุก่อสร้าง จำนวน 680,000 บาท 680,000 

กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 889,600 

   กิจกรรมย่อยที่ 4.1 เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์) 
689,600 
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        กิจกรรมย่อยที่ 4.1.1 การจัดงานวันคล้ายวนัสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

(13 ตุลาคมของทุกปี) 

46,700 

        (1) พิธีทำบุญตักบาตร 31,000 

ค่าตอบแทน 5,500 

- ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี จำนวน 9 

รูปๆละ 500 บาท 
5,500 

ค่าใช้สอย 25,500 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 1,800 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 

จำนวน 7 พาน 
2,500 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท 13,000 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 บาท 4,900 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในพิธีตักบาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย 3,300 

ค่าวัสดุ - 

         (2) พิธีวางพวงมาลาและถวายบงัคม   9,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 9,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดพวงมาลาถวายราชสักการะสำหรับประธานในพธิี 1 พวง 2,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ป้าย 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ 5,000 

ค่าวัสดุ - 

         (3) พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
6,700 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 1,700 
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- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 

1 ป้าย 
1,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแทน่กล่าวประธาน 500 

- ค่าจา้งเหมาบริการจัดพวงมาลยัดอกไมส้ดคล้องโคมเทียนแก้ว จำนวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท 200 

ค่าวัสดุ 5,000 

- ค่าวัสดุไฟฟ้า 5,000 

         กิจกรรมย่อยที่ 4.1.2 การจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม ของทุกปี) 
3,000 

            (1) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด (21 ตุลาคมของทุกป)ี 3,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน 3,000 

ค่าวัสดุ - 

         กิจกรรมย่อยที่ 4.1.3 การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (23 ตุลาคม ของทุกปี) 
27,000 

             - พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  (23 ตุลาคม ของทุกปี) 27,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 22,000 

- ค่าจ้างเหมาบนิการจัดพวงมาลาถวายราชสักการะสำหรับประธานในพิธี 1 พวง 2,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดแจกนัดอกไม้สดประดบัตกแต่งฐานด้านล่าง จำนวน 2 แจกันๆ ละ 

1,500 บาท 
3,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 1,000.- บาท 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดประดบัตกแต่งดอกไม้บริเวณฐานชั้นบน จำนวน 1 ชดุ 5,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดประดบัตกแต่งสถานทีบ่ริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 5,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ 5,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ 5,000 

- ค่าวัสดุไฟฟ้า 5,000 

         กิจกรรมย่อยที่ 4.1.4 การจัดงานวันคลา้ยวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  (25 พฤศจิกายน ของทุกปี) 
17,000 

          - พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 17,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 12,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 6 จำนวน 

7 พาน 
2,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลาถวายราชสักการะสำหรับประธานในพิธี 1 พวง  2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่กลา่วประธาน 500 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 1,000.- บาท 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ 5,000 

ค่าวัสดุ 5,000 

- ค่าวัสดุไฟฟ้า 5,000 

         กิจกรรมย่อยที่ 4.1.5 การจัดงานวันคล้ายวนัพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ  

วันพ่อแห่งชาติ (5 ธนัวาคม ของทุกปี) 
97,500 

             (1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลา้ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บริเวณศาลากลาง

จังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมตลอดเดือนธันวาคม 
3,200 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 3,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ขนาด 1.30 x 2.50 เมตร พร้อมติดตั้ง (ประตู

ศาลากลางจังหวัด) 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 

จำนวน 4 ชุด 
1,200 

ค่าวัสดุ - 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

             (2) พิธีทำบุญตักบาตร     31,200 

ค่าตอบแทน 5,500 

- ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี จำนวน 9 

รูปๆ ละ 500 บาท   
5,500 

ค่าใช้สอย 25,700 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จำนวน 

7 พาน 
2,500 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท 13,000 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 บาท 4,900 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีตักบาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร 1 ป้าย  3,500 

ค่าวัสดุ - 

             (3) พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบงัคม 63,100 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 10,500 

- ค่าจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับประธานในพิธี 1 พาน (ใหญ่) 3,000 

- ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าวประธาน  500 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 2 

ป้ายๆ ละ 1,000.- บาท 
2,000 

- ค่าจ้างจัดสถานที ่ 5,000 

ค่าวัสดุ 52,600 

- วัสดุไฟฟ้า 5,000 

- ผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน ม้วนละ 2,880 บาท 47,600 

         กิจกรรมย่อยที่ 4.1.6 การจัดงานวันที่ระลึก 

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มีนาคมของทุกปี) 
14,000 

          - พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ   14,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 11,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 3 จำนวน 

7 พาน 
2,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับประธานในพิธี 1 พาน (ใหญ่) 3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่กลา่วประธาน 500 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 2 ป้าย 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ 3,000 

ค่าวัสดุ 3,000 

- วัสดุไฟฟ้า 3,000 

             กิจกรรมย่อยที่ 4.1.7 การจัดงานวันที่ระลึก 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน ของทุกปี) 
41,200 

ค่าตอบแทน 5,500 

- ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี จำนวน 9 

รูปๆ ละ 500 บาท 
5,500 

ค่าใช้สอย 30,700 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 1 จำนวน 

7 พาน 
2,500 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท 13,000 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 บาท   4,900 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 2 

ป้าย 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับประธานในพิธี 1 พาน (ใหญ่)  3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่กลา่วประธาน 500 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ 3,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ 5,000 

- วัสดุไฟฟ้า 5,000 

             กจิกรรมย่อยที่ 4.1.8 การจดังานวนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เมษายนของทุกปี) 14,000 

          - พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ   14,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 11,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ จำนวน 7 พาน 2,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลาถวายราชสักการะสำหรับประธานในพิธี 1 พวง 3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่กลา่วประธาน 500 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 2 ป้าย 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ 3,000 

ค่าวัสดุ 3,000 

- วัสดุไฟฟา้ 3,000 

             กิจกรรมย่อยที่ 4.1.9 การจัดงานวันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10 (4 พฤษภาคมของทุกปี) 103,400 

ค่าตอบแทน 5,500 

- ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี จำนวน 9 

รูปๆ ละ 500 บาท 
5,500 

ค่าใช้สอย 35,300 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่บชูาหนา้พระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่บชูาหนา้พระบรมฉายาลักษณ์ รชักาลที่ 10 

จำนวน 5 พาน 
1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่งโตะ๊หมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 

จำนวน 5 พาน 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  1,200 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท 13,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 500 บาท 5,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 2 ป้าย 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับประธานในพิธี 1 พาน (ใหญ่)  3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่กลา่วประธาน  500 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่  5,000 

ค่าวัสดุ 62,600 

- วัสดุไฟฟา้ 5,000 

- ค่าผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน มว้นละ 2,880.- บาท  57,600 

             กิจกรรมย่อยที่ 4.1.10 การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 (3 มิถุนายน ของทุกปี) 
108,600 

              (1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  

บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมตลอดเดือน มิ.ย. 
3,200 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 3,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 1.30 x 

2.50 เมตร พร้อมติดตั้ง (ประตูศาลากลางจังหวัด) 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 4 ชุด 1,200 

ค่าวัสดุ - 

              (2) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
33,700 

ค่าตอบแทน 5,500 

- ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี จำนวน 9 

รูปๆ ละ 500 บาท 
5,500 

ค่าใช้สอย 28,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 1,800 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินี จำนวน 5 พาน 
1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระฉายาลักษณ์ จำนวน 5 พาน 2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 1,200 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท 13,000 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 บาท 4,900 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีตักบาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร 1 ป้าย 3,500 

ค่าวัสดุ - 

              (3) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
7,500 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 7,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่กลา่วประธาน 500 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 2 ป้าย 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ 5,000 

ค่าวัสดุ - 

              (4) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจดุเทียนถวายพระพรชัยมงคล 64,200 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 1,600 

- ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องโคมเทียนแก้ว จำนวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท 200 

- ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดับตกแต่งเทียน จำนวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท 400 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 1 ป้าย 
1,000 

ค่าวัสดุ 62,600 

- ค่าวัสดุสำนักงาน 5,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน มว้นละ 2,880.- บาท 57,600 

             กิจกรรมย่อยที่ 4.1.11 การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม ของทุกปี) 
108,600 

              (1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  

บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมตลอดเดือนก.ค 
3,200 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 3,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ขนาด 1.30 x 2.50 

เมตร พร้อมติดตั้ง (ประตูศาลากลางจังหวัด) 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 4 ชุด 1,200 

ค่าวัสดุ - 

              (2) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
33,700 

ค่าตอบแทน 5,500 

- ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี จำนวน 9 

รูปๆ ละ 500 บาท 
5,500 

ค่าใช้สอย 28,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 

จำนวน 5 พาน 
1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 

จำนวน 5 พาน 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 1,200 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท 13,000 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 บาท 4,900 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีตักบาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย 3,500 

ค่าวัสดุ - 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

              (3) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี  และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
7,500 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 7,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่กลา่วประธาน 500 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนาม  

ถวายพระพรชัยมงคล ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 2 ป้าย 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ 5,000 

ค่าวัสดุ - 

              (4) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจดุเทียนถวายพระพรชัยมงคล 64,200 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 1,600 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องโคมเทียนแก้ว จำนวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท 200 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดับตกแต่งเทียน จำนวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท 400 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร  

ชัยมงคล ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 1 ป้าย 
1,000 

ค่าวัสดุ 62,600 

- ค่าวัสดุไฟฟ้า 5,000 

- ค่าผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน มว้นละ 2,880 บาท  57,600 

             กิจกรรมย่อยที่ 4.1.12 การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม ของทุกปี) 
108,600 

              (1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  

บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมตลอดเดือน ส.ค 
3,200 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 3,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 ขนาด 1.30 x 2.50 เมตร พร้อมติดตั้ง (ประตูศาลากลางจังหวัด) 
2,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 4 ชุด 1,200 

ค่าวัสดุ - 

              (2) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

33,700 

ค่าตอบแทน 5,500 

- ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี จำนวน 9 

รูปๆ ละ 500 บาท 
5,500 

ค่าใช้สอย 28,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จำนวน 

5 พาน 
1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 5 

พาน 
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดจัดทำกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 1,200 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท 13,000 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 บาท 4,900 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีตักบาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย 3,500 

ค่าวัสดุ - 

              (3) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ ใน

รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
7,500 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 7,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่กลา่วประธาน 500 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 2 ป้าย 
2,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ 5,000 

ค่าวัสดุ - 

              (4) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจดุเทียนถวายพระพรชัยมงคล 64,200 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 1,600 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องโคมเทียนแก้ว จำนวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท 200 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดบัตกแต่งเทียน จำนวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท 400 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน 

ถวายพระพรชัยมงคล ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 1 ปา้ย 
1,000 

ค่าวัสดุ 62,600 

- ค่าวัสดุไฟฟ้า 5,000 

- ค่าผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน มว้นละ 2,880.- บาท  57,600 

กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การจัดนทิรรศการเฉลิมพระเกียรตเินื่องในวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ 200,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 200,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ 

จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท 
200,000 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมย่อยที่ 5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
350,360 

    กิจกรรมย่อยที่ 5.1 จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส 
246,060 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 246,060 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คนๆ ละ 9 วันๆ ละ 240 บาท เปน็เงิน 12,960 บาท 12,960 

- ค่าเช่าที่พัก จำนวน 6 คนๆ ละ 9 คืนๆ ละ 850 บาท เป็นเงนิ 45,900 บาท 45,900 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าค่าพาหนะเดินทางโดยเคร่ืองบิน (ชั้นประหยัด) จำนวน 6 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ 2,200 

บาท เปน็เงิน 26,400 บาท 
26,400 

- ค่าเช่าพาหนะ จำนวน 1 คันๆ ละ 9 วันๆ ละ 1,200 บาท เปน็เงิน 10,800 บาท 10,800 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 150,000 บาท 150,000 

ค่าวัสดุ - 

        กิจกรรมย่อยที่ 5.2 ฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธวิาส รุ่นที่ 1 - 3 
104,300 

ค่าตอบแทน 10,800 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท      10,800 

ค่าใช้สอย 81,800 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 40 คนๆ ละ1 วนัๆ ละ 2 

มื้อๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 2,800 บาท 
2,800 

- ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 40 คนๆ ละ1 วนัๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงนิ 4,800 บาท 
4,800 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 110 คนๆ ละ1 วันๆ ละ 2 

มื้อๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 7,700 บาท 
7,700 

- ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 110 คนๆ ละ1 วนัๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงนิ 13,200 บาท 
13,200 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 110 คนๆ ละ1 วันๆ ละ 2 

มื้อๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 7,700 บาท 
7,700 

- ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 110 คนๆ ละ1 วนัๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงนิ 13,200 บาท 
13,200 

- ค่าจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,200 บาท 1,200 

- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 260 ชุดๆ ละ 120 บาท เป็นเงนิ 31,200 บาท 31,200 

ค่าวัสดุ 11,700 

- สมุดบันทึก จำนวน 260 เล่มๆ ละ 35 บาท เป็นเงนิ 9,100 บาท 9,100 

- ปากกา จำนวน 260 ด้ามๆ ละ 10 บาท เปน็เงิน 2,600 บาท 2,600 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมย่อยที่ 6 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 210,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 210,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมนำ้ดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 ครั้งๆ 40 คนๆ 

1 มื้อๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 56,000 บาท 
56,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวนัพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ครั้งๆ ละ 

40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท  
64,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารสำหรับการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ในพื้นทีจ่ังหวัดนราธิวาส จำนวน 40 ครั้งๆ ละ 40 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงนิ 

40,000 บาท 

40,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ทรงปลูกในพืน้ที่จงัหวัดนราธิวาสของพระบรมวงศานวุงศ์

ทุกพระองค์ จำนวน 50 ป้ายๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงนิ 50,000 บาท 
50,000 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบรมวงศานุวงศ์ 120,000 

    กิจกรรมย่อยที่ 7.1 จัดทำรูปเล่มถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

ของพระบรมวงศานุวงศ์ 
120,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 120,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จฯ 

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 80 เล่มๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท 

80,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา ในคราวเสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 80 เล่มๆ ละ 500 

บาท เป็นเงิน 40,000 บาท 

40,000 

ค่าวัสดุ - 

รวมทั้งสิ้น 17,444,540 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 17,444,540 - 

งบดำเนินงาน 17,444,540 - 

- ค่าตอบแทน  1,164,300 - 

- ค่าใช้สอย 8,604,690 - 

- ค่าวัสดุ  7,675,550 - 

งบลงทุน - - 

- ค่าครุภัณฑ์ - - 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์  
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส และคณะทำงานย่อยแต่ละสาขา เพื ่อบูรณาการ  
การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :        

โครงการ : 2. โครงการพัฒนาและขยาย

ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดนราธิวาส 
 

 

 

กิจกรรมหลัก : 2.1 การพัฒนาและ 

ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดนราธวิาส   

17,444,540   

กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน

กลุ่มศิลปาชีพ การผลิตผลิตภณัฑ์ 

ศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัดนราธวิาส 

 
1,784,350  

    กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สืบสาน สานต่อ 

ต่อยอด ผลิตภัณฑฺศิลปาชีพจังหวัด

นราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง 

ชุมชนพึ่งตนเองได ้

 
1,077,600  

    (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการการ

จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

จังหวัดนราธิวาส 

 
130,200  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

7,200  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 
7,200 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 

4 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

108,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 
 

25,000 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วันๆ ละ 50 คนๆ ละ 

250 บาท 
  

10,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วันๆ ละ 

50 คนๆ ละ 100 บาท 
  

2,500 - ค่าอาหารกลางวนัเจ้าหนา้ที่โครงการ 

(สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วันๆ ละ 5 คนๆ 

ละ 250 บาท 
  

1,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่

โครงการ (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วันๆ ละ 

5 คนๆ ละ 100 บาท 
  

25,000 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่ายไป-กลับ 

(เฉลี่ย) จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 500 

บาท 
  

6,000 - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 

ห้องๆ ละ 3,000 บาท 
  

37,500 - ค่าห้องพัก จำนวน 1 คืนๆ ละ 50 คนๆ ละ

750 บาท 
  

1,000 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 1,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

15,000  

    - วัสดุสำนักงาน 
 

15,000 - ค่าวัสดุสำนักงานสนบัสนุนการฝึกอบรม 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 งานๆ ละ 15,000 บาท 

    (2) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าและ

ลวดลายผ้าทอจังหวัดนราธวิาส (จำนวน 

5 รุ่นๆละ 14 วัน) 

 
600,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

252,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 
252,000 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 

5 รุ่นๆ ละ 84 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

198,000  

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 
 

84,000 - ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 15 

คนๆ ละ 1,120 บาท 
  

63,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 5 

รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 840 บาท 
  

1,000 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 ผืนๆ ละ 

1,000 บาท 
  

50,000 - ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1 

งานๆ ละ 10,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

150,000  

    - วัสดุสำนักงาน 
 

150,000 - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่นๆ 

ละ 15 คนๆ ละ 2,000 บาท 

      (3) ฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์กระจูดจังหวดั

นราธิวาส (จำนวน 3 รุ่นๆละ 6 วัน) 

 
148,600  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

64,800  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 
64,800 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 

3 รุ่นๆ ละ 36 ชั่วโมงๆ ละ600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

38,800  

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 
 

21,600 - ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 15 

คนๆ ละ480 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  

16,200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 3 

รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 360 บาท 
  

1,000 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 ผืนๆ ละ 

1,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

45,000  

    - วัสดุสำนักงาน 
 

45,000 - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่นๆ 

ละ 15 คนๆ ละ 1,000 บาท 

     (4) ฝึกอบรมการแปรรูปผลติภัณฑ์

จากผ้าทอนราธิวาส (จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 

12 วัน) 

 
198,800  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

86,400  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 
86,400 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 

2 รุ่นๆ ละ 72 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

52,400  

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 
 

28,800 - ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 15 

คนๆ ละ 960 บาท 
  

21,600 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บา้น) จำนวน 2 

รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 720 บาท 
  

2,000 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 1,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

60,000  

    - วัสดุสำนักงาน 
 

60,000 - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ 

ละ 15 คนๆ ละ 2,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

      กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ศิลปาชีพ

นราธิวาสสู่รั้วโรงเรียน 

 
706,750  

      (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปาชพีสู่

สถานศึกษา 

 
34,250  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

7,200  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 
7,200 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน 

2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

22,050  

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 
 

5,000 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(สถานที่เอกชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 20 คนๆ ละ 

250 บาท 
  

2,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 

20 คนๆ ละ 100 บาท 
  

750 - ค่าอาหารกลางวนัเจ้าหนา้ที่โครงการ 

(สถานที่เอกชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 3 คนๆ ละ 

250 บาท 
  

300 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่

โครงการ (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 

3 คนๆ ละ 100 บาท 
  

10,000 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่ายไป-

กลับ (เฉลี่ย) จำนวน 1 วันๆ ละ 20 คนๆ ละ 

500 บาท 
  

3,000 - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 

ห้องๆ ละ 3,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  

1,000 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 ผืนๆ ละ 

1,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

5,000  

    - วัสดุสำนักงาน 
 

5,000 - ค่าวัสดุสำนักงานสนบัสนุนการฝึกอบรม 

จำนวน 1 งานๆ ละ 5,000 บาท 

     2) การฝึกอบรมองค์ความรู้ศิลปาชีพ

ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

 
593,500  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

192,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 
192,000 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ 2 คน) 

จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 32 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

139,000  

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 
 

84,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (สถานที่ระดับโรงเรียน) จำนวน 5 

รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 1,120 บาท 
  

5,000 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 1,000 บาท 
  

50,000 - ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ1 

งานๆ ละ 10,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

262,500  

    - วัสดุสำนักงาน 
 

262,500 - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่นๆ 

ละ 15 คนๆ ละ 3,500 บาท 

     (3) การนำเสนอผลการดำเนินงาน

และถอดองค์ความรู้ 

 
79,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

18,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 
18,000 - ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปราย (ราชการ) 

จำนวน 5 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

36,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม 
 

25,000 - ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(สถานที่เอกชน) จำนวน 100 คนๆ ละ 250 

บาท 
  

10,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม

กิจกรรม (สถานที่เอกชน) จำนวน 100 คนๆ 

ละ 100 บาท 
  

1,000 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 1 ผืนๆ ละ 

1,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

25,000  

    - วัสดุการเกษตร 
 

25,000 - ค่าวัสดุสำหรับการจัดนทิรรศการมีชีวิต 

จำนวน 5 แห่งๆ ละ 1 งานๆ ละ 5,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน

การดำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข 

ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาหนอน 

พยาธิในโรงเรียนในโครงการตาม

พระราชดำริฯ 32 โรงเรียน 

 
11,941,230  

    กิจกรรมย่อยที่ 2.1 แก้ไขปัญหาภาวะ

ทุพโภชนาการ (จดัอาหารเช้าเปน็กรณี

พิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อย

กว่าเกณฑ์) 

 
4,952,000  

       2.1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนิน

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 

(จัดอาหารเช้าเปน็กรณีพิเศษให้นักเรียนที่

มีปัญหานำ้หนักน้อยกว่าเกณฑ์) 

 
  

1.1.1 ค่าตอบแทน 

1.1.2 ค่าใช้สอย 

 
- 

7,600 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

1.1.3 ค่าวัสดุ 

 

 2,800 

 

 

4,800 

 

 

- 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  

เป็นเงิน 2,800 บาท 

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวนั

และเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 

ละ120 บาท เปน็เงิน 4,800 บาท 

       2.1.2 อบรมส่งเสริมความรู้ด้าน

อาหารและโภชนาการในสถานศึกษา              

 18,650  

1.1.1 ค่าตอบแทน 

       - ค่าตอบแทนวทิยากร(สมัมนาและ

ฝึกอบรม) 

 4,800  

- ค่าตอบแทนวทิยากร (ฝึกอบรม) จำนวน 1 

คนๆ ละ 8 ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 

4,800 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  12,850  

       - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

 4,200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม

อบรม จำนวน 60 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 35 

บาท เปน็เงิน 4,200 บาท 

  7,200 - ค่าอาหารกลางวนัสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

จำนวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท 

เป็นเงิน 7,200 บาท 

  1,450 - ค่าจ้างคา่ถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน 

1,450 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  1,000  

        - ค่าวัสดุสำนักงาน   1,000 - ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

จำนวน 1,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

       2.1.3 จัดทำอาหารเช้าเปน็กรณี

พิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อย

กว่าเกณฑ์ 

   

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  4,925,750  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  4,925,750 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารเช้าเป็นกรณี

พิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่า

เกณฑ์ 27 โรงเรียน นักเรียนจำนวนทัง้สิ้น 

1,159 คนๆ ละ 170 มื้อๆ ละ 25 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

       กิจกรรมย่อยที่ 2.2 แก้ไขปัญหา

ภาวะสุขภาพ การจัดการสุขาภบิาล

อาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตาม

พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี

 1,507,630  

        2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนในชุมชน 

 379,500  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  340,500  

       - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 130,000 - ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าประชุมจำนวน 1,300 

คนๆ ละ 100 บาท 

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  78,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,300 

คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 

  130,000 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,300 คนๆ ละ 1 

มื้อๆ ละ 100 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  2,500 - ค่าจัดทำป้ายไวนิลในการประชุม จำนวน 1 

ป้ายๆ ละ 2,500 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  39,000  

       - วัสดุสำนักงาน  39,000 - ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อใช้การประชุม จำนวน 

1,300 คนๆ ละ 30 บาท 

        2.2.2 พัฒนาศักยภาพแกนนำ

นักเรียนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

 513,530  

1.1.1 ค่าตอบแทน  43,000  

       - ค่าตอบแทนวิทยากร (สมัมนา

และฝึกอบรม) 

 43,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรฐานความรู้ 3 คน x 5 

ชม. x 600 บาท x 2 รุ่น  

- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 5 คน x 5 

ชม. x 500 บาท x 2 รุ่น 

1.1.2 ค่าใช้สอย  459,780  

        - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าทีพ่กัและค่า

พาหนะ 

 26,880 - ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 138 

คน    

  15,180 - ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 77 คน 

  90,000 - ค่าเช่าที่พักรุ่นที่ 1  จำนวน 150 คนๆ ละ 2 

คืนๆ ละ 300 บาท  

  53,400 - ค่าเช่าที่พักรุ่นที่ 2  จำนวน 89 คนๆ ละ 2 

คืนๆ ละ 300 บาท  

         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

 21,000 - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วันๆ 

ละ 3,500 บาท  

  27,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 จำนวน 

150 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  

  16,020 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 จำนวน 

89 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  105,000 - ค่าอาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น รวม 7 มื้อ) รุ่น

ที่ 1 จำนวน 150 คนๆ ละ 7 มื้อๆ ละ 100บาท  

  62,300 - ค่าอาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น รวม 7 มื้อ) รุ่น

ที่ 2 จำนวน 89 คนๆ ละ 7 มื้อๆ ละ 100 บาท  

  10,750 - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 

215 ชุดๆ ละ 50 บาท 

  32,250 - ค่าจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 215 ใบๆ ละ 

150 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  10,750  

       - วัสดุสำนักงาน  
10,750 

- ค่ากระเป๋าผู้เข้าประชุม จำนวน 215 ใบๆ 

ละ 50 บาท 

        2.2.3 การส่งเสริมทันตสขุภาพ

ช่องปากในนักเรียนโรงเรียนพระราชดำริ 

 314,800  

1.1.1 ค่าตอบแทน    

1.1.2 ค่าใช้สอย  161,200  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  57,600 - ค่าจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม

สำหรับผู้ให้บริการ จำนวน 30 คนๆ ละ 32 

ครั้งๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 

  96,000 - ค่าจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันสำหรับผู้

ให้บริการ จำนวน 30 คนๆ ละ 32 ครั้งๆ ละ 1 

มื้อๆ ละ 100 บาท  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พักและค่า

พาหนะ 

 4,800 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ออกประเมิน จำนวน 5 

คน x 120 บาท x 8 วัน 

- ค่ารับรองและพิธีการ  2,800 - ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 8 อันๆ ละ 

350 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  153,600  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

       - วัสดุทันตกรรม  64,000 - ค่าแปรงสีฟันเด็กจำนวน 32 โรงเรียนๆ ละ 

200 ด้ามๆ ละ 10 บาท 

  89,600 - ค่ายาสีฟันจำนวน 32 โรงเรียนๆ ละ 200 

หลอดๆ (ขนาด 40 กรัม) ละ14 บาท   

        2.2.4 เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคส่ง

ตรวจสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ

ทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 299,800  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  284,800  

        - ค่าจ้างเหมาบริการ  284,800 - ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในโรงเรียน 

จำนวน 32 ชุดๆ ละ 8,900 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  15,000  

      - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  15,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

   กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เสริมสร้างความ

มั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือนเด็กที่มี

ภาวะทุพโภชนาการ เพื่อการพัฒนาทาง

ร่างกายที่สมวัยอย่างยัง่ยืน 

 5,481,600  

        (1) พัฒนาพื้นที่ความมัน่คงทาง

อาหารระดับครัวเรือนสำหรับครัวเรือน

เด็กที่มีแนวโน้มภาวะทุพโภชนาการ (ปี 

2566) อบรม (เป้าหมาย 700 ครัวเรือนๆ 

ละ 2 คน รวม 1,400 คน) 

 4,408,600  

1.1.1 ค่าตอบแทน  403,200  

      - ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและ

ฝึกอบรม) 

 403,200 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (เอกชน) จำนวน 

28 รุ่นๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  463,400  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

 224,000 - ค่าอาหารกลางวนั (ระดบัหมู่บ้าน) จำนวน 

28 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 160 บาท 

  168,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับหมู่บา้น) 

จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 120 บาท 

  22,400 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 800 บาท 

  49,000 - ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 25 

เล่มๆ ละ 70 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  3,542,000  

      - วัสดุการเกษตร  3,500,000 - วัสดุ สำหรับการพัฒนาพืน้ที่ความมั่นคงทาง

อาหารระดับครัวเรือน (พันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ 

พืชผัก สมนุไพร และอุปกรณ์) จำนวน 700 

ครัวเรือนๆ ละ ชุดๆ ละ 5,000 บาท 

      - วัสดุสำนักงาน  42,000 - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รุ่นๆ ละ 1 

ชุดๆ ละ 1,500 บาท 

       (2) ต่อยอดการสร้างพื้นทีค่วาม

มั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ฯ ระยะ

ที่ 2 (จากฐานข้อมูลปี 2565) อบรม 

(เป้าหมาย 711 ครัวเรือนๆ ละ 2 คน 

รวม 1,422 คน) 

 1,073,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน  28,800  

      - ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและ

ฝึกอบรม) 

 28,800 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (เอกชน) จำนวน 

4 รุ่นๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  38,200  

         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

 16,000 - ค่าอาหารกลางวนั (ระดบัหมู่บ้าน) จำนวน 

4 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

177 

งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  12,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับหมู่บา้น) 

จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 60 บาท 

  3,200 - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 800 บาท 

  7,000 - ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ25 

เล่มๆ ละ 70 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  1,006,000  

      - วัสดุการเกษตร  1,000,000 - วัสดุ สำหรับการพัฒนาพืน้ที่ความมั่นคงทาง

อาหารระดับครัวเรือน (พันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ 

พืชผัก สมนุไพร และอุปกรณ์) จำนวน 200 

ครัวเรือนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 

      - วัสดุสำนักงาน  6,000 - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 ชุดๆ 

ละ 1,500 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 3 ขยายผลโรงเรียน

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัด

นราธิวาส 

 2,149,000  

       3.1 อบรมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

ในโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

จำนวน 2 วัน 600 ราย 

 169,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  144,000  

    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

 60,000 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 600 คนๆ ละ 2 

มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 

  84,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 600 

คนๆ 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 

84,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  25,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
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ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

    - วัสดุสำนักงาน  10,000 - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  15,000 - ค่าวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 15,000 

บาท 

       3.2 สนับสนนุการดำเนนิงานของ

โรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

จำนวน 30 โรงเรียน 

 1,980,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  -  

1.1.3 ค่าวัสดุ  1,980,000  

     - วัสดุการเกษตร  1,300,000 - ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 1,300,000 บาท 

     - วัสดุก่อสร้าง  680,000 - วัสดุก่อสร้าง จำนวน 680,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดพิธีเฉลิม 

พระเกียรติฯ และกิจกรรม

เทิดพระเกียรติฯ 

   

      4.1 เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ

สถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์) 

 689,600  

         4.1.1 การจัดงานวนัคลา้ย 

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม- 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร รัชกาลที่ 9  

(13 ตุลาคมของทุกปี) 

 46,700  

       (1) พิธีทำบญุตักบาตร  31,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน  5,500  

       - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์  5,500 - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป ประธาน

สงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี 

จำนวน 9 รูปๆละ 500 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.1.2 ค่าใช้สอย  25,500  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  1,800 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดพานดอกไม้สดตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 

  2,500 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดพานดอกไม้สดตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ รัชกาล

ที่ 9 จำนวน 7 พาน 

  13,000 - ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 

บาท 

  4,900 - ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 

บาท 

  3,300 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในพิธตีัก

บาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร จำนวน 1 

ป้าย 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

       (2) พิธีวางพวงมาลาและถวาย

บังคม   

 9,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  9,000  

  2,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดพวงมาลาถวายราช

สักการะสำหรับประธานในพิธี 1 พวง 

  2,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในพิธวีาง

พวงมาลาและถวายบงัคม ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ปา้ย 

  5,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

       (3) พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย    

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  1,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในพิธจีุด

เทียนน้อมรำลึกฯ ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 1 ป้าย 

  500 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดดอกไม้สดตกแต่งบน

แท่นกล่าวประธาน 

  200 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดพวงมาลยัดอกไม้สด

คล้องโคมเทียนแก้ว จำนวน 2 พวงๆ ละ 100 

บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ    

        - วัสดุไฟฟา้  5,000 - ค่าวัสดุไฟฟ้า 

       4.1.2 การจัดงานวันคล้าย 

วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี (21 ตุลาคม ของทุกปี) 

 3,000  

            - พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด (21 

ตุลาคมของทุกปี) 

 3,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน    

1.1.2 ค่าใช้สอย    

        - ค่าจ้างเหมาบริการ  3,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 

1 พาน 

1.1.3 ค่าวัสดุ    

     กิจกรรมย่อยที่ 4.1.3 การจัดงานวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

 27,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  

(23 ตุลาคม ของทุกปี) 

           - พิธีวางพวงมาลาถวายราช

สักการะ  (23 ตุลาคม ของทุกป)ี 

   

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  22,000  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  2,200 - ค่าจ้างเหมาบนิการจัดพวงมาลาถวายราช

สักการะสำหรับประธานในพิธี 1 พวง 

  3,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดแจกนัดอกไม้สด

ประดับตกแต่งฐานด้านล่าง จำนวน 2 

แจกันๆ ละ 1,500 บาท 

  2,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลในพิธวีาง

พวงมาลาและถวายบงัคม ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ปา้ยๆ ละ 1,000.- บาท 

  5,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดประดบัตกแต่งดอกไม้

บริเวณฐานชั้นบน จำนวน 1 ชดุ 

  5,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดประดบัตกแต่งสถานที่

บริเวณโดยรอบพระบรมราชานสุาวรีย์ฯ 

  5,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  5,000  

        - วัสดุไฟฟา้  5,000 - ค่าวัสดุไฟฟ้า 

      4.1.4 การจัดงานวันคล้าย 

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   

(25 พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 17,000  

        - พิธีวางพวงมาลาถวายราช

สักการะ 

 17,000  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

182 

งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  12,000  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  2,500 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 6 

จำนวน 7 พาน 

  2,000 - ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลาถวายราชสักการะ

สำหรับประธานในพิธี 1 พวง  

  500 - ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่

กล่าวประธาน 

  2,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีวาง 

พวงมาลาและถวายบงัคม ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ปา้ยๆ ละ 1,000.- บาท 

  5,000 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  5,000  

        - วัสดุไฟฟา้  5,000 - ค่าวัสดุไฟฟ้า 

        4.1.5 การจัดงานวันคลา้ย 

วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วนัชาติ 

และ วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม  

ของทุกปี) 

   

          (1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ทีเ่หมาะสม

ตลอดเดือนธันวาคม 

 97,500  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  3,200  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  2,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลพระบรมฉายา

ลักษณ์ ร.9 ขนาด 1.30 x 2.50 เมตร พร้อม

ติดตั้ง (ประตูศาลากลางจังหวัด) 

  1,200 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ รัชกาล

ที่ 9 จำนวน 4 ชุด 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

          (2) พิธีทำบุญตักบาตร      31,200  

1.1.1 ค่าตอบแทน  5,500  

      - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์  5,500 - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธาน

สงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี 

จำนวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท   

1.1.2 ค่าใช้สอย  25,700  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 

  

2,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 

จำนวน 7 พาน 

  
13,000 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 

บาท 

  
4,900 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 

บาท 

  
3,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีตักบาตร 

ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร 1 ป้าย  

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

            (3) พิธีถวายพานพุ่ม 

ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวาย

บังคม 

 63,100  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  10,500  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
3,000 

- ค่าจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับประธาน

ในพิธี 1 พาน (ใหญ่) 

  
500 

- ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าว

ประธาน  

  

2,000 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิในพิธีวางพวงมาลา

และถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 1,000.- บาท 

  5,000 - ค่าจ้างจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  52,600  

        - วัสดุไฟฟา้  5,000 - วัสดุไฟฟ้า 

        - วัสดุงานบา้นงานครัว  47,600 - ผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน ม้วนละ 2,880 

บาท 

         4.1.6 การจัดงานวนัที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหาเจษฎาราชเจา้ (31 มีนาคม 

ของทุกปี) 

 

14,000 

 

          - พิธีวางพานพุ่มถวาย 

ราชสักการะ   

 
14,000 

 

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  11,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  

2,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 3 

จำนวน 7 พาน 

  
3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับ

ประธานในพิธี 1 พาน (ใหญ่) 

  
500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่

กล่าวประธาน 

  

2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีวาง 

พวงมาลาและถวายบงัคม ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ปา้ย 

  3,000 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  3,000  

        - วัสดุไฟฟา้  3,000 - วัสดุไฟฟา้ 

         4.1.7 การจัดงานวันที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์  

(6 เมษายน ของทุกปี) 

 41,200  

1.1.1 ค่าตอบแทน  5,500  

      - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์  5,500 - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธาน

สงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี 

จำนวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  30,700  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 

  

2,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 1 

จำนวน 7 พาน 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  
13,000 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 

บาท 

  
4,900 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 

บาท   

  

2,000 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิในพิธีวางพวงมาลา

และถวายบังคม ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 2 ป้าย 

  
3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับ

ประธานในพิธี 1 พาน (ใหญ่)  

  
500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่

กล่าวประธาน 

  3,000 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  5,000  

        - วัสดุไฟฟา้  5,000 - วัสดุไฟฟา้ 

             4.1.8 การจัดงาน 

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

(25 เมษายนของทุกปี) 

 

14,000 

 

          - พิธีวางพวงมาลาถวายราช

สักการะ   

 
14,000 

 

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  11,000  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  

2,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่ง 

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมสาทสิลักษณ์ จำนวน 

7 พาน 

  
3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลาถวายราชสักการะ

สำหรับประธานในพิธี 1 พวง 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  
500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่

กล่าวประธาน 

  

2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีวาง 

พวงมาลาและถวายบงัคม ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ปา้ย 

  3,000 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  3,000  

        - วัสดุไฟฟา้  3,000 - วัสดุไฟฟา้ 

           4.1.9 การจัดงานวันฉัตรมงคล 

รัชกาลที่ 10 (4 พฤษภาคมของทุกปี) 

 103,400  

1.1.1 ค่าตอบแทน  5,500  

      - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์  5,500 - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธาน

สงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี 

จำนวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  35,300  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 

  

1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่ง 

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์  

รัชกาลที่ 10 จำนวน 5 พาน 

  

2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์  

รัชกาลที่ 10 จำนวน 5 พาน 

  
1,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดกรวยกระทงดอกไม้ 

ธูปเทียนแพ  

  
13,000 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 

บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  
5,000 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 500 

บาท 

  

2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีวาง 

พวงมาลาและถวายบงัคม ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ปา้ย 

  
3,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับ

ประธานในพิธี 1 พาน (ใหญ่)  

  
500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่

กล่าวประธาน  

  5,000 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  

1.1.3 ค่าวัสดุ  62,600  

        - วัสดุไฟฟา้  5,000 - วัสดุไฟฟ้า 

        - วัสดุงานบา้นงานครัว  57,600 - ค่าผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน มว้นละ 2,880.- 

บาท  

             4.1.10 การจัดงาน 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

ในรัชกาลที่ 10 (3 มิถุนายน ของทุกปี) 

 

108,600 

 

              (1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดหรือสถานทีท่ีเ่หมาะสม

ตลอดเดือนมิ.ย. 

 

3,200 

 

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  3,200  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

189 

งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.30 x 2.50 เมตร พร้อมติดตั้ง (ประตูศาลา

กลางจังหวัด) 

  

1,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ จำนวน 

4 ชุด 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

          (2) พิธีทำบุญตักบาตร 

ถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชนิี  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 33,700 

 

1.1.1 ค่าตอบแทน  5,500  

      - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์  5,500 - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธาน

สงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี 

จำนวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  28,200  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 

  

1,800 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิี จำนวน 5 พาน 

  

2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระฉายาลักษณ์ จำนวน 5 

พาน 

  
1,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำกรวยกระทงดอกไม้ธูป

เทียนแพ 

  
13,000 

- ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 

บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  
4,900 

- ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 

บาท 

  
3,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีตักบาตร 

ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร 1 ป้าย 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

            (3) พิธีลงนาม 

ถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 7,500  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  7,500  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่

กล่าวประธาน 

  

2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคลฯ ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 2 ปา้ย 

  5,000 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

          (4) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

 64,200  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  1,600  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
200 

- ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องโคม

เทียนแก้ว จำนวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท 

  
400 

- ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดับ

ตกแต่งเทียน จำนวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  

1,000 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิในพิธีถวายเครื่องราช

สักการะ และพิธีจดุเทียนถวายพระพรชัย

มงคล ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 1 

ป้าย 

1.1.3 ค่าวัสดุ  62,600  

      - วัสดุสำนักงาน  5,000 - ค่าวัสดุสำนักงาน 

      - วัสดุงานบา้นงานครัว  
57,600 

- ค่าผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน มว้นละ 2,880.- 

บาท 

            4.1.11 การจัดงาน 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

(28 กรกฎาคม ของทุกปี) 

 

108,600 

 

              (1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดหรือสถานทีท่ีเ่หมาะสม

ตลอดเดือนก.ค 

 

3,200 

 

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  3,200  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  

2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิล 

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ร.10 ขนาด 1.30 x 2.50 เมตร พร้อมติดตั้ง 

(ประตูศาลากลางจังหวัด) 

  

1,200 

- ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ จำนวน 

4 ชุด 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

              (2) พิธีทำบุญตักบาตร 

ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 33,700  

1.1.1 ค่าตอบแทน  5,500  

      - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์  5,500 - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธาน

สงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี 

จำนวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  28,200  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  1,800 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 

  1,800 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 

จำนวน 5 พาน 

  2,000 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์  

รัชกาลที่ 10 จำนวน 5 พาน 

  1,200 - ค่าจ้างเหมาจัดทำกรวยกระทงดอกไม้ธูป

เทียนแพ 

  13,000 - ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 

บาท 

  4,900 - ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 

บาท 

  3,500 - ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีตักบาตร 

ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

             (3) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการ

เป็นข้าราชการที่ดี  และพิธีลงนามถวาย

พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 

 7,500  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  7,500  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
500 

- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไมส้ดตกแต่งบนแทน่

กล่าวประธาน 

  

2,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธี 

ถวายสัตยป์ฏิญาณการเปน็ข้าราชการที่ดี 

และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จำนวน 2 ป้าย 

  5,000 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

          (4) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

 64,200  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  1,600  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  200 - ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้อง

โคมเทียนแก้ว จำนวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท 

  400 - ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดบั

ตกแต่งเทียน จำนวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท 

  1,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวาย 

พระพรชัยมงคล ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร 

จำนวน 1 ป้าย 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.1.3 ค่าวัสดุ  62,600  

      - วัสดุไฟฟา้  5,000 - ค่าวัสดุไฟฟ้า 

      - วัสดุงานบา้นงานครัว  57,600 - ค่าผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน มว้นละ 2,880 

บาท  

             4.1.12 การจัดงาน 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม ของทุกปี) 

 108,600  

              (1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดหรือสถานทีท่ีเ่หมาะสม

ตลอดเดือน ส.ค 

 3,200  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  3,200  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  2,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิล 

พระบรมฉายาลักษณ ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 ขนาด 1.30 x 2.50 เมตร 

พร้อมติดตั้ง (ประตูศาลากลางจงัหวัด) 

  1,200 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ จำนวน 

4 ชุด 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

              (2) พิธีทำบุญตักบาตรถวาย

พระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  

บรมนาถบพิตร และถวาย 

 33,700  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ

รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

1.1.1 ค่าตอบแทน  5,500  

      - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์  5,500 - ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธาน

สงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท พระสงฆ์ร่วมพิธี 

จำนวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  28,200  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  1,800 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระรัตนตรัย จำนวน 5 พาน 

  1,800 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมส้ดตกแต่งโต๊ะหมู่

บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 

จำนวน 5 พาน 

  2,000 - ค่าจ้างเหมาจัดพานดอกไมป้ระดิษฐ์ตกแต่ง

โต๊ะหมู่บูชาหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ จำนวน 

5 พาน 

  1,200 - ค่าจ้างเหมาจัดจัดทำกรวยกระทงดอกไม้ 

ธูปเทียนแพ 

  13,000 - ค่าผ้าไตรจีวร จำนวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 

บาท 

  4,900 - ค่าชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชดุๆ ละ 490 

บาท 

  3,500 - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในพิธีตักบาตร 

ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

196 

งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

           (3) พิธีลงนามถวาย 

พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนิีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 7,500  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  1,600  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  
200 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้อง

โคมเทียนแก้ว จำนวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท 

  
400 

- ค่าจ้างเหมาจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดบั

ตกแต่งเทียน จำนวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท 

  

1,000 

- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิในพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทยีน 

ถวายพระพรชัยมงคล ขนาด 1.22 x 2.44 

เมตร จำนวน 1 ปา้ย 

1.1.3 ค่าวัสดุ  62,600  

      - วัสดุไฟฟา้  5,000 - ค่าวัสดุไฟฟ้า 

      - วัสดุงานบา้นงานครัว  57,600 - ค่าผ้าโทเร จำนวน 20 ม้วน มว้นละ 2,880.- 

บาท  

4.2 การจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ ์

 200,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  200,000  

       - ค่าจ้างเหมาบริการ  200,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ 

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคญัของ 

พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 

50,000 บาท เป็นเงนิ 200,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

กิจกรรมย่อยที่ 5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 350,360  

          5.1 จัดนิทรรศการ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส 

 246,060  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  246,060  

       - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พักและค่า

พาหนะ 

 
12,960 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คนๆ ละ 9 วันๆ ละ 

240 บาท เป็นเงิน 12,960 บาท 

  
45,900 

- ค่าเช่าที่พัก จำนวน 6 คนๆ ละ 9 คืนๆ ละ 

850 บาท เป็นเงิน 45,900 บาท 

  

26,400 

- ค่าค่าพาหนะเดินทางโดยเคร่ืองบิน (ชั้น

ประหยัด) จำนวน 6 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ 

2,200 บาท เป็นเงิน 26,400 บาท 

  
10,800 

- ค่าเช่าพาหนะ จำนวน 1 คันๆ ละ 9 วันๆ 

ละ 1,200 บาท เป็นเงนิ 10,800 บาท 

         - ค่าจ้างเหมาบริการ  150,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ จำนวน 1 

คร้ังๆ ละ 150,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

         5.2 ฝึกอบรม 

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

 104,300  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส 

รุ่นที่ 1 - 3  

1.1.1 ค่าตอบแทน  10,800  

        - ค่าตอบแทนวทิยาการ  10,800 - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คนๆ ละ 1 

วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 

10,800 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  81,800  

        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

 2,800 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม

อบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 40 คนๆ ละ1 วันๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 2,800 บาท 

  4,800 - ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่สำหรับ

ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 40 คนๆ ละ1 

วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 

4,800 บาท 

  7,700 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม

อบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 110 คนๆ ละ1 วันๆ 

ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงนิ 7,700 บาท 

  13,200 - ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่สำหรับ

ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 110 คนๆ ละ

1 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 

13,200 บาท 

  7,700 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม

อบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 110 คนๆ ละ1 วันๆ 

ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงนิ 7,700 บาท 

  13,200 - ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่สำหรับ

ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 110 คนๆ ละ
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 

13,200 บาท 

  1,200 - ค่าจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืนๆ ละ 

1,200 บาท 

  31,200 - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 

260 ชุดๆ ละ 120 บาท เปน็เงนิ 31,200 

บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  11,700  

        - วัสดุสำนักงาน  
9,100 

- สมุดบันทึก จำนวน 260 เล่มๆ ละ 35 บาท 

เป็นเงิน 9,100 บาท 

  
2,600 

- ปากกา จำนวน 260 ด้ามๆ ละ 10 บาท 

เป็นเงิน 2,600 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 6 การติดตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

 210,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  210,000  

- ค่าจ้างเหมาบริการ  56,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อม

น้ำดื่ม สำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 40 ครั้งๆ 40 

คนๆ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 56,000 

บาท 

  64,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวนั

พร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจา้หน้าที่ จำนวน 20 

คร้ังๆ ละ 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 

เป็นเงิน 64,000 บาท  

  40,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารสำหรับการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

พระราชดำริ ในพื้นทีจ่ังหวัดนราธิวาส จำนวน 

40 ครั้งๆ ละ 40 คนๆ ละ 25 บาท เปน็เงิน 

40,000 บาท 

  50,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ทรง

ปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของพระบรม

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จำนวน 50 ป้ายๆ ละ 

5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  

กิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรม 

การสนองพระราชกระแสรับสั่งของ 

พระบรมวงศานุวงศ์ 

 120,000  

            - จัดทำรูปเล่มถวายรายงาน

ความก้าวหน้าการดำเนนิงานสนอง

พระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ ์

   

1.1.1 ค่าตอบแทน  -  

1.1.2 ค่าใช้สอย  120,000  

- ค่าจ้างเหมาบริการ  80,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มถวาย 

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสนอง

พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จฯ ในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 80 

เล่มๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท 

  40,000 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มถวายรายงาน

ความก้าวหน้าการดำเนินงานสนอง

พระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ในคราวเสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 80 เล่มๆ ละ 500 บาท 

เป็นเงิน 40,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  -  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 2 

ชื่อโครงการ : 4.โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นภาพลักษณ์ทีด่ีของจังหวัดนราธิวาส 
กิจกรรมหลัก : 4.1 สนับสนนุงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา ประจำปี 
วงเงิน : 13,592,900 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจงัหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษณนันท์  กำไร ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7364 2638 
หน่วยดำเนินการร่วม :  1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
          2. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
          3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
          4. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
          5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
          6. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส 
          7. ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 
          8. ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส 
          9. สำนักงานประชาสัมพนัธ์จังหวัดนราธิวาส 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

 จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับประเทศไทยไปสู ่แหล่งท่องเที่ยวที ่มีคุณภาพ มี
เอกลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา  
การท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อันนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้มาตรการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีความงดงาม และหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เรียกได้ว่า
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ใครได้สัมผัสก็จะหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของพื้นที่แห่งนี้ ปัญหาหลักจะต้องมีการส่งเสริมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสให้มากยิ่งขึ้น 
และในโอกาสที่จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนด จัดงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา เป็นประจำทุกปี ถือเป็น
กิจกรรมที่สามารถดึงดูด ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และ
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นำไปประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้เกิดความเชื่อมั่นและรับทราบว่า “ชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้นแล้ว” และพร้อมที่จะ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวในอนาคต ต่อไป 

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 – 2570 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : พัฒนาภาคการผลิต 
ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรง และความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทวีเพิ่มความ

รุนแรงขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมเป็นวงกว้าง   สร้างความ
หวาดระแวง ความไม่เข้าใจ และความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างประชาชนชาวพุทธและชาวมุสลิม อีกทั้งทำ
ให้สภาพวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไป ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ตามปกติ จนในที่สุดกลายเป็นวิกฤติการณ์เลวร้าย สร้าง
ความกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประเทศ  นำมาซึ่งความสูญเสียในทุกๆ ด้าน 
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวซบเซา ส่งผลให้อัตรา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อยๆ ลดลง 
ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนน้อยมาก จังหวัดจึงส่งเสริมให้มีกิจกรรม
งานประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การศึกษา และศาสนา ดังนั้นการจัดงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา 
จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ความเร่งด่วน :  
เพื่อให้การดำเนินโครงการสนับสนุนงานประจำปี และงานของดีเมืองนราประจำปี 2567 เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประจำปีและงานของดีเมืองนราของจังหวัด 
(2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานประจำปีและงานของดีเมืองนราของจังหวัด 
(3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ของจังหวัด 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
เป็นโครงการที่จังหวัดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประสบ

ความสำเร็จ ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเชื่อมั่น  
แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 
เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาจังหวัดในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
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(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

 ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ผู้ประกอบการ และประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
จำนวนนักท่องเที่ยว  ผู้เข้ามาท่องเที่ยวงานประจำปี และงานของดีเมืองนราประจำปี  100,000 คน 

(4.2) ผลผลิต 
จัดโครงการสนับสนุนงานประจำปี และงานของดีเมืองนราประจำปี 2567 จำนวน 2 คร้ัง 

(4.3) ผลลัพธ์ 
สามารถจัดกิจกรรมสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนราธิวาส 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
เศรษฐกิจในท้องถิ่นและพื้นที่ดีขึ้น และประชาชนหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรม 

เชิงลบ : ไม่ม ี
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่สำคัญ 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
66 

ม.ค. - มี.ค. 
67 

เม.ย. - มิ.ย. 
67 

ก.ค. - ก.ย. 
67 

1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประจำปีของ 
จังหวัดนราธิวาส 
    1.1 กิจกรรมการจัดแสดงทางวัฒนธรรม 
    1.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผล 
การดำเนินงานสำคัญของจังหวดั 
    1.3 กิจกรรมขบวนรถไฟสืบสานตำนานมะนารอ 
    1.4 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและ 
อำนวยความสะดวกดา้นการจราจร  
2. งานของดีเมืองนรา 
    2.1 กิจกรรมงานวันลองกอง 
    2.2 กิจกรรมศิลปาชีพและงานกระจูด 
    2.3 กิจกรรมประชันเสียงนกเขาชวาชงิถ้วย
พระราชทาน 
    2.4 กิจกรรมพิธีเปิด ขบวนแห่ การแสดงบนเวที 
และนิทรรศการงานของดีเมืองนรา 
    2.5 กิจกรรมจัดริ้วขบวน และพิธีปล่อย 
ริ้วขบวนแห่ทางบกงานของดีเมืองนรา  
    2.6 กิจกรรมการอำนวยความสะดวก และเตรียม 
การรับเสด็จฯ ในงานของดีเมืองนรา 
    2.7 กิจกรรมแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และ
เรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน และขบวนแห่ทางนำ้ 
    2.8 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและ 
อำนวยความสะดวกดา้นการจราจร 
     2.9 กิจกรรมการจัดแถลงข่าวและการ
ประชาสัมพนัธ ์
     2.10 กิจกรรมการจัดแสดงแสง สี เสียง และ
สื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ 

  ✓ 
 
✓ 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
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(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 13,592,900 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรม สนับสนุนการจัดงานประจำปี  ของจังหวัดนราธิวาส 1,714,700 

1. กิจกรรมการจัดแสดงทางวัฒนธรรม 402,700 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 351,400 

ค่าใช้สอย 51,300 

ค่าวัสดุ - 

2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสำคัญของจังหวัด 353,250 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 120,000 

ค่าใช้สอย 233,250 

ค่าวัสดุ - 

3. กิจกรรมขบวนรถไฟสืบสานตำนานมะนารอ 130,000 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 90,000 

ค่าใช้สอย 35,000 

ค่าวัสดุ 5,000 

4. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก  ด้านการจราจร 828,750 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 828,750 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรม สนับสนุนการจัดงานของดีเมืองนรา  

1. กิจกรรมงานวันลองกอง 659,000 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 547,700 

ค่าวัสดุ 111,300 

2. กิจกรรมศิลปาชีพและงานกระจูด 1,741,250 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 143,000 

ค่าใช้สอย 1,492,800 

ค่าวัสดุ 105,450 

3. กิจกรรมประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน 774,000 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 774,000 

ค่าวัสดุ - 

4. กิจกรรมพิธีเปิด ขบวนแห่ การแสดงบนเวที และนิทรรศการ งานของดีเมืองนรา 992,350 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 194,000 

ค่าใช้สอย 798,350 

ค่าวัสดุ - 

5. กิจกรรมจัดริ้วขบวน และพิธีปล่อยริ้วขบวนแห่ทางบกงานของดีเมืองนรา 738,500 

งบดำเนินงาน  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 71,500 

ค่าใช้สอย 627,000 

ค่าวัสดุ 40,000 

6. กิจกรรมอำนวยความสะดวกและเตรียมการรับเสด็จฯ ในงานของดีเมืองนรา 974,400 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 15,000 

ค่าใช้สอย 834,400 

ค่าวัสดุ 125,000 

7. กิจกรรมแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน และขบวนแห่
ทางน้ำ 

1,509,000 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 19,500 

ค่าใช้สอย 1,436,500 

ค่าวัสดุ 53,000 

8. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร 1,222,500 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 1,222,500 

ค่าวัสดุ - 

9. กิจกรรมการจัด แถลงข่าวและการประชาสัมพันธ์ 1,267,200 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 1,267,200 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ - 

10. กิจกรรมการจัดแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ 2,000,000 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 2,000,000 

ค่าวัสดุ - 

รวมทั้งสิ้น 13,592,900 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 13,592,900  
งบดำเนินงาน 13,592,900  
- ค่าตอบแทน  1,004,400  
- ค่าใช้สอย 12,148,750  
- ค่าวัสดุ  439,750  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
จังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา

อย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้กว่าร้อยล้านในแต่ละปีที่มีการจัดงานดังกล่าว  
และเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธวิาส  
และนำไปประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อไป แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดนราธิวาสไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 
แต่สถานการณ์ในปีนี้ดีขึ้นแล้ว จังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาสดีขึ้นอย่างแน่นอน 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 
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(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
การประเมินผลโครงการเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมฯ และได้ทราบปัญหา อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งจำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ  
ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน รวมถึงการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินงานคร้ังต่อไปได้ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 4.โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวให้เป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธวิาส    
กิจกรรมหลัก : 4.1 สนับสนนุงาน
ประจำปี และงานของดีเมืองนรา 
ประจำป ี   

13,592,900   

กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนการจัดงาน
ประจำปีของจังหวัดนราธิวาส 

1,714,700  1,714,700  

กิจกรรมย่อยที่ 1.1  การจัดแสดงทาง
วัฒนธรรม 

 402,700  402,700  

1. งบดำเนินงาน 
 

  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
351,400  

1.1.1 ค่าตอบแทน  351,400  351,400  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  80,000  - ค่าตอบแทนวงดนตรีสตริงเยาวชนและ

อาชีพ 10 วงๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
80,000 บาท  

  80,000  - ค่าตอบแทนการแสดงพื้นบ้าน 10 
คณะๆ ละ 8,000 บาท เปน็เงิน 80,000 
บาท 

  140,000  - ค่าตอบแทนการแสดงจาก
สถาบนัการศึกษา จำนวน 28 ชดุๆ ละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท   

  12,000  - ค่าตอบแทนพิธีกรคืนละ 2 คนๆ ละ 
600 บาท รวม 10 คืน เป็นเงิน 12,000 
บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  25,000  - ค่าตอบแทนหางเคร่ือง จำนวน 25 คนๆ 
ละ 1,000 บาท (รอบชงิชนะเลศิ เต้น 16 
เพลง) เป็นเงนิ 25,000 บาท 

  14,400  - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิ 3 คนๆ ละ 
4 คร้ังๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงนิ 14,400 
บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

22,000 22,000  

 10,800 10,800 - ค่าที่พักกรรมการ 3 คืน/คน คืนละ 
1,200 บาท 3 คน เป็นเงิน 10,800 บาท 

 3,000 3,000 - ค่าพาหนะ ไป-กลับ กรรมการ 2 คร้ัง คน
ละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 

 8,200 8,200   - ค่าเช่าคาราโอเกะ 2 คร้ังๆ ละ 4,100 
บาท เปน็เงิน 8,200 บาท  

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 29,300 29,300  
  750  - ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่มประชุมกรรมการ

เตรียมความพร้อม 10 คนๆ ละ 75 บาท  
เป็นเงิน 750 บาท 

  1,000  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
กรรมการเตรียมความพร้อม 10 คนๆ ละ 
50 บาท   
จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท 

  3,800  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้สมัคร (รอบ
คัดเลือก) 76 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
3,800 บาท  

  3,750  - ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่มเจ้าหนา้ที่ 5 คนๆ 
ละ 75 บาท รวม 10 คืน เปน็เงนิ 3,750 
บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  20,000  - ค่าน้ำดื่มนักแสดง คนละ 20 บาท 100 
คน/คืน จำนวน 10 คืน เป็นเงนิ 20,000 
บาท  

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การจัดนิทรรศการ
แสดงผลการดำเนินงานสำคัญของ
จังหวัด 

 353,250  353,250  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  120,000  120,000  
1.1.1 ค่าตอบแทน  353,250  353,250  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  90,000  - ค่าตอบแทนผู้สาธิตกิจกกรมในร้าน

นิทรรศการ จำนวน 15 หน่วยงานๆ ละ 
600 บาท จำนวน 10 วัน เปน็เงิน 90,000 
บาท 

  30,000  - ค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมในลาน
นโยบาย จำนวน 10 ชุดๆ ละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  233,250  233,250  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  197,000  
  35,000  - ค่าจ้างติดตั้งซุ้มนทิรรศการพร้อม

อุปกรณ์ตกแต่งและรื้อถอน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 ซุม้ เป็นเงิน 
35,000 บาท  

  30,000  - ค่าจ้างทำลานกิจกรรม/ลานนโยบาย 
Landmark ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร จำนวน 1 จุด   เปน็เงิน 30,000 
บาท 

  30,000  - ค่าจ้างทำสถานีกิจกรรม ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 สถานีๆ ละ 
10,000 บาท   เป็นเงนิ 30,000 บาท 

  6,000  - ค่าจ้างเวรยาม 2 คน จำนวน 10 วันๆ 
ละ 300 บาท เปน็เงิน 6,000 บาท 
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  6,000  - ค่าจ้างทำความสะอาด 2 คน จำนวน 10 
วันๆ ละ 300 บาท เปน็เงิน 6,000 บาท 

  75,000  - ค่าอาหารกล่อง (พร้อมน้ำดื่ม) กลางวนั/
เย็น เจ้าหน้าทีป่ระจำร้านนิทรรศการ 50 
คน จำนวน 10 วันๆ   ละ 2 มื้อๆ ละ 75 
บาท เปน็เงิน 75,000 บาท 

  15,000  - ค่าน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าทีป่ระจำร้าน
นิทรรศการ จำนวน 50 คนๆ ละ 30 บาท 
จำนวน 10 วัน เป็นเงนิ 15,000 บาท 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน  36,250  - ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 10 วันๆ ละ 
3,625 บาท เป็นเงิน 36,250 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 กิจกรรมขบวนรถไฟ
สืบสานตำนานมะนารอ 

 130,000  130,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  130,000  
1.1.1 ค่าตอบแทน  90,000  90,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 90,000  - ค่าตอบแทนวทิยากร (ผูส้ื่อความหมาย) 
จำนวน 10 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 300 
บาท จำนวน 10 วัน เปน็เงิน 90,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  35,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  35,000  35,000 - จ้างเหมาตกแต่งสถานีรถไฟจำลองและ

รถไฟลาก 
1.1.3 ค่าวัสดุ  5,000  5,000  
  5,000  - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 5,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 รักษา 
ความปลอดภัยและอำนวย 
ความสะดวกด้านการจราจร 

 828,750  828,750  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  828,750  
1.1.2 ค่าใช้สอย  828,750  828,750  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  828,750  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
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ปี 2566 
(ถ้ามี) 
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  15,000  15,000  - วันแรกของงาน ค่าอาหารกลอ่งพร้อม
น้ำดื่มสำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 200 คนๆ 
ละ 75 บาท         จำนวน 1 มือ้ เป็นเงิน 
15,000 บาท 

  45,000  45,000  - วันที่ 2 ของงาน คา่อาหารกลอ่งพร้อม
น้ำดื่มสำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 200 คนๆ 
ละ 75 บาท         จำนวน 3 มือ้ เป็นเงิน 
45,000 บาท 

  708,750  708,750  - วันที่ 3-11 ของงาน ค่าอาหารกล่อง
พร้อมน้ำดื่มสำหรับเจา้หน้าที่ จำนวน 350 
คนๆ ละ 75 บาท จำนวน 27 มื้อ เป็นเงิน 
708,750 บาท 

  45,000  45,000  - วันที่ 12 ของงาน คา่อาหารกล่องพร้อม
น้ำดื่มสำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 200 คนๆ 
ละ 75 บาท       จำนวน 3 มื้อ เป็นเงิน 
45,000 บาท 

  15,000  15,000  - วันที่ 13 ของงาน คา่อาหารกล่องพร้อม
น้ำดื่มสำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 200 คนๆ 
ละ 75 บาท      จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 
15,000 บาท  

กิจกรรมหลักที่ 2 งานของดีเมอืงนรา  11,878,200  
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมงานวัน
ลองกอง 

 659,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
1.1.2 ค่าใช้สอย  547,700  
(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน  232,000  
   120,000   - ค่าเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมไฟ แสง 

สี สำหรับใช้ระหวา่งการจัดงาน ทั้ง
กลางวันและกลางคืน จำนวน 10 วันๆ ละ 
12,000 บาท เป็นเงนิ 120,000 บาท 
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   112,000   - ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 40 หลังๆ ละ 
2,800 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท   

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  315,700  
   3,400   - ค่าจ้างเหมาติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 

ขนาด 30 (100) แอมป์ ติดตั้งเกิน 1 เดือน 
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 3,400 บาท 

   4,000   - ค่าจ้างเหมาติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 
ขนาด 30 (100) แอมป์ ติดตั้ง 1 เดือน 
จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 
4,000 บาทกลางคืน จำนวน 10 วันๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงนิ 100,000 บาท 

   145,000   - ค่าจ้างเหมาติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
งานและควบคุมดูแลตลอดการจดังาน 30 
วัน จำนวน 250 จุดๆ ละ 580 บาท เปน็
เงิน 145,000 บาท 

   32,200   - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่กองอำนวยการ
พร้อมตกแต่งและรื้อถอน ขนาด 8 x 12 
เมตร      เป็นเงิน 32,200 บาท 

   15,000   - ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 200 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงนิ 15,000 
บาท 

   7,000   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
7,000 บาท  

   87,500   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
นักเรียนทัศนศึกษาดงูานวันลองกอง 
จำนวน 2,500 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
87,500 บาท  

   12,600   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันลองกอง 
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ปี 2567 

จำนวน 12 คร้ังๆ ละ 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 
ละ 35 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท  

   9,000   - ค่าอาหารกลางวนัสำหรับกรรมการ
ตัดสินการประกวด และเจา้หนา้ที่ฝา่ย
ประกวด จำนวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
75 บาท เป็นเงนิ 9,000 บาท  

1.1.3 ค่าวัสดุ  111,300  
(6) วัสดุก่อสร้าง   13,000   (1) ค่าทรายถมเตรียมสถานที่บริเวณจัด

นิทรรศการ จำนวน 20 คิวๆ ละ 650 บาท              
เป็นเงิน 13,000 บาท 

   24,000   (2) ค่าหินฝุน่ปรับสถานที่บริเวณจัด
นิทรรศการ จำนวน 20 คิวๆ ละ 1,200 
บาท เปน็เงิน 24,000 บาท 

   24,500   (3) ค่าหินเกล็ดปรับบริเวณจัดนิทรรศการ 
จำนวน 25 คิวๆ ละ 980 บาท เป็นเงิน 
24,500 บาท  

   18,000   (4) ค่าหน้าดนิสำหรับปลูกพชืผกัสมุนไพร 
ไม้ดอก ไม้ประดบั จำนวน 20 คิวๆ ละ 
900 บาท     เป็นเงิน 18,000 บาท  

   10,000   (5) ค่าไม้กระดานอัดสำหรับจัด
นิทรรศการชนิดหนา จำนวน 10 แผ่นๆ 
ละ 1,000 บาท         เป็นเงนิ 10,000 
บาท  

(1) วัสดุสำนักงาน   12,000   
(5) วัสดุคอมพิวเตอร ์   9,800   
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมศิลปาชีพ
และงานกระจูด 

  1,741,250   

กิจกรรมย่อยที่ 2.2.1 มหกรรมการ
ประกวดและแข่งขันผลติภัณฑศ์ิลปาชีพ 

  521,000   

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  521,000  
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1.1.1 ค่าตอบแทน  46,000  
  6,000  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ

แข่งขัน จำนวน 6 คนๆ ละ 2 วนัๆ ละ 
500 บาท             เป็นเงิน 6,000 บาท 

  6,000  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน จำนวน 6 คนๆ ละ 2 วนัๆ ละ 
500 บาท             เป็นเงิน 6,000 บาท 

  17,000  - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 
17 คนๆ ละ 1,000 บาท     เปน็เงิน 
17,000 บาท 

  11,000  - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 
22 คนๆ ละ 500 บาท เปน็เงิน 11,000 
บาท 

  6,000  - ค่าตอบแทนชุดการแสดงในพธิีเปิด 
จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 
6,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  450,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  450,000  
  22,500  - ค่าจ้างการจัดแสดงนิทรรศการศิลปาชพี 

จำนวน 5 บูทๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 
22,500 บาท 

  38,000  -  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานทีพ่ธิีเปิด เป็น
เงิน 38,000 บาท 

    
    
  10,000  - ค่าจ้างทำปกไหมสำหรับพระราชทาน

รางวัล (ชนะเลิศ) จำนวน 10 อันๆ ละ 
1,000 บาท           เป็นเงิน 10,000 บาท 
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  24,000  - ค่าจ้างทำแผน่พับประชาสัมพนัธ์งาน 
ขนาด A4 พับ (กระดาษอาร์ต 4 สี 2 หน้า 
หนา 210 กรัม) จำนวน 1,200 แผ่นๆ ละ 
20 บาท 

  25,000  -  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานทีพ่ธิีมอบ
รางวัล เปน็เงิน 25,000 บาท 

  31,500  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คนๆ 
ละ 3 มื้อๆ ละ   35 บาท เป็นเงิน 31,500 
บาท 

  21,000  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จำนวน 300 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
21,000 บาท 

  45,000  -  ค่าอาหารกลางวนัคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่ (วนัประกวด/แข่งขัน) จำนวน 
300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงนิ 
45,000 บาท  

  42,000  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน/เจ้าหน้าที่ 
จำนวน 300 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท 
เป็นเงิน 42,000 บาท  

  45,000  -  ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้าประกวด/
แข่งขัน จำนวน 300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
75 บาท เป็นเงนิ 45,000 บาท 

  42,000  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า
ประกวด/แข่งขัน จำนวน 300 คนๆ ละ4 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 42,000 บาท 

  22,500  - ค่าอาหารกลางวนัผู้จัดแสดง
นิทรรศการ/ผู้ร่วมงาน จำนวน 300 คนๆ 
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ละ 1 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงนิ 22,500 
บาท 

  10,500  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้จัดแสดง
นิทรรศการ/ผู้ร่วมงาน จำนวน 300 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงนิ 10,500 
บาท 

  10,500  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้ร่วมงาน/เจ้าหนา้ที่ในพิธีมอบรางวัล 
จำนวน 300 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท   
เป็นเงิน 10,500 บาท 

  22,500  - ค่าอาหารกลางวนัสำหรับผู้ร่วมงาน/
เจ้าหน้าที่ในพธิีมอบรางวลั จำนวน 300 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 
22,500 บาท 

  10,000 " - ค่าเช่าโตะ๊สำหรับจัดวางผลติภัณฑ์ 
จำนวน 2 วันๆ ละ 100 ตัวๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท" 

  8,000  - ค่าเช่าเก้าอ้ี จำนวน 2 วนัๆ ละ 400 
ตัวๆ ละ 10 บาท เป็นเงนิ 8,000 บาท  

  20,000 - ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งระบบเสียง
ตลอดงาน จำนวน 2 วนัๆ ละ 10,000 
บาท เปน็เงิน 20,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  25,000  - ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
กิจกรรมที่ 2.2.2 การจัดนิทรรศการงาน
ศิลปาชีพและกระจูด 

 776,800 
 

 

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  776,800  
1.1.2 ค่าใช้สอย  776,800  
  4,600  - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิชื่องาน ขนาด 1.5 x 

6.0 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 2,300 บาท               
เป็นเงิน 4,600 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  9,200  - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิงานศิลปาชีพในพื้นที่
นราธิวาส ขนาด 1.8 x 4.0 เมตร จำนวน 
4 ผืนๆ ละ 2,300 บาท เป็นเงิน 9,200 
บาท 

   7,500   - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิการประกวดและ
แข่งขัน ขนาด 1.5 x 6.0 เมตร จำนวน 3 
ผืนๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงนิ 7,500 บาท 

   2,500   - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิชื่องาน ขนาด 1.8 x 
4.0 เมตร จำนวน 1 ผืน เปน็เงนิ 2,500 
บาท 

   2,500   - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิพิธีมอบรางวัล ขนาด 
1.5 x 6.0 เมตร จำนวน 1 ผนื เป็นเงิน 
2,500 บาท 

   43,500  - ค่าจ้างทำปา้ยสาธิตและฝึกอบรม ขนาด 
60 x 165 ซม. พร้อมโครง จำนวน 15 
ป้ายๆ ละ 2,900 บาท เปน็เงิน 43,500 
บาท 

   1,000   - ค่าจ้างทำธงญีปุ่่น ขนาด 1.0 x 2.0 
เมตร จำนวน 2 ผนืๆ ละ 500 บาท เปน็
เงิน 1,000 บาท 

   175,000   - ค่าจ้างจัดนิทรรศการศิลปาชพีเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ         เป็นเงิน 
175,000 บาท 

   100,000   - ค่าจ้างจัดทำ Landmark เพือ่
ประชาสัมพนัธ์งาน เปน็เงิน 100,000 บาท 

   35,000   - ค่าจ้างเดินสายไฟ พร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้งเป็นเงนิ 35,000 บาท 

   50,000   - ค่าจ้างจัดทำซุ้มประตู ขนาด 22 x 0.6 x 
4 เมตร เป็นเงิน 50,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   30,000   - ค่าจ้างจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ขนาด 4 x 4 เมตร เป็นเงิน 30,000 บาท 

   25,000   - ค่าผ้าพร้อมค่าจา้งผูกผา้ระบายรอบ
เต็นท์นิทรรศการ ขนาด 25x 35 เมตร 
จำนวน 1 หลัง  เป็นเงนิ 25,000 บาท 

   12,000   - ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยและทำความ
สะอาด จำนวน 2 คนๆ ละ 12 วันๆ ละ 
500 บาท   เป็นเงิน 12,000 บาท 

  130,000  - ค่าเช่าเต็นทโ์ดมทรงโค้งสีขาว ขนาด 22 
x 35 เมตร พร้อมไม้พื้น พรมปูพื้น พัดลม 
ค่าขนส่ง ความเสียหายตา่งๆ พร้อมติดตั้ง
และรื้อถอนจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 
130,000 บาท  

   40,000   - ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งระบบ
เสียง จำนวน 10 วันๆ ละ 4,000 บาท 
เป็นเงิน 40,000 บาท 

   50,000  " - ค่าเช่าไมด้อก/ไม้ประดบั พรอ้มอุปกรณ์
ตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 ชดุ เป็นเงิน 
50,000 บาท" 

   35,000   - ค่าเช่าโตะ๊สำหรับจัดวางผลติภัณฑ์ 
จำนวน 10 วันๆ ละ 70 ตัวๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 35,000 บาท  

   24,000   - ค่าเช่าเก้าอ้ี จำนวน 10 วันๆ ละ 400 
ตัวๆ ละ 6 บาท เปน็เงิน 24,000 บาท   

กิจกรรมที่ 2.2.3 การสาธิตผลติภัณฑ์
ศิลปาชีพ 

 64,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  64,000  
1.1.1 ค่าตอบแทน  64,000 ค่าตอบแทนการสาธิตผลิตภัณฑศ์ิลปาชีพ 

จำนวน 10 วันๆ วนั 2 คนๆ ละ 400 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จำนวน 8 ประเภท เป็นเงนิ 64,000 บาท 
ดังนี ้  

   8,000    1) การสาธิตผลิตภัณฑ์ใบลาน จำนวน 2 
คนๆ ละ 400 บาท 10 วัน เป็นเงิน 8,000 
บาท 

   8,000    2) การสาธิตผลิตภัณฑป์ักผ้าจำนวน 2 
คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงนิ 8,000 บาท 

   8,000    3) การสาธิตผลิตภัณฑ์กระจูด จำนวน 2 
คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงนิ 8,000 บาท 

   8,000    4) การสาธิตผลิตภัณฑป์าหนนั จำนวน 2 
คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงนิ 8,000 บาท 

   8,000    5) การสาธิตผลิตภัณฑ์เซรามกิ จำนวน 2 
คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงนิ 8,000 บาท 

   8,000    6) การสาธิตผลิตภัณฑ์เรือกอและ 
จำนวน 2 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 
8,000 บาท 

   8,000    7) การสาธิตผลิตภัณฑ์ยา่นลิเภา จำนวน 
2 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 

   8,000    8) การสาธิตผลิตภัณฑท์อผ้า จำนวน 2 
คนๆ ละ400 บาท เป็นเงนิ 8,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2.2.4 การจัดแสดง/จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 

 46,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  46,000  
1.1.1 ค่าตอบแทน  15,000  
  15,000  - ค่าตอบแทนผู้สาธิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 บูทๆ ละ 3,000 บาท                           
เป็นเงิน 15,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  31,000 การจัดแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 
เป็นเงิน 33,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  31,000 - ค่าจ้างทำปา้ยพร้อมสายคล้องคอสำหรับ
ผู้สาธิต ผู้จำหน่ายและเจ้าหนา้ที่ จำนวน 
60 อันๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 3,000 บาท 

    - ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว และค่า
กระแสไฟฟ้า เปน็เงิน 28,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2.2.5 การสาธิตและ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 

 273,450  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  273,450  
1.1.1 ค่าตอบแทน  18,000  
  18,000  - ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 5 

หลักสูตร จำนวน 10 วันๆ ละ 1 คนๆ ละ 
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปน็เงนิ 180,000 
บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  205,000  
  180,000 ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 5 หลักสูตร 

จำนวน 10 วันๆ ละ 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท เปน็เงิน 180,000 บาท  

  25,000 ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลบั) จำนวน 5 
หลักสูตรๆ ละ 1 คนๆ ละ 5,000 บาท                        
เป็นเงิน 25,000 บาท 

   30,000  ค่าที่พักวิทยากร เหมาจ่าย จำนวน 5 
หลักสูตร จำนวน 10 คืนๆ ละ 1 คนๆ ละ 
600 บาท 5 คนเป็นเงนิ 30,000 บาท   

1.1.3 ค่าวัสดุ  50,450 ค่าวัสดุฝึกอบรม เปน็เงิน 50,450 บาท 
กิจกรรมที่ 2.2.6 การสรุป/ประเมินผล
การจัดกิจกรรม 

 60,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  60,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  30,000 การสรุป/ประเมินผลการจัดกจิกรรม เป็น

เงิน 60,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 
จำนวน 100 เล่มๆ ละ 300 บาท                            
เป็นเงิน 30,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  30,000 ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เปน็เงิน 
30,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3  กิจกรรมประชัน
เสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน 

 774,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  774,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  774,000 กิจกรรมประชันเสียงนกเขาชวา 

ชิงถ้วยพระราชทาน  
  40,000 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิการประชัน

เสียงนกเขาชวา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
จำนวน 50 คนๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 
40,000 บาท 

   60,000  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิการประชัน
เสียงนกเขาชวา (ประเภทเสียง) จำนวน 
150 คนๆ ละ 400 บาท เปน็เงิน 60,000 
บาท 

   5,000  ค่าตอบแทนสาธิตการทำกรงนก จำนวน 1 
คน เป็นเงิน 5,000 บาท 

   5,000  ค่าตอบแทนสาธิตการซ่อมกรงนก จำนวน 
1 คนเป็นเงิน 5,000 บาท 

   5,000  ค่าตอบแทนสาธิตการทำตะขอกรงนก 
จำนวน 1 คน เป็นเงนิ 5,000 บาท 

   5,000  ค่าตอบแทนสาธิตการเย็บผ้าคลมุกรงนก 
จำนวน 1 คน เป็นเงนิ 5,000 บาท  

   180,000  ค่าจ้างจัดสถานที่สนามการประชันเสียง
นกเขา เป็นเงิน 180,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  144,000  - ค่าเช่าเต็นทพ์ร้อมพัดลมเพดาน จำนวน 
60 หลัง 2 วันๆ ละ 72,000 บาท เป็นเงิน 
144,000 บาท 

   30,000   - ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด 2 วันๆ 
ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 

   44,000   - ค่าเช่าโตะ๊พร้อมผ้าปูโตะ๊ จำนวน 100 
ชุด2 วันๆ ละ 22,000 บาท เปน็เงิน 
44,000 บาท 

   36,000   - ค่าเช่าเก้าอ้ี จำนวน 1,200 ตัว 2 วันๆ 
ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท  

1.1.3 ค่าวัสดุ  220,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์เตรียมการรับเสด็จ เป็นเงิน 
220,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.4  กิจกรรมพิธีเปิด 
ขบวนแห่ การแสดงบนเวที และ
นิทรรศการ งานของดีเมืองนรา 

 992,350  

กิจกรรมย่อยที่ 2.4.1  กิจกรรม 
ขบวนแห่ 

 100,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  100,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  100,000 ค่าจ้างขบวนนำ ประกอบด้วยขบวน ดังนี้ 

  (1) ขบวนนำ  
       - ป้ายชื่องาน และป้ายคำขวัญ
ประจำจงัหวัดจำนวน 18 คน  
       - ธงประจำจังหวัด จำนวน 2 คน  
  (2) ขบวนรถเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 คัน  
  (3) ขบวนธงสัญลักษณ์ และธงชาติ 
จำนวน 96 คน   

กิจกรรมย่อยที่ 2.4.2  กิจกรรมพิธีเปิด
งานของดีเมืองนรา 

 250,000  

1. งบดำเนินงาน    
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  250,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  250,000 กิจกรรมพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา   

ค่าจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิดงาน  
  (1) ระบบเอฟเฟคไฮไลท์ พิธีเปิด 
       - สื่อประกอบเร่ืองราวงานของดี 
เมืองนรา  
       - เอฟเฟคชนิดต่างๆ เชน่ ฟองน้ำ 
ควัน CO2   
       - พลุกลางวนั พลุกระดาษ  
       - อุปกรณ์ประกอบ เช่น คอนโทรน
ระบบ ชุดสายไฟควบคุม   
  (2) อุปกรณ์ประกอบพิธีเปิด  
       - โพเดี้ยมโลโก้งานและดอกไม้  
  (3) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 
ชุด  
  (4) เสียงประกอบ จำนวน 6 ชุด  
  (5) ภาพประกอบ และ VTR งานของดี
เมืองนรา จำนวน 1 ชุด  
  (6) พิธีกรดำเนินการพิธีเปิด  
  (7) ออกแบบ ควบคุม กำกับ ดูแล  
การดำเนินงานพิธีเปิดงาน  
  (8) ป้ายไวนลิ จำนวน 2 ชุด พร้อม 
โครงติดตั้ง  
  (9) ติดตั้งจอ LED ตลอดการจดังาน  
  (10) OB (กล้อง, โดรน, ไลฟส์ด)  
 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด จำนวน 2,000 คนๆ ละ 
35 บาท เป็นเงนิ 70,000 บาท  

กิจกรรมย่อยที่ 2.4.3  กิจกรรมการ
แสดงบนเวที 

 267,350  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  267,350  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.1 ค่าตอบแทน  194,000  
   10,000   - ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 10 คืนๆ ละ 

2 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 

   9,000  - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิ 3 คนๆ ละ 
3 คร้ังๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงนิ 9,000 
บาท 

   50,000  - ค่าตอบแทนวงดนตรีสตริงเยาวชนและ
อาชีพ 10 วัน 10 วงๆ ละ 500 บาท  
เป็นเงิน 50,000 บาท 

   50,000  - ค่าตอบแทนวงดนตรีสตริงเยาวชนและ
อาชีพ 10 วัน 10 วงๆ ละ 500 บาท เปน็
เงิน 50,000 บาท 

   75,000  - ค่าตอบแทนการแสดงจาก
สถาบนัการศึกษา จำนวน 15 ชดุการ
แสดงๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงนิ 75,000 
บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  73,350  
   9,000   - ค่าจัดสถานที่ 2 คร้ังๆ ละ 4,500 บาท 

เป็นเงิน 9,000 บาท 
  9,600  - ค่าเช่าเครื่องเสียงและควบคุมทำนอง

เพลงแก่ผู้เข้าประกวด จำนวน 2 คร้ังๆ ละ 
4,800 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท 

  1,750  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้สมัครประกวดร้องเพลง รอบคดัเลือก 
จำนวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
1,750 บาท 

   7,500   - ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่
เวทีประกวดร้องเพลง จำนวน 2 มื้อๆ ละ 
50 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   22,500    - ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 10 คืนๆ ละ 30 คนๆ ละ 75 บาท           
เป็นเงิน 22,500 บาท  

   20,000   -  ค่าน้ำดื่มนักแสดง จำนวน 10 คืนๆ ละ 
100 คนๆ ละ 20 บาท เปน็เงิน 20,000 
บาท 

  3,000  - ค่าพาหานะกรรมการตัดสินการประกวด
ร้องเพลง จำนวน 3 คนๆ ละ 1,000 บาท              
เป็นเงิน 3,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.4.4  กิจกรรมการจัด
นิทรรศการ 

 325,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
1.1.2 ค่าใช้สอย  325,000  
   200,000   - ค่าจัดสถานที่นทิรรศการภาพเก่า เล่า

เร่ืองเมืองนรา เป็นเงิน 200,000 บาท 
   100,000   - ค่าจัดสถานที่นทิรรศการสินคา้และ

ผลิตภัณฑน์ราธิวาส ระดบัพรีเมี่ยม เป็น
เงิน 100,000 บาท  

   25,000   - ค่าจัดสถานที่บทูธงฟา้ เป็นเงนิ 25,000 
บาท  

กิจกรรมย่อยที่ 2.4.5  กิจกรรมจุด
ถ่ายภาพ (Backdrop)    

 50,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  50,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  50,000  
  50,000 ค่าจัดสถานที่จุดถ่ายภาพ (Backdrop) 

จำนวน 1 จุด เป็นเงนิ 50,000 บาท   
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 กิจกรรมจัดริ้วขบวน 
และพิธีปล่อยริ้วขบวนแห่ทางบกงาน
ของดีเมืองนรา  

 738,500  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  738,500  
1.1.1 ค่าตอบแทน  71,500  
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ   3,000    - ค่าตอบแทนพิธีกรภาคสนาม จำนวน 3 

คนๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงิน 3,000 บาท 
   10,000   - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิการ

ประกวด จำนวน 10 คนๆ ละ 1,000 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท 

   58,500   - ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ จำนวน 13 วงๆ 
ละ 4,500 บาท เป็นเงนิ 58,500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  627,000  
(8) ค่ารับรองและพิธีการ   90,000   
   45,000   - ค่าเงินรางวลัการประกวดริ้วขบวน

ประเภทสวยงาม จำนวน 45,000 บาท 
   45,000   - ค่าเงินรางวลัการประกวดริ้วขบวน

ประเภทความคิด จำนวน 45,000 บาท 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   434,500    
   45,000  - ค่าจัดตกแต่งสถานที่พิธปีล่อยริ้วขบวน

แห่ทางบก เป็นเงนิ 45,000 บาท 
   8,500   - ค่าจัดพิมพ์ประกาศเกียรติคุณพร้อมสมุด

ใส่ใบประกาศ จำนวน 10 ชุดๆ ละ 850 
บาท เปน็เงิน 8,500 บาท 

   10,000   - ค่าทำป้ายกำหนดจุดปล่อยขบวนแห่ 
จำนวน 20 ป้ายๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 

   5,000   - ค่าทำป้ายโพลีขนาด 200 x 40 
เซนติเมตร จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 2,500 
บาท  

   4,000   - ค่าทำป้ายรางวัลสติกเกอร์โฟมบอร์ด 
ขนาด 30 x 50 เซนติเมตร จำนวน 10 
ป้ายๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   315,000   - ค่าอาหารและนำ้ดื่มของผู้เข้าร่วม 
ริ้วขบวน จำนวน 14 ขบวนๆ ละ 300 
คนๆ ละ 75 บาท เปน็เงิน 315,000 บาท 

   22,500   - ค่าอาหารและนำ้ดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานจำนวน 300 คนๆ ละ 75 บาท 
เป็นเงิน 22,500 บาท 

   24,500   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับแขก
ผู้มีเกียรติ ผู้มารับชมริ้วขบวนแห่ทางบก  

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน   102,500   
   24,000    - ค่าเช่าเต็นท์ขนาด 8 x 20 เมตร 

จำนวน 2 หลังๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงนิ 
24,000 บาท 

   2,500   - ค่าเช่าเต็นทโ์ดม ขนาด 13 x 5 เมตร 
จำนวน 5 หลังๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
25,000 บาท 

   30,000    - ค่าเช่าอัฒจนัทร์ ขนาด 6 เมตร 4 ชั้น 
จำนวน 10 ชุดๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท   

   28,000    - ค่าเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ เปน็เงิน 
28,000 บาท 

   2,000   - ค่าเช่าโตะ๊ จำนวน 20 ตัวๆ ละ 100 
บาท เปน็เงิน 2,000 บาท  

   16,000    - ค่าเช่าเก้าอ้ี จำนวน 2,000 ตัวๆ ละ 8 
บาท เปน็เงิน 16,000 บาท   

1.1.3 ค่าวัสดุ   40,000   
  40,000 - ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นเงิน 

40,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 กิจกรรมอำนวย
ความสะดวก และเตรียมการ รับเสด็จฯ 
ในงานของดีเมืองนรา   

 974,400  

1. งบดำเนินงาน    
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  974,400  
1.1.1 ค่าตอบแทน  15,000  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  15,000  
  5,000  - ค่าตอบแทนวงดนตรไีทย บรรเลง ณ 

จวนผู้วา่ราชการจังหวัดนราธิวาส จำนวน 
1 วง  
เป็นเงิน 5,000 บาท 

  5000  - ค่าตอบแทนการแสดงมโนราห์ ณ จวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 วง 
เป็นเงิน 5,000 บาท 

  5000  -  ค่าตอบแทนการแสดงดิเกฮลูู ณ จวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 วง  
เป็นเงิน 5,000 บาท   

1.1.2 ค่าใช้สอย  834,400  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  50,000  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ 

การประชุมคณะกรรมการจัดงานของดี
เมืองนรา และคณะกรรมการเตรียมการ 
รับเสด็จฯ จำนวน 2,000 คนๆ ละ 25 
บาท จำนวน 50,000 บาท 

   20,000   -  ค่าอาหารโต๊ะเสวย 20 คนๆ ละ 1,000 
บาท เปน็เงิน 20,000 บาท 

   40,000   -  ค่าอาหารสำหรับผูต้ิดตามเสด็จฯ ชั้น
ผู้ใหญ่ 40 คนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 
40,000 บาท 

   30,000  " - ค่าอาหารบุฟเฟต์สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์
รักษาความปลอดภัย และส่วนลว่งหน้า  

   7,000   -  ค่าอาหารโต๊ะเสวย (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 
7,000 บาท  

   45,000    - ค่าอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มสำหรับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร, สมาชกิกองอาสา
รักษาดินแดน และ  พนักงานขับรถ  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ณ จวนผู้วา่ราชการจังหวัดนราธวิาส 
จำนวน 600 คนๆ ละ 75 บาท  เป็นเงิน 
45,000 บาท 

   14,000   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้รอ
เฝ้ารับเสด็จฯ และเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติ  
ณ จวนผู้วา่ราชการจังหวัดนราธวิาส 
จำนวน 400 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
14,000 บาท 

   22,500   -  ค่าอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มสำหรับ
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ บริเวณ 
จวนผู้วา่ราชการจังหวัดนราธิวาส จำนวน 
15 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 20 คนๆ ละ 75 
บาท เปน็เงิน 22,500 บาท 

   7,500   - ค่าอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มสำหรับ 
วงดุริยางค์บรรเลง ณ สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
จำนวน 2 มื้อๆ มื้อ ละ 50 คนๆ ละ 75 
บาท เปน็เงิน 7,500 บาท 

  2,000  - ค่าจ้างตกแต่งห้องสรง เปน็เงนิ 2,000 
บาท 

   120,000   - ค่าจ้างเหมาปรบัปรุงสภาพภมูิทัศน์
บริเวณจวนผู้วา่ราชการจังหวัด เป็นเงิน 
120,000 บาท 

   20,000   - ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งหอ้งเสวย 
ห้องประทับ และบริเวณฉายพระรูป 
หน้าจวน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปน็เงิน 
20,000 บาท 

   14,400   - ค่าจ้างล้างและเติมนำ้ยา
เครื่องปรับอากาศห้องประทับ ห้องสรง 
ห้องเสวย และห้องอาหาร 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   สำหรับผู้ติดตามเสด็จฯ  ชั้นผู้ใหญ่จำนวน 
6 เครื่อง ๆละ 2,400 บาท เป็นเงิน 
14,400 บาท 

   30,000   - ค่าจ้างซ่อมห้องน้ำสำหรับผู้รอเฝ้ารับ
เสด็จฯ และเจ้าหนา้ที่ในบริเวณจวน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปน็เงิน 
30,000 บาท 

   7,000  ค่าจ้างจัดดอกไม้และพานธปูเทยีนแพ
ดอกไม้สด ซุ้มรับเสด็จฯ  
หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น
เงิน 7,000 บาท 

   2,000  - ค่าจ้างจัดทำพวงมาลัยช่อพระกร จำนวน 
2 พวงๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงนิ 2,000 
บาท 

  10,000 ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิพระฉายาลักษณ์
พระบรมวงศานุวงศ์ ขนาด 150 x 200 
เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุดๆ ละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 

   280,000  - ค่าจ้างเหมาปรบัปรุงอาคารสถานที่รับ
เสด็จฯ และเส้นทางเสด็จฯ พระราชดำเนนิ  
เป็นเงิน 280,000 บาท 

   15,000  - ค่าโต๊ะหมู่บชูาหนา้พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 5 ชุดๆ ละ 
3,000 บาท  
เป็นเงิน 15,000 บาท   

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน   98,000    
   40,000  - ค่าเช่าเต็นทพ์ร้อมติดตั้ง ขนาด 8 x 15 

เมตร จำนวน 4 หลังๆ ละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 40,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   50,000   - ค่าเช่าเต็นท์ขนาด 13 x 25 เมตร 
จำนวน 2 หลังๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงนิ 
50,000 บาท 

   4,000  - ค่าเช่าโตะ๊พร้อมผ้าปูโตะ๊ สำหรับ
รับประทานอาหารวา่ง 40 ชุดๆ ละ 100 
บาท เปน็เงิน 4,000 บาท 

   4,000  - ค่าเช่าเก้าอ้ี สำหรับรับประทานอาหาร
ว่าง 400 ตัวๆ ละ 10 บาท เปน็เงิน 4,000 
บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ   125,000   
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย   125,000  - ค่าผ้าสีม่วง และสีขาว สำหรับผูกผ้า

ระดับตกแต่งรั้วศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส จวนผู้วา่ราชการจังหวัด
นราธิวาส บา้นพักรองผู้วา่ราชการจังหวัด
นราธิวาส และเสน้ทาง 
เสด็จพระราชดำเนิน สีละ 25 พับ รวม 50 
พับๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 125,000 
บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.7 กิจกรรมแข่งขันเรือ
กอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ชิง
ถ้วยพระราชทาน และขบวนแห่ทางน้ำ 

 1,509,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   1,509,000   
1.1.1 ค่าตอบแทน   19,500   
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ   19,500   
  4,500 ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 3 คนๆ ละ 

1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 
   10,500   - ค่าตอบแทนนักพากย์เรือ จำนวน 6 

คนๆ ละ 5 วนัๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 
10,500 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   4,500   - ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ จำนวน 1 วง 
เป็นเงิน 4,500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  1,436,500  
(8) ค่ารับรองและพิธีการ  445,500  
  445,500  - ค่าเงินรางวลัเรือกอและ เรือยอกอง 

และเรือคชสีห์ เป็นเงิน 445,500 บาท 
    1) เรือกอและ เป็นเงิน 250,000 บาท 
    2) เรือยอกอง เป็นเงิน 75,500 บาท 
    3) เรือคชสีห์ เป็นเงิน 120,000 บาท 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  919,000   
   120,000  - ค่าจ้างจัดสถานที่บริเวณพืน้ทีจ่ัดการ

แข่งขัน เป็นเงิน 150,000 บาท 
   350,000  - ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเรือพระที่นั่ง

ของพระบรมวงศานุวงศ์ (ประดบัตกแต่ง
เรือ, ประดับธง, ประดับพระบรมฉายา
ลักษณ์) จำนวน 10 ลำๆ ละ 35,000 บาท         
เป็นเงิน 350,000 บาท 

   70,000  - ค่าจ้างตรวจสภาพเรือกลางและตกแต่ง
ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ทัง้ 3 ประเภท  

   24,000  - ค่าจ้างการแสดงหน้าพระที่นัง่ จำนวน 2 
ชุดๆ ละ 12,000 บาท เปน็เงิน 24,000 
บาท 

   10,000   - ค่าจ้างการแสดงดนตรีพื้นเมืองขับเห่เรือ
หน้าพระทีน่ั่ง เป็นเงนิ 10,000 บาท 

   10,000   - ค่าจ้างบันทึกภาพวีดีโอ ณ จดุเส้นชัย 
จำนวน 5 วันๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 

   40,000   - ค่าจ้างเหมาทำหนังสือที่ระลกึงานแข่ง
เรือ 200 เล่มๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
40,000 บาท 

   30,000   - ค่าจ้างทำลู่การแข่งขัน 30,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   10,000   - ค่าจ้างทำสูจบิัตร จำนวน 200 เล่มๆ ละ 
50 บาท เป็นเงนิ 10,000 บาท 

   35,000   - ค่าจ้างตกแต่งเรือนำขบวนแห่ทางนำ้ 
จำนวน 1 ลำ เปน็เงิน 35,000 บาท 

   100,000  ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 
เป็นเงิน 120,000 บาท 
- ขนาด 10 x 20 เมตร พร้อมโครงเหล็ก
ติดตั้ง 1 ชุด เปน็เงิน 60,000 บาท 
- ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง 5 
ชุดๆ ละ 10,000 บาท เปน็เงิน 40,000 
บาท 

  90,000 - ค่าอาหารสำหรับกรรมการ/เจ้าหน้าที่ 
จำนวน 5 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 75 บาท 
จำนวน 120 คน เป็นเงิน 90,000 บาท 

   30,000    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 วันๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 120 คน เป็น
เงิน 30,000 บาท 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน  72,000  
   10,000   - ค่าเช่าโตะ๊หน้าขาว จำนวน 40 ตัวๆ ละ 

50 บาท/วนั รวม 5 วัน เป็นเงนิ 10,000 
บาท 

   12,000   - ค่าเช่าเก้าอ้ี จำนวน 300 ตัวๆ ละ 8 
บาท/วัน รวม 5 วัน เปน็เงิน 12,000 บาท 

   50,000   - ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 5 วันๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงนิ 50,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  53,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  8,000  - ค่าหมึกปริ้นเตอร์ พลาสติกทำป้ายชื่อ 

โบว์ติดเสื้อ กระดาษ A4 และวสัดุอ่ืนๆ  
เป็นเงิน 8,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  30,000  - ค่าของที่ระลึกพระราชทานพร้อมกล่อง
บรรจุ จำนวน 120 ชุดๆ ละ 250 บาท  
เป็นเงิน 30,000 บาท  

(2) วัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง  15,000 - ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงสำหรับเรือกู้ภัย และ
การติดต่อประสานงานกับทีมเรือต่างๆ  
เป็นเงิน 15,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.8 กิจกรรมการรักษา
ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก 
ด้านการจราจร งานของดีเมืองนรา 

 1,222,500  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,222,500  
1.1.2 ค่าใช้สอย  1,222,500  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  1,222,500  
   148,500  1) กิจกรรมการแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง

เป็นเงิน 148,500 บาท 
  67,500      - วันแรก – วันที่ 2 ของงาน ค่าอาหาร

และนำ้ดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 
คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 
67,500 

  81,000      - วันที่ 3 - 5 ของงาน คา่อาหารและ
น้ำดื่มสำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 120 คนๆ 
ละ 9 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงนิ 81,000 
บาท 

   1,074,000  (2) กิจกรรมงานของดีเมืองนรา 
1,074,000 บาท 

  60,000 - วันแรก – วันที่ 2 ของงาน คา่อาหารและ
น้ำดื่มสำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 200 คนๆ 
ละ 
4 มื้อๆ ละ 75 บาท เปน็เงิน 60,000 

  866,250 - วันที่ 3 – 9 ของงาน คา่อาหารและน้ำดื่ม
สำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 550 คนๆ ละ  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

21 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงนิ 866,250 
บาท 

  121,500 - วันที่ 10 – 11 ของงาน ค่าอาหารและน้ำ
ดื่มสำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 270 คนๆ ละ  
6 มื้อๆ ละ 75 บาท เปน็เงิน 121,500 

  26,250 วันที่ 12 ของงาน คา่อาหารและน้ำดื่ม
สำหรับเจ้าหนา้ที่ จำนวน 350 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 75 บาท เปน็เงิน 26,250 

กิจกรรมย่อยที่ 2.9 กิจกรรมการจัด
แถลงข่าวและการประชาสัมพนัธ์งาน
ของดีเมืองนรา 

 1,267,200  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,267,200  
1.1.2 ค่าใช้สอย  1,267,200  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  1,267,200  
  220,000  2.9.1 กิจกรรมถ่ายทอดสดทาง

สถานีโทรทัศน์ NBT ทั่วประเทศ ในงาน
ของดีเมืองนรา  
เป็นเงิน 220,000 บาท 

  10,000  - ค่าตอบแทนทีมบันทึกเทปและผู้
ประกาศ เป็นเงนิ 10,000 บาท 

  200,000  - ค่าจ้างถ่ายทอดสดและออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จำนวน 1 คร้ัง 
เป็นเงิน 270,000 บาท 

  10,000  - ค่าที่พักทีมถ่ายทอดสด จำนวน 10 
ห้องๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 

  7,200 2.9.2 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สปอต
วิทยุประชาสัมพันธ์การจัดงานของดี 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

เมืองนรา  
เป็นเงิน 7,200 บาท 

   - ค่าจ้างผลิตสปอตวิทยุภาคภาษาไทย 
และภาษามลายู จำนวน 6 สปอตๆ ละ 
1,200 บาท  

  24,000 2.9.3 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สปอต
โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การจดังานของดี 
เมืองนรา 

   - ค่าจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ภาคภาษาไทย 
และภาษามลายู จำนวน 2 ชุดๆ ละ 
12,000 บาท  
เป็นเงิน 24,000 บาท  

  36,000 2.9.4 กิจกรรมถ่ายทอดเสียงการจัดงาน
ของดีเมืองนรา และออกอากาศในพื้นที่ 
5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 
45,000 บาท 

   ค่าจ้างถ่ายทอดเสียงและรับสัญญาณ
ออกอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 7 สถานี  

   3 กิจกรรม จำนวน 3 คร้ังๆ ละ 12,000 
บาท เปน็เงิน 36,000 บาท คือ 

      (1) พิธีเปิดงานของดีเมืองนรา 
      (2) สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
พระราชทานรางวัลและทอดพระเนตร
นิทรรศการงานวนัลองกอง 

      (3) งานแข่งขนัเรือกอและ เรือยอกอง 
และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน หนา้
พระที่นั่ง รอบชิงชนะเลิศ    

  60,000 2.9.5 กิจกรรมบันทึกภาพนิ่งและภาพ
วีดีโอการจัดงานของดีเมืองนรา และ
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จัดทำซีดปีระมวลภาพถ่าย เป็นเงิน 
60,000 บาท 

  40,000 2.9.6 กิจกรรมจัดทำธงญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา 
เป็นเงิน 40,000 บาท 

   - ค่าจ้างจัดทำธงญี่ปุน่ประชาสมัพันธ์การ
จัดงานของดีเมืองนรา พร้อมติดตั้ง ขนาด 
1 x 2.4 เมตร จำนวน 100 ชิ้นๆ ละ 400 
บาท เปน็เงิน 40,000 บาท 

  200,000 2.9.7 กิจกรรมการผลิตและตดิตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา   
เป็นเงิน 200,000 บาท 

    - ค่าจ้างจัดทำและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์การจัดงานของดเีมืองนรา 
จำนวน 13 ป้ายๆ ละ  
17,500 บาท เป็นเงนิ 227,500 บาท ดงันี ้

     (1) แยกปูตะ 
     (2) สี่แยกตากใบ 
     (3) หน้าทา่อากาศยานนราธิวาส 
     (4) หน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  

6 รอบ พระชนมพรรษา  
     (5) หน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
     (6) ด่านชายแดนสไุหงโก-ลก 
     (7) ทางไปอำเภอแว้ง 
     (8) สามแยกตากใบ สุไหงโก-ลก 
     (9) ห้าแยกควนมีด อำเภอจะนะ  

จังหวัดสงขลา 
     (10) สี่แยกเทพา อำเภอเทพา จังหวัด

สงขลา 
     (11) สี่แยกดอนยาง จงัหวัดปตัตาน ี
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

     (12) บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

     (13) แผนผังการจัดงานของดีเมืองนรา 
และกิจกรรมของงาน  

  90,000 2.9.8 กิจกรรมจัดแถลงข่าวงานของดี
เมืองนรา ต่อสื่อมวลชน เป็นเงิน 90,000 
บาท 

   - ค่าจ้างจัดแถลงข่าวงานของดีเมืองนรา 
ต่อสื่อมวลชนในพื้นที่ สื่อส่วนกลางที่อยู่ใน
พื้นที่  
จำนวน 1 คร้ัง เป็นเงิน 90,000 บาท  

  200,000 2.9.9 กิจกรรมผลิตสารคดีโทรทัศน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา   
เป็นเงิน 200,000 บาท 

   ค่าจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ประชาสัมพนัธ์
การจัดงานของดี จำนวน 5 ตอนๆ ละ 
40,000 บาท 
เป็นเงิน 200,000 บาท  

  300,000 2.9.10 กิจกรรมจัดหาสื่อมวลชนลงพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธ์งานของดีเมืองนรา    
เป็นเงิน 300,000 บาท 

    - ค่าจ้างออแกไนซ์จัดหาสื่อมวลชนจาก
ส่วนกลางและภูมิภาค ลงพืน้ที่เพื่อ
ประมวลภาพ 

   ประชาสัมพนัธ์งานของดีเมืองนรา เป็นเงิน 
300,000 บาท  

  90,000 2.9.11 กิจกรรมจัดทำแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดงาน
ของดีเมืองนรา     
เป็นเงิน 90,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

     - ค่าจ้างผลิตแผน่พับประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการจัดงานของดีเมืองนรา 
ขนาด A4 หน้า-หลัง จำนวน 8,000 ฉบับๆ 
ละ 12 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.10 กิจกรรมการจัด
แสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

 2,000,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  2,000,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  2,000,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  2,000,000  - ค่าจ้างเหมาการดำเนินงานการแสดง 

LIGHT & SOUND & MIXED MEDIA แสง 
สี เสียง สื่อผสมในงานของดีเมืองนรา
จำนวน 3 รอบๆ ละ 45 นาที ณ บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษาตามรายละเอียด ดังนี้ 

   1) ค่าระบบเครื่องเสียง   
   2) ค่าระบบแสง 
   3) ค่าระบบภาพจอ LED และอุปกรณ์อื่น 

ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   4) ค่าพลุ เอฟเฟค สื่อผสม  
   5) ค่าบทการแสดงจำนวน 5 องก ์
   6) ค่านักแสดง 
   7) ค่าเสื้อผ้านักแสดง 
   8) ค่าเวทีการแสดงจำนวน 1 งาน 
   9) ค่าที่นั่งประธาน /VIP /ผู้ชมจำนวน 1 

งาน 
   10) ค่าฉากและองค์ประกอบเวทีการแสดง

จำนวน 1 งาน 
   11) ค่านักพากย์จำนวน 1 งาน  
   12)ค่าห้องบันทึกเสียงจำนวน 1 งาน  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   13) ค่าผลิตเส้นเสยีงสำเร็จสำหรับ 
การแสดงจำนวน 1 งาน 

   14) ค่ารถปั่นไฟพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิงและ
ควบคุมดูแลจำนวน 1 งาน  

   15) ค่าขนส่ง เคลื่อนยา้ย ติดตั้ง เก็บ
สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ และสื่อประกอบ 
การแสดง ทั้งหมดจำนวน 1 งาน 

   16) ค่าประสานงาน ดำเนนิการฝึกซ้อม 
กำกับ ควบคุมดูแลเก่ียวกับการแสดง 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 3 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.1 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปนำ้ผึ้งชันโรง เพื่อเสริมรายได้ให้ชาวสวน (สวนปาล์มน้ำมนั  
สวนไมผ้ล และสวนไม้ยนืตน้อ่ืนๆ) 
วงเงิน 1,592,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน  
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายจตุรงค์  พรหมวิจิตร  ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดนราธวิาส 
สถานที่ติดต่อ :  สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ : 073-5322181 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  

จากสถานการณ์สินค้าการเกษตรที ่ผันผวน เกษตรกรจึงต้องมีแนวทางลดความเสี ่ยงทางการเกษตร  
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเป็นอีกช่องทาง ที่จะสามารถทำให้เกษตรกรผ่านวิกฤตได้ ปัจจุบันคนนิยม 
หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น น้ำผึ้งชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ เพื่อเป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่า  
ทางโภชนาการ ใช้เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองอุปโภค บริโภคหลายชนิด การส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเป็นอาชีพเสริม
ที ่ม ีม ูลค่าส ุงทางเศรษฐกิจ ที ่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพ ิ ่มขึ ้น รวมถึงจะเป็นส่วนช่วยลดการใช้สารเคมี  
กำจัดศัตรูพืชด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เพราะว่าผู้ปลูกพืชและผู้เลี้ยงชันโรงมีประโยชน์ร่วมกัน โดยผู้ปลูกพืชได้
ประโยชน์จากชันโรงในการช่วยผสมเกสรของพืช เพื ่อเพิ ่มผลผลิต ส ่วนผู ้ เล ี ้ยงชันโรงได้ผลิตภัณฑ์จาก  
น้ำผึ้งชันโรง ส่งผลให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในที่สุด 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้แต่รายจ่ายยังคงเพิ่มขึ้น 
เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรกรเป็นอย่างมาก หากเกษตรกรมีอาชีพเสริมจะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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ความเร่งด่วน : 
โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปน้ำผึ ้งชันโรงเพื ่อเสริมรายได้แก่ชาวสวน (ปาล์มน้ำมัน  

สวนไม้ผล และสวนไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ) เป็นโครงการที่สำคัญมากจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 
ในการยกระดับคุณภาพคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านรายได้ของเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี นวัตกรรมในการเลี้ยงชันโรงคุณภาพ 
 2. เพื่อสามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และไม้ยืนต้น 
 3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสินค้าเกษตร 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการในพื้นที่ 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส 
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มนำ้มัน สวนไมผ้ล และสวนไม้ยืนต้นอื่นๆ เกษตรกรผู้ผลิต

น้ำผึง้ชนัโรง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 ราย, วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส 

 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด :  

1. ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และได้รบัการสนบัสนุนปัจจัย 
การผลิตนำ้ผึ้งชันโรง 

2. ร้อยละ 80 ของผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ไปเลี้ยงชันโรงในสวนปาล์มนำ้มัน ไม้ผล และ 
ไม้ยืนตน้ 

3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอรมมีรายได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ของรายได้จากการทำสวนปาล์ม ไม้ผล และไม้ยืนต้น 
(4.2) ผลผลิต 

1. เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมในการเลี้ยง
ชันโรงคุณภาพ จำนวน 200 ราย 
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2. เกษตรกรที ่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต สามารถเลี ้ยงชันโรงในสวนปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และ  
ไม้ยืนต้น รวมถึงมีรายได้เพิ่ม 15,000 บาท/คน/ปี  

3. วิสาหกิจชุมชน สามารถเพิ่มมูลค่าและแปรรูปชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงจำหน่ายมีรายได้เพิ่ม 
40,000 บาท/ปี 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1. เกษตรกรมีอาชีพและรายได้เสริมเพิ ่มขึ ้น จากการเลี ้ยงชันโรงในสวนปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และ  

ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 
2. เกษตรกรรวมกลุ่มและพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการ 
3. เกษตรกรมีรายได้เพ ิ ่มขึ ้น เกิดการกระตุ ้น และฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน และใน  

จังหวัดนราธิวาสได้อย่างยั่งยืน 
(4.4) ผลกระทบ 

เชิงบวก : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เชิงลบ : ไม่มี 

 
(5) แนวทางการดำเนินงาน    

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมหลักที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ชันโรงคุณภาพ 

 
   

1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม 
กระบวนการผลิตนำ้ผึ้งชันโรง ให้แก่เกษตรกร  

   

2. อบรมถ่ายทอดความรู้ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลติ
น้ำผึง้ชนัโรง 

 
 

  

กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพ 
การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปชนัโรงของ
วิสาหกิจชุมชน 

 
 

  

3. สนับสนุนวสัดุสาธิตในการฝึกอบรม เพื่อให้
เกิดทักษะในการผลิตน้ำผึ้งชนัโรงที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด 

  

 

 

4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์
ชันโรง แก่เกษตรกร 

  
 

 

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,592,000 บาท 
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตชันโรงคุณภาพ  

1. งบดำเนินงาน 1,492,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,492,000 

ค่าตอบแทน 12,000 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  

- ค่าวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 วัน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 12,000 

ค่าใช้สอย 60,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 รายๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 28,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 200 รายๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 32,000 

ค่าวัสดุ 1,420,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 10,000 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  

- ค่ากล่องไม้สำหรับเลี้ยงชนัโรง ขนาด 21 x 30 x 11 ซม. หนา 20 มม. พร้อมแม่พันธุ์  

จำนวน 400 กล่อง ๆ ละ 1,800 บาท 720,000 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับดูด เก็บน้ำผึ้งชันโรง (ไซริงค์ หม้อสแตนเลต โถแก้ว) จำนวน 200 ชุด 400,000 

- ค่าบรรจุภัณฑ์ (ขวดพลาสติก ขนาด 220 มล.) และสติกเกอร์แบรนด์ชนัโรงนราธิวาส 250,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสทิธิภาพการเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปชันโรงของวิสาหกิจ
ชุมชน 

 

1. งบดำเนินงาน 100,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 100,000 

ค่าตอบแทน 9,000 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  

- ค่าวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 วัน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 9,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าใช้สอย 9,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 รายๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 4,200 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 20 รายๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 4,800 

ค่าวัสดุ 82,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 28,000 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับแปรรูปชันโรง (ไซริงค์ หม้อสแตนเลต โถแก้ว อ่ืนๆ) 28,000 

- ค่าบรรจุภัณฑ์ และสติกเกอร์แบรนด์ชนัโรงนราธิวาส 50,000 

- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 ราย 4,000 

รวมทั้งสิ้น 1,592,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 1,592,000 - 
งบดำเนินงาน 1,592,000 - 
- ค่าตอบแทน  21,000 - 
- ค่าใช้สอย 69,000 - 
- ค่าวัสดุ  1,502,000 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 
 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส)  
   มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
   ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือดำเนินการ   มี พร้อมดำเนินการได้ทันที 

   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
 ต้องทำรายงานการศึกษา 

 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  

- จังหวัด / อำเภอ ดำเนินการติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
- ติดตามนิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่อำเภอโดยให้เสนอผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- รวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายบริหารจัดการด้านการผลิตและตลาด 

 
(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 

ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร  1,592,000  
กิจกรรมหลัก : 1.1 การส่งเสริมการผลิต
และแปรรูปนำ้ผึง้ชนัโรง เพื่อเสริมรายได้
ให้ชาวสวน (สวนปาล์มน้ำมนั สวนไม้ผล 
และสวนไม้ยนืต้นอ่ืนๆ)   

 
  

1. งบดำเนินงาน 
 

1,592,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
1,592,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

21,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 21,000 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 
- ค่าวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 วันๆ 
ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปน็เงิน 12,000 
บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 
- ค่าวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 วันๆ 
ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปน็เงิน 9,000 
บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

69,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  69,000 

 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  
200 รายๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงนิ 
28,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 200 รายๆ ละ  
2 มื้อๆ ละ 80 บาท เปน็เงิน 32,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  
20 รายๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
4,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 20 รายๆ ละ  
3 มื้อๆ ละ 80 บาท เปน็เงิน 4,800 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

1,502,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  10,000 กิจกรรมหลักที่ 1 

- วัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 10,000 บาท 
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  20,000 กิจกรรมหลักที่ 1 

- น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงนิ 20,000 บาท 
(9) วัสดุสนามและการฝึก  1,472,000 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 
- ค่ากล่องไม้สำหรับเลี้ยงชนัโรง ขนาด  
21 x 30 x 11 ซม. หนา 20 มม. พร้อม 
แม่พันธุ์ จำนวน 400 กล่องๆ ละ 1,800 บาท 
เป็นเงิน 720,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับดูด เก็บน้ำผึ้งชันโรง 
(ไซริงค์ หม้อสแตนเลต โถแก้ว) จำนวน 
200 ชุด เป็นเงิน 400,000 บาท 
- ค่าบรรจุภัณฑ์ (ขวดพลาสติก ขนาด  
220 มล.) และสติกเกอร์แบรนด์ชันโรง
นราธิวาส เป็นเงนิ 250,000 บาท 
- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 200 ราย เป็นเงิน 
20,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับแปรรูปชันโรง (ไซริงค์ 
หม้อสแตนเลต โถแก้ว อ่ืนๆ ) เป็นเงิน  
28,000 บาท   
- ค่าบรรจุภัณฑ์ และสติกเกอร์แบรนด์ชนัโรง
นราธิวาส เป็นเงนิ 50,000 บาท 
- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 ราย เป็นเงนิ 
4,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 4 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.2 การเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ (อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน) 
วงเงิน 2,013,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน  
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายจตุรงค์  พรหมวิจิตร   ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532218 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน โดยในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
5 ประเด็นหลัก โดยในประเด็น 1 การเกษตรสร้างมูลค่า เน้นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิน่
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร การเกษตรปลอดภัยเป็นการให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด 
เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม และเกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในประเด็นการพัฒนาที ่ 1  
เพิ ่มศักยภาพระบบการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปและการตลาดมีแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล พืชสมุนไพร ประมงและ 
ปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและ  
การบริหารจัดการที่ดี สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  
การพัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสรา้ง
มูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสได้ทบทวน และปรับทิศทางของประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยการใช้โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้
เกษตรกรขาดรายได้แต่รายจ่ายยังคงเพิ่มข้ึน เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้เพิ่มข้ึน ดังนั้น การส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรเป็นอย่างมาก หากเกษตรกรมีอาชีพเสริมจะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ความเร่งด่วน : โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ พืชผัก (อ้อย แตงโม 
ข้าวโพดหวาน) เป็นโครงการ ที่สำคัญจัดทำขึ้นเพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  
1. เพื่อเสริมสร้างกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้และสามารถพัฒนาอาชีพการผลิตพืชไร่ พืชผัก ในเชิงธุรกิจ

มั่นคง 
2. สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรม  
3. เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ พืชผัก (อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน) 

 (2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ดำเนินการในพื้นที่ 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส 
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกพืชผัก พืชไร่ ในจังหวัดนราธิวาส 40 กลุ่ม 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการต่างๆ ผู้บริโภค โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร และ

ผู้ประกอบการทั่วไป 
 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด :  
1) ร้อยละ 100 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชไร่ 

พืชผัก (อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน) 
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2) ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปผลิตพืชไร่ พืชผักที่ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน  

3) กลุ่มเกษตรกรจำนวน 40 กลุ่ม ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปผลิตพืชอาหาร และมีรายได้  
ในกลุ่ม ๆ ละ 60,000 บาท 

(4.2) ผลผลิต :  
1) สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับการอบรม จำนวน 1,000 คน ตามหลักสูตรที่กำหนด 
  2) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตสามารถผลิตพืชไร่พืชผัก รวมพื้นที่ 120 ไร่ และมีรายได้  

ในกลุ่ม ๆ ละ 60,000 บาท 
(4.3) ผลลัพธ์ :  

1) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปผลิตพชืไร่ พืชผัก ที่มคีวามปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
  2) กลุ่มเกษตรกรต่อยอดสร้างอาชีพการผลติพืชผักเชิงธุรกิจได้ 
  3) จังหวัดนราธิวาสมีแหล่งผลติพืชไร่พชืผัก เพิ่มข้ึน เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชน 

 (4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เชิงลบ :  ไม่มี 
 

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
66 

ม.ค. - มี.ค.  
67 

เม.ย. - มิ.ย.  
67 

ก.ค. - ก.ย.  
67 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเกษตรกร 
จำนวน 2 ครั้ง 40 กลุ่ม 1,000 คน 
400,000 บาท   

  

✓   

    
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวสัดุสาธติ
ในการฝึกอบรม (ปัจจัยการผลิต
ตามกิจกรรมกลุ่ม) จำนวน 40 
กลุ่มๆ ละ 40,000 บาทเป็นเงนิ 
1,600,000 บาท     

  
✓ 

    

        
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง    จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,013,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมเกษตรกร  

1. งบดำเนินงาน 413,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 413,000 

ค่าตอบแทน 78,000 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 1 คนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 78,000 

ค่าใช้สอย 333,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 333,000 

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,000 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 75 บาท 150,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 140,000 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 ชุด ๆ ละ 30 บาท 30,000 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 13 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท 13,000 

ค่าวัสดุ 2,000 

(1) วัสดุสำนักงาน  

- ค่าวัสดุสำนักงาน 2,000 

กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนวัสดุสาธิตในการฝึกอบรม  

1. งบดำเนินงาน 1,600,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,600,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ 1,600,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  

- สนับสนุนวัสดุสาธิตในการฝึกอบรม (ปัจจัยการผลิตตามกิจกรรมกลุ่ม) จำนวน 40 กลุ่มๆ ละ 
40,000 บาท 

1,600,000 
 

รวมทั้งสิ้น 2,013,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 2,013,000 - 
งบดำเนินงาน 2,013,000 - 
- ค่าตอบแทน  78,000 - 
- ค่าใช้สอย 333,000 - 
- ค่าวัสดุ  1,602,000 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 
 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(10) ความพร้อมของโครงการ 

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่

อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

   มี  และสมบูรณ์ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส)  
   มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
   ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1)  บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือดำเนินการ  มี พร้อมดำเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
  ต้องทำรายงานการศึกษา 
 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ: 
- จังหวัด / อำเภอ ดำเนินการติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
- ติดตามนิเทสงานแก่เจ้าหน้าที่อำเภอ โดยให้เสนอผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- รวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายบริหารจัดการด้านการผลิตและตลาด 

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 
ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1.โครงการพัฒนาคณุภาพการ
ผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร  2,013,000  
กิจกรรมหลัก : 1.2 การเสริมสร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร ่(อ้อย 
แตงโม ข้าวโพดหวาน)   

 
  

1. งบดำเนินงาน 
 

2,013,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
2,013,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

78,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 78,000 กิจกรรมที่ 1 
- ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 13 อำเภอๆละ 
1 คนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท เปน็เงิน 78,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

333,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  333,000 กิจกรรมที่ 1 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 1,000 คนๆ ละ 
2 มื้อๆ ละ 75 บาท เปน็เงิน 150,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 
คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
140,000 บาท  
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 ชุด ๆ ละ 
30 บาท เป็นเงนิ 30,000 บาท 
- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 13 ป้ายๆละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท  

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

1,602,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  2,000 กิจกรรมที่ 1 

- ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 2,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  1,600,000 กิจกรรมที่ 2 
- สนับสนนุวัสดสุาธิตในการฝึกอบรม (ปัจจัย
การผลิตตามกิจกรรมกลุ่ม) จำนวน 40 กลุ่ม ๆ
ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 1,600,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 5 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.9 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
วงเงิน 8,239,300 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายสามารถ  อ่อนสองชั้น      ตำแหน่ง :  ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ : 061-479-1999        
ผู้รับผิดชอบ : นายกระจ่าง  หมวกสกุล        ตำแหน่ง :  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ : 082-970-6579        

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กำหนดยุทธศาสตร์   การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน 
โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก โดยในประเด็น 1 การเกษตรสร้างมูลค่า เน้นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริม  
การนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร การเกษตรปลอดภัยเป็นกา รให้
ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก  
ฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม และเกษตร
อัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของ
จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นหลัก 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ในสภาพปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรส่วนใหญ่

เป็นชาวมุสลิม ประกอบอาชีพภาคการเกษตร ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรทั่วไป 
นิยมบริโภคเนื ้อสัตว์ จำพวกสัตว์ปีกเป็นหลัก ซึ ่งการผลิตสัตว์ปีกในพื้นที ่จังหวัดนราธิวาสยังไม่เพียงพอต่อ  
ความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งผลผลิตทางด้านการเกษตรมีราคาตกต่ำ  ทำให้มีผลกระทบแก่ประชาชนพี่น้อง
เกษตรกรในพื้นที่ ขาดรายได้และเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มรายได้ มีอาหารโปรตีนบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
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ความเร่งด่วน :  
จากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความมั่นคงของอาชีพ 

รวมถึงการเข้าถึงแหล่งอาหารและโปรตีนของเกษตรกร/ประชาชน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร/ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพและมีรายได้ต่อการดำรงชีวิต สู่ความเชื่อมั่นต่อรัฐ 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      1. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและโปรตีน 
      2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้มีรายได้สูงขึ้น 
      3. เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส  13 อำเภอ ได้แก่ 
 1. อำเภอเมืองนราธิวาส 
 2. อำเภอตากใบ 
 3. อำเภอสุไหงโก-ลก 
 4. อำเภอระแงะ 
 5. อำเภอสุไหงปาดี 
 6. อำเภอเจาะไอร้อง 
 7. อำเภอแว้ง 
 8. อำเภอสุคิริน 
 9. อำเภอจะแนะ 
 10. อำเภอยี่งอ 
 11. อำเภอบาเจาะ 
 12. อำเภอรือเสาะ 
 13. อำเภอศรีสาคร  

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

เกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เกษตรกรทั้งหมด 845 ราย 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  

เกษตรกร/ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
1. ประชาชน/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอจากการ 
เลี้ยงไก่พื้นเมือง  
2. สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเกษตรกร/ 
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

(4.2) ผลผลิต 
1. ประชาชน/เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 13 อำเภอ ซึ่งมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 

จำนวน 845 ราย สามารถมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการจำหน่ายไก่พื้นเมือง  
2. สร้างมูลค่าเกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
3. เพิ่มความเชื่อมั่นในด้านอาหารและโปรตีน 
4. ประชาชน/เกษตรกร มีความรู้ ความสามารถ จากการอบรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

และสร้างอาชีพ เพิ่มความมั่นคงในครัวเรือนได้ 
(4.3) ผลลัพธ์ 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ของประชากรไก่พื้นเมอืงที่มี
อยู่เดิม 

2. มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
3. เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการขายลูกไก่พื้นเมืองและลดรายจ่ายจากการบริโภคไก่พื้นเมืองใน

ครัวเรือน 
(4.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :  
เกษตรกร/ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีแหล่งอาหารและโปรตีนด้านปศุสัตว์ที่มั่นคงและมีรายได้

เพิ่มมากขึ้น 
เชิงลบ :  
ไก่พื้นเมืองอาจเกิดการป่วยเนื่องจากสภาพอากาศในพืน้ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1. จัดประชุมเจ้าหนา้ที่และประชาสัมพนัธ์
โครงการฯ     

2. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร/
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ     
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามเปา้หมาย 

    

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร/
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

    

5. ติดตาม/ประเมินผล     

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 8,239,300 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบดำเนินงาน 8,239,300 

ค่าตอบแทน 39,000 

ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 39,000 

ค่าใช้สอย 267,650 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พักและพาหนะ 106,100 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 161,550 

ค่าวัสดุ 7,932,650 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 15,000 

วัสดุเวชภัณฑ ์ 295,750 

วัสดุการเกษตร 7,621,900 

รวมทั้งสิ้น 8,239,300 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 8,239,300 - 
งบดำเนินงาน 8,239,300 - 
- ค่าตอบแทน  39,000 - 
- ค่าใช้สอย 267,650 - 
- ค่าวัสดุ  7,932,650 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
ยังไม่มีผลดำเนินงานเนื่องจากเป็นโครงการใหม่ 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์  
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ด้านการใชง้าน  เนื่องจากเปน็วสัดุที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพ จึงไม่ต้องจัดการบำรุงรักษา 

ด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานมีความพร้อมด้านบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภท
รายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
  

คำชี้แจง 
   

ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        

โครงการ : 1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร    
กิจกรรมหลัก : 1.9 ส่งเสริม 
การเลี้ยงสัตว์ปีก  

8,239,300   

1. งบดำเนินงาน  8,239,300  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  8,239,300  
1.1.1 ค่าตอบแทน  39,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนา
และฝึกอบรม) 

 39,000 จำนวน 1 คน ระยะเวลา 65 ชัว่โมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  267,650  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 106,100 ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหนา้ที่ 3 ราย ๆ ละ 
240 บาท จำนวน 30 วัน เปน็เงิน 
21,600 บาท 

ค่าพาหนะเดนิทางของเกษตรกร จำนวน 
845 ราย ๆ ละ 100 บาท เปน็เงิน 
84,500 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม 
 

 161,550 ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 845 ราย ๆ  
ละ 80 บาท เป็นเงิน 67,600 บาท  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
จำนวน 845 ราย ๆ ละ 70 บาท        
เป็นเงิน 59,150 บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภท

รายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
  

คำชี้แจง 
   

ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ค่าวัสดุจัดฝึกอบรม จำนวน 845  ราย ๆ 
ละ 40 บาท เป็นเงิน 33,800 บาท  

ค่าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1,000 
บาท (ไวนิลปา้ยโครงการจัดฝึกอบรม) 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

7,932,650  
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  15,000 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              

15,000 บาท ใช้ในการติดตามงาน              
จำนวน  13  อำเภอ ๆ ละ 2 คร้ัง/ปี  
โดยใช้รถยนต์ของทางราชการ          
จำนวน 1 คัน ในการปฏิบัติงาน 

(8) วัสดุเวชภัณฑ ์  295,750 ยาปฏิชวีนะละลายน้ำ(BIO B12)    
8,450 ซอง ๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 
295,750 บาท 

(14) วัสดุการเกษตร  7,621,900 ค่าพันธุไ์ก่พื้นเมืองเพศผู้                
จำนวน 2,535 ตัว ๆ ละ 250 บาท    
เป็นเงิน 633,750 บาท 

   ค่าพันธุไ์ก่พื้นเมืองเพศเมีย            
จำนวน 12,675 ตัว ๆ ละ 210 บาท เปน็
เงิน 2,661,750 บาท 

   ค่าอาหารไก่พื้นเมือง                   
จำนวน 2,535 กระสอบ ๆ ละ 640 บาท                
เป็นเงิน 1,622,400 บาท 

   ค่าถังน้ำ/ถังอาหารไก่                        
จำนวน 3,380 ชุด ๆ ละ 250 บาท   เป็น
เงิน 845,000 บาท 
ค่าตาข่าย 8,450 กิโลกรัม  
กิโลกรัมละ 220 บาท                    
เป็นเงิน 1,859,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 6 

ชื่อโครงการ : 2.โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้าจังหวัด
นราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก 

กิจกรรมหลัก : 2.1 การพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ และส่งเสริมการค้าจงัหวัดนราธวิาส สู่เศรษฐกิจฐาน
ราก 

วงเงิน : 11,009,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด :  1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จงัหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นางนฤมล   แก้วมุกดากุล      ตำแหน่ง : พาณชิย์จังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลงัเก่า) ถนนวรคามพิพิธ ตำบลบางนาค  
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-511-098 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์
ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และข้อที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  : ประเด็นที่ 8  ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านเศรษฐกิจ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน  นโยบายเร่งด่วนที่
รัฐบาลให้ความสำคัญ 12 ด้าน : ข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย และข้อที่ 7 
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 ประด็นพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  
การค้า  การค้าชายแดน  การลงทุน  นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร  

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ที่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่
แข่งขันได้  พร้อมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดชุมชน สินค้าและบริการในชุมชน  แหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีความความเข้มแข็ง  และ
ยกระดับรายได้ในพื้นที่  ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิว าส และ จังหวัดนราธิวาส 
ในฐานะจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้ง ยังเป็น  
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เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งมีโอกาสทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้เสรีมากข้ึน 
ก่อให้เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด  

จังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักการตลาดออนไลน์และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส  สู่เศรษฐกิจฐานราก ยุค Up Normal นำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการไทยเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจการแข่งขันที่เข้มข้น ส่งเสริมและสนับสนุน
ภาพลักษณ์สินค้าและบริการของจังหวัดนราธิวาส ช่องทางการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  และมีพร้อมทั้ง
การกระตุ้นการจับจ่ายในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองชายแดนในพื้นที่จังหวัด  เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าและบริการที่
ได้การส่งเสริม  และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที  เป็นการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้า
จังหวัด    

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ได้รับการส่งเสริมจาก

รัฐบาลให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึง เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นโอกาสในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส  แต่จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุน
หรือขยายกิจการ กอปรกับจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่ความยากจนที่มีรายได้ต่ำอันดับสุดท้ายของประเทศไทย  
คือ อันดันที่ 77  ของประเทศไทย (ปี 2563 GPP PER CAPITA : 55,417 บาท)  อีกทั้งจากภาวะของปัจจัยภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไปและทำให้เศรษฐกิจการลงทุนชะลอตัวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ แม้ภาครัฐได้ออกมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือหลายด้านในการพยายามแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ตาม ก็ยังไม่
สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับทางเศรษฐกิจได้  

ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจใน
พื้นที่ ด้วยการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเดิม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจ
และมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจการแข่งขัน ยุค Up Normal โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ
ธุรกิจผ่านช่องทางการตลาด Online สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจใหม่ และส่งเสริมตลาดชุมชน แหล่งท่องเที่ยว 
เมืองชายแดน  เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก 

ความเร่งด่วน :  
เพื่อสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างสามารถในการแข่งขัน จังหวัดนราธิวาส

นับว่าติดอันดับ 1 ใน 10 จังหวัดยากจนสุดของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดนราธวิาส มีความสำคัญ
อย่างยิ่งยวด  เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสได้หลุดพันจากการเป็นจังหวัด1 ใน 10 ยากจน ฉะนั้นมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่ด้านการค้า  จึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวได้  ซึ่งการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์จำเป็นต้อง
เรียนรู้เทคนิคต่างๆให้เท่าทันเทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคตให้รวดเร็ว หากไม่มีการพัฒนาศักยภาพด้ านดังกล่าว  
ผู้ประกอบการจะไม่มีการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้พอเพียงกับเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน  ให้ทันตาม  
เทรนด์การค้าปัจจุบัน และปีต่อไป  ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน  กอปรกับเป็นการเพิ่ม
รายได้ผู้ประกอบการให้กับจังหวัดนราธิวาส  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการอบรมทักษะการค้า
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ทางออนไลน์ ต่อเนื่องมา 4 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2562  ,ปีงบประมาณ 2564และปีงบประมาณ 2566)  
มีผู ้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 406 ราย  มีผู ้ประกอบการที่สามารถขายออนไลน์ประสบความเสร็จ 
จำนวน 150 ราย  คิดเป็นร้อยละ  46  ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ  20  ขึ้นไปเมื่อเทียบกับยอดจำหน่าย
เดิม  และได้สำรวจความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมอบรมในภาพรวมร้อยละ 95 อย่างไรก็ตามการเพิ ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการตลาด offline ก็ยังคงจำเป็นเช่นกัน  ในรูปแบบที่เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง 
ตามความปกติวิถีใหม่ (New Normal)  สู่วิถีชีวิต Up Normal  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ  ประชาชน  และผู้
ได้รับผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระลอกใหม่ได้มีโอกาสเพิ่ม
ช่องทางการตลาด  และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  และกระตุ้นการจับจ่ายสินค้าในจังหวัดให้มากข้ึน  สามารถสร้าง
รายได้ให้เพิ่มข้ีน  โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจการตลาดonline และ offlineอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นการยกระดบั
ผู้ประกอบการเป็นนักการขายมืออาชีพ และสามารถแข่งขันเท่าทันได้ในตลาดปัจจุบัน 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการใหม่สามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ 
2.1.2 เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด online และ offline ให้สามารถนำไปต่อยอด

ในเชิงพาณิชย์เป็นผู้ประกอบการค้ามีความพร้อม เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้เท่าทัน 
2.1.3 เพื ่อสร้างโอกาสผู ้ประกอบการจาก Offline ปรับสู ่ Online เพื ่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุค  

Up Normal 
2.1.4 เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาส มีความรู้และทักษะใน

ด้านการตลาดและการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและรูปแบบที่หลากหลายให้ตรงกับความต้องากรของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 

2.1.5 เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เครือข่าย 
Biz Club, OTOP กลุ่ม SMEs/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, YEC/YES 

2.1.6 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที เพื่อกระจายรายได้  
สู่เศรษฐกิจฐานราก  

2.1.7 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการพื้นที่ได้หาคู่ค้ารายใหม่และเปิดตลาดใหม่ 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงตลาดการค้านราฯ 4.0 ที่ผ่านมาโครงการได้รับ

งบประมาณ ในปี 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส  
สู่เศรษฐกิจฐานราก ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,383,800 บาท 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 
โครงการได้มุ่งเน้นการสร้าง SMEs และ Start Up ให้เกิดความมั่นคง ต่อยอดให้เกิดทักษะในการ

สร้างตลาดออนไลน์และการตลาดออฟไลน์ 
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(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

2.5.1 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หรือภูมิภาคอื่นๆ      

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

- ผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน เครือข่าย MOC Biz Club นักเรียน นักศึกษา ของ
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
- ผู้ประกอบการ พนักงาน SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ  
- นักเรียน นักศึกษา 
- หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ที่เก่ียวข้อง 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 

แผน 
(ผล)* 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเป็น
ผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพ 

     

กิจกรรมที่ 1.1 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“นักการตลาดตำบลสู่ตลาด Online 
อย่างมืออาชีพ ยุค Up Normal”     

ราย 150 100 80 80 

กิจกรรมที่ 1.2 : กระตุ้นเศรษฐกิจแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวัดนราธวิาส 

คร้ัง - - - 12 

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับตลาดสินค้า
จังหวัดนราธิวาสสูต่ลาดในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

     

กิจกรรมที่ 2.1 : สัมมนาเจาะลกึตลาด
สินค้าในประเทศอาเซียนและเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการเป็น Smart 
Trader 

ราย - - - 100 

กิจกรรมที่ 2.2 :  กิจกรรม “มหกรรม
พาณิชย์กระตุน้เศรษฐกิจตลาดชายแดน”
ในประเทศและประเทศเพื่อนบา้น 

คร้ัง - - - 2 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 

แผน 
(ผล)* 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

กิจกรรมที่ 2.3 : กิจกรรมเข้าร่วมงาน
แสดงและจำหน่ายสินคา้ระดบันานาชาติ 
"THAIFEX - ANUGA ASIA 2024" 

ราย - - - 15 

กิจกรรมที่ 2.4 : ส่งเสริมภาพลักษณ์
สินค้าจงัหวัดนราธิวาส ดว้ยสื่อดิจิทัล 
(Digital Media) เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

ผลิตภัณฑ ์ - - - 20 

 
(4.2) ผลผลิต 

4.2.1 กระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
4.2.2 ยกระดับตลาดสินค้าจังหวัดนราธิวาสสู่ตลาดในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 

(4.3) ผลลัพธ์ 
4.3.1 ผู้ประกอบการทั่วไป, SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี

ความหลากหลายช่องทางมากข้ึน 
4.3.2 ผู ้ประกอบการทั่วไป, SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

มากข้ึน ทั้งด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการทำงาน 
และระบบการบริหารจัดการธุรกิจ 

4.3.3 ผู้ประกอบการทั่วไป, SMEs สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนา
กิจการที่มีความสามารถในการแข่งขัน 

4.3.4 ผู้ประกอบการทั่วไป, SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดนราธิวาส มีรายได้จาก
การจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีโครงการ 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
4.4.1 ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
4.4.2 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างงาน ส่งเสริมการมีงานทำ กระจายรายได้สู่ระดับเศรษฐกิจ  

ฐานรากในหมู่บ้าน/ชุมชน และทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจเกิดการลงทุนมากข้ึน 
4.4.3 ทำให้ GPP ภาคการผลิต ของจังหวัดนราธิวาสขยายตัวได้ระดับหนึ่ง 
4.4.4 ก ่อให ้เก ิดการนำเทคโนโลย ี ผลงานว ิจ ัยนว ัตกรรมมาใช ้ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน  

จังหวัดนราธิวาส 
4.4.5 ก่อให้เกิดความตื่นตัวของผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนา

กิจการตลอดจนด้านการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด 
4.3.6 ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
เชิงลบ : ไม่ม ี
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักการตลาดตำบลสู่ตลาด Online 
อย่างมืออาชีพ ยุค Up Normal”      

2.กระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวัดนราธวิาส       
3.สัมมนาเจาะลึกตลาดสนิค้าในประเทศอาเซียนและเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการเป็น Smart Trader      

4.กิจกรรม มหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจตลาดชายแดนใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 

    

5.กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงและจำหนา่ยสนิค้าระดบันานาชาต ิ
"THAIFEX - ANUGA ASIA 2024 

    

6.ส่งเสริมภาพลักษณ์สนิค้าจังหวัดนราธิวาส ด้วยสื่อดิจิทัล 
(Digital Media) เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

บางส่วนในการจัดฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์  โดยจ้างวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญภายนอก
หน่วยงานราชการ 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 11,009,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

  

งบดำเนินงาน 11,009,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 279,000 

ค่าใช้สอย 10,654,800 

ค่าวัสดุ 75,200 

รวมทั้งสิ้น 11,009,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 11,009,000 - 
งบดำเนินงาน 11,009,000 - 
- ค่าตอบแทน  279,000 - 
- ค่าใช้สอย 10,654,800 - 
- ค่าวัสดุ  75,200 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 

การจัดฝึกอบรมฯ ต้องเชิญวิทยากรภายนอก 
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 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

สำหรับการจัด:กระตุ ้นเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที ่ยว/ตลาดต้องชม/ตลาดชุมชน ในพื ้นที่  
จังหวัดนราธิวาส ต้องจ้างเหมาบุคคลภายนอก 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ไม่มี 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 2.โครงการพัฒนาระบบตลาด 
เชื่อมโยงตลาดสินคา้และบริการสู่
ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้าจงัหวัด
นราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก    
กิจกรรมหลัก : 2.1 การพัฒนาศักยภาพ
นักการตลาดออนไลน์ และสง่เสริมการค้า
จังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก   

11,009,000   

กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาศักยภาพเป็น
ผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพ  

 3,409,500   

กิจกรรมที่ 1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“นักการตลาดตำบลสู่ตลาด Online  
อย่างมืออาชีพ  ยุค Up Normal” 
(จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน  และ
ผู้เข้าร่วมรุ่นละ 20 ราย )  

 525,000   

1. งบดำเนินงาน 
 

 525,000   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
 525,000   

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

 172,800   
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 172,800  - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (เอกชน) 
จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 6 คน โดย   

   (1) วิทยากรบรรยาย 3 คน จำนวน 6 ชม. 
ละ 1,200 บาท  จำนวน 4 รุ่น เป็นเงิน  
86,400บาท 

   (2) วิทยากรแบ่งกลุ่ม 3 คน จำนวน 6 ชม. 
ละ 1,200 บาท  จำนวน 4 รุ่น เป็นเงิน  
86,400 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

 322,200   
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   12,000   
   8,000   - ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จำนวน 80 เล่มๆ ละ 1000 
บาท เปน็เงิน 8,000 บาท 

   4,000   - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 4 ผืนๆ ละ 
1,000 บาท   เป็นเงิน 4,000 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม    
   80,000   - ค่าอาหาร การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

(สถานที่ในเอกชน) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วนั 
วันละ 2 มื้อๆ ละ 250 บาท จำนวน 20 
ราย เป็นเงิน 80,000 บาท 

   16,000   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สถานที่ใน
เอกชน) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วนัๆละ 2 
มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 20 ราย เป็นเงนิ 
16,000 บาท 

  32,000  - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 
วันละ4,000 บาท เปน็เงิน 32,000 บาท 

   124,800   - ค่าที่พักวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมฯ 
จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 26 คนๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 2 คืน เป็นเงนิ 124,800 บาท 

   30,000   - ค่าพาหนะวิทยากร(ไป-กลบั) จำนวน 6 
คนๆละ 5,000 บาท เปน็เงิน 30,000 บาท 

   1,000   -ค่าของที่ระลึกสำหรับทา่นประธานพิธีเปิด 
จำนวน 1 ชิ้นๆละ 1,000 บาท 

   24,000   -ค่าติดตามประเมินผลผูป้ระกอบการ 20 
ชุดๆละ 100 บาท จำนวน 3 คร้ัง จำนวน 4 
รุ่น เป็นเงิน 24,000 บาท 

   2,400   -ค่าจัดทำหนงัสือสรุปประเมินผล 3 เล่ม ๆ
ละ 200 บาท จำนวน 4 รุ่น เปน็เงิน 2,400 
บาท 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

280 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

30,000  
(1) วัสดุสำนักงาน   12,000   - ค่าวัสดุดอบรม 20 คน ๆละ 150 บาท 

จำนวน 4 รุ่น เป็นเงนิ จำนวน 12,000 บาท 
   18,000   - ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงินจำนวน 18,000 

บาท 
กิจกรรมที่ 1.2 :กระตุ้นเศรษฐกิจและ
แหล่งท่องเที่ยว/ตลาดต้องชม/ตลาด
ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

 2,884,500  

1. งบดำเนินงาน   2,884,500   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   2,884,500   
1.1.1 ค่าตอบแทน   23,400   -ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 3 คณะๆ ละ 3 คน 
    ประธานคณะกรรมการ  3 คณะๆละ 1 

คนๆละ 1,500 บาท จำนวน 2 คร้ัง     เป็น
เงิน 9,000 บาท 

    คณะกรรมการ  3 คณะๆละ 2 คนๆละ 
1,200  เป็นเงิน 1,200 บาท จำนวน 2 คร้ัง  
เป็นเงิน 14,400 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย   2,861,100   
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   2,861,100  จัดจ้างผู้รบัจ้างบริการ (ออแกไนซ์) 
กิจกรรมหลักที่ 2 : ยกระดับตลาดสินค้า
จังหวัดนราธิวาสสู่ตลาดในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 7,599,500  

กิจกรรมที่ 2.1 สัมมนาเจาะลึกตลาด
สินค้าในประเทศอาเซียนและเตรยความ
พร้อมผู้ประกอบการเป็น Smart 
Trader 

         
654,000  

 

 

1. งบดำเนินงาน   654,000   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   654,000   
1.1.1 ค่าตอบแทน   36,000   
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

  36,000   - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (เอกชน) 
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 คน โดย   

   36,000  (1) วิทยากรบรรยาย 3 คน จำนวน 5 ชม. 
ละ 1,200 บาท  จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน  
36,000บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย   572,800   
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   262,000   
   10,000   - ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จำนวน 50 เล่มๆ ละ 100 บาท 
จำนวน 2 รุ่น เป็นเงนิ 10,000 บาท 

   250,000   - ค่าจ้างออกแบบและผลติบรรจุภัณฑ์ 
จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ๆละ 50,000 บาท เป็น
เงิน 250,000 บาท 

   2,000   - ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 2 ผืนๆ ละ 
1,000 บาท   เป็นเงิน 2,000 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม    
   112,000   - ค่าอาหาร การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

(สถานที่ในเอกชน) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วนั 
วันละ 2 มื้อๆ ละ 250 บาท จำนวน 56 ราย 
เป็นเงิน 112,000 บาท 

   22,400   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สถานที่ใน
เอกชน) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วนัๆละ 2 
มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 56 ราย เป็นเงนิ 
22,400 บาท 

  16,000  - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 
วันละ 4,000 บาท เปน็เงิน 16,000 บาท 

   7,200   - ค่าที่พักวิทยากรแจำนวน 2 รุ่นๆ ละ3 
คนๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 คนื จำนวน 2 
รุ่น เป็นเงิน 7,200 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   60,000   - ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นๆ 
ละ 50 คนๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 คืน 
จำนวน 2 รุ่น เป็นเงนิ 60,000 บาท 

   30,000   - ค่าพาหนะวิทยากร(ไป-กลบั) จำนวน 3 
คนๆละ 5,000 บาท จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 
30,000 บาท 

   2,000   -ค่าของที่ระลึกสำหรับทา่นประธานพิธีเปิด 
จำนวน 2 รุ่นๆละ จำนวน 1 ชิน้ๆละ เปน็
เงิน จำนวน 2,000 บาท 

   60,000   -ค่าติดตามประเมินผลผูป้ระกอบการ 
จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 ชุดๆละ 100 บาท 
จำนวน 3 คร้ัง เป็นเงิน 60,000 บาท 

   1,200   -ค่าจัดทำหนงัสือสรุปประเมินผล 3 เล่ม ๆ
ละ 200 บาท จำนวน 2 รุ่น เปน็เงิน 1,200 
บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ   45,200   
(1) วัสดุสำนักงาน   40,000   - ค่าวัสดุอบรม จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน ๆ 

ละ 200 บาท เปน็เงิน จำนวน 40,000 บาท 
  5,200  - ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงินจำนวน 5,200 

บาท 
กิจกรรมที่ 2.2  :มหกรรมพาณิชย์
กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัด
นราธิวาส 

 5,237,500  

1. งบดำเนินงาน  5,237,500  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  5,237,500  
1.1.1 ค่าตอบแทน  23,400  -ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 3 คณะๆ ละ 3 คน 
    ประธานคณะกรรมการ  3 คณะๆละ 1 

คนๆละ 1,500 บาท จำนวน 2 คร้ัง     เป็น
เงิน 9,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

    คณะกรรมการ  3 คณะๆละ 2 คนๆละ 
1,200  เป็นเงิน 1,200 บาท จำนวน 2 คร้ัง  
เป็นเงิน 14,400 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  5,214,100  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   5,214,100  จัดจ้างผู้รบัจ้างบริการ (ออแกไนซ์)  
กิจกรรมที่ 2.3  :กิจกรรมเข้ารว่มงาน
แสดงและจำหน่ายสินค้าระดับ
นานาชาติ "THAIFEX - ANUGA ASIA 
2024" 

 488,000  

1. งบดำเนินงาน  488,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  488,000  
1.1.1 ค่าตอบแทน  11,700  -ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 2 

คร้ังๆ ละ 3 คณะๆ ละ 3 คน 
    ประธานคณะกรรมการ  3 คณะๆละ 1 

คนๆละ 1,500  เป็นเงิน 4,500 บาท 
    คณะกรรมการ  3 คณะๆละ 2 คนๆละ 

1,200  เป็นเงิน 1,200 บาท เปน็เงิน 7,200 
บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย    
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   จัดจ้างผู้รบัจ้างบริการ (ออแกไนซ์)  
กิจกรรมที่ 2.4  :ส่งเสริมภาพลักษณ์
สินค้าจังหวัดนราธิวาส ด้วยสื่อดิจิทัล 
(Digital Media) เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

 1,220,000  

1. งบดำเนินงาน  1,220,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,220,000  
1.1.1 ค่าตอบแทน  11,700  -ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 1 

คร้ังๆ ละ 3 คณะๆ ละ 3 คน   
    ประธานคณะกรรมการ  3 คณะๆละ 1 

คนๆละ 1,500  เป็นเงิน 4,500 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

    คณะกรรมการ  3 คณะๆละ 2 คนๆละ 
1,200  เป็นเงิน 1,200 บาท เปน็เงิน 7,200 
บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย   1,208,300   
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,208,300  จัดจ้างผู้รบัจ้างบริการ (ออแกไนซ์)  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 7 

ชื่อโครงการ : 2.โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้าจังหวัด
นราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก 

กิจกรรมหลัก : 2.2 เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
สู่ความยั่งยนื 

วงเงิน : 2,017,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด :  1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายคณบดี สัมพชันี   ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยูเ่ลขที่ 37 ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 07353 2026  

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน มีเป้าหมายพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศบนพื้นบานแนวคิด “สร้างคุณค่าใหม่ 
ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงการปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ด้วยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรม 
โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความคิดสรา้งสรรค์ 
และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา ธุรกิจการท่องเที่ยว  
การทำการตลาดและพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สงเสริมและพัฒนา 
การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 

นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG 
Model” ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อยู่บน
พื้นฐานของการพัฒนาการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับทุนทางปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และ
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ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจใน  

อัตลักษณ์และความต้องการในการฟื้นฟูสืบสาน ถ่ายทอดและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย มีลักษณะภูมิสังคมที่เป็นอัตลักษณ์ อีก
ทั ้งมีแหล่งท่องเที่ยวที ่มีศักยภาพการท่องเที ่ยวระดับประเทศ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เขต  
ห้ามล่าสัตว์ป่าฮาลาบาลา น้ำตกปาโจ วนอุทยานอ่าวมะนาว อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ล่องแก่งสุคีริน เป็นต้น  
มีแหล่งท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรม เช ่น พระพุทธทักษิณมิ ่งมงคล พิพ ิธภัณฑ์เม ืองนราธิวาส พุทธมณฑล  
จังหวัดนราธิวาส วัดชลธาราสิงเห มัสยิด 300 ปี ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เป็นต้น อีกทั้งจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียทั้งทางบกและทางน้ำ รวม 5 อำเภอ และมีด่าศุลกากร จำนวน 3 ด่าน เอื้อต่อการค้า
ชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวในภูมิภาคและ
ต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส คือ ความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากมีท่าอากาศนราธิวาส 
ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคและต่างประเทศ ในปี 2563 มีเที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพฯ ถึง
นราธิวาส ทุกวัน วันละ 4 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (180 ที่นั่ง) และสายการบินไทยสมายล์ 
ให้บริการระหว่างนราธิวาส-กรุงเทพฯ-นราธิวาส มีผู ้โดยสารใช้บริการประมาณปีละ 225,000 คน ก่อนเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดนราธิวาสมีนักท่องเที ่ยว 
ปี 2558 – 2561 เฉลี่ยปีละ 640,000 คน โดยในปี 2562 มีนักท่องเที่ยว 694,705 คน มีรายได้จาการท่องเที่ยว  
3,218.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 63 อาทิเช่น ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
อินเดีย และจีน ตามลำดับ และนักท่องเที่ยวไทย คิดเป็นร้อยละ 37 ในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวเพียง 216,121 คน  
มีรายได้จากการท่องเที่ยว 780.11 ล้านบาท หดตัวจากปีก่อนร้อยละ 75.76 เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดใหญ่ 
ทั่วโลกของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่ปี 2563 – 2564 ส่งผลให้การท่องเที ่ยวระหว่างประเทศหยุดชะงัก 
อย่างฉับพลัน ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต้องหยุดชะงักและบางธุรกิจต้องเลิกกิจการ นักท่องเที่ยว
ลดลงและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง อีกทั้ง ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวยังขาดความพร้อมและการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวที่ดีหลังจากเกิดวิกฤตดังกล่าว 

ความเร่งด่วน :  
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ให้ผ ู ้ประกอบการมีความพร้อมที ่จะรับม ือกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่สู่การให้บริการที่มีมูลค่าสูง และนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น/ชุมชน มาพัฒนาเป็นสนิค้า
ของฝากของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ชุมชนให้มีความโดดเด่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างการเรียนรู้และ
ปรับโมเดลธุรกิจใหม่หรือโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประเทศพร้อมรับการท่องเที่ยวหลังวิกฤต  
โควิด-19 สู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ ตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ยุค Next Normal สร้างการรับรู้บนสื่อ 
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Social Media ให้โดดเด่น สร้างฐานนักท่องเที่ยว และต่อยอดสู่ชุมชนท่องเที่ยวให้มีรายได้สูง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากที่ยั่งยืนภายใต้รูปแบบการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model”  

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1.1 เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพผู ้ประกอบการชุมชนในหมู ่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ( CIV) ให้มี 

ขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
2.1.2 เพื ่อนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน รองรับ  

การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ สู่การให้บริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)  
2.1.3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยววิถใีหม่    

การทำการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวชุมชน และด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์   

2.1.4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว   
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
2.5.1 ชุมชนบ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
2.5.2 ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์ 12 หมู่ที่ 13 ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 
2.5.3 ชุมชนบ้านเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
2.5.4 ชุมชนบ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 
2.5.5 ชุมชนบ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มอาชีพ) หรือผู้ประกอบการชุมชน (ผู้ผลิตรายเดียว) ในหมู่บ้าน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
4.1.1 กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการชุมชนในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ได้รับการถ่ายทอด 

องค์ความรู้เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 5 ชุมชน รวมไม่น้อยกว่า 50 ราย 
4.1.2 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ ่มเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที ่ระลึก จำนวน  

ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ 
4.1.3 มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบ

คลิปวิดีโอ จำนวน 1 คลิป/ชุมชน รวม 5 คลิป  
4.1.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ได้รับการรับรองมาตรฐาน (อย. หรือ มผช. 

หรือ ฮาลาล) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(4.2) ผลผลิต 
4.2.1.1 รายงานผลการประเมินศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพื่อการพัฒนา 
4.2.1.2 ผู้ประกอบการชุมชนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 

3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงอัตลักษณ์ การบริหารจัดการพัฒนาธุรกิจสู ่ความยั ่งยืน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย  

4.2.1.3 ผู้ประกอบการชุมชน ได้รับคำปรึกษาด้านการนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอด
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

(4.3) ผลลัพธ์ 
4.3.1 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) มีความพร้อมในการบริหารจัดการ รองรับการท่องเที่ยวชุมชน

วิถีใหม่ และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
4.3.2 หมู ่บ ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ร ับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที ่ร ู ้จ ักของนักท่องเที ่ยว

กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างขึ้น 
4.3.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(4.4) ผลกระทบ : 

 เชิงบวก :  
4.4.1 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 5 ชุมชน ได้รับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น 
4.4.2 ภาคประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวเกิดความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ชุมชนให้เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
เชิงลบ : ไม่ม ี
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1. ประเมินศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (CIV) เพื่อการพัฒนา     

2. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการใน
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จำนวน  
3 หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 อบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เชิงอัตลักษณ์ 

1.2 อบรมหล ักส ูตรการบร ิหารจ ัดการ
พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้ได้
มาตรฐาน 

    

3. พัฒนาออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์/ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอัตลักษณ ์

    

4. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์และ
บริการของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 
กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,017,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมย่อย 1. : ประเมินศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพื่อการพัฒนา  
งบดำเนินงาน   1,800  

ค่าตอบแทน :   - 

ค่าใช้สอย :    1,800  

ค่าวัสดุ :   - 

กิจกรรมย่อย 2 : จัดอบรมผู้ประกอบการในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จำนวน 3 
หลักสูตร 

260,950 

งบดำเนินงาน  260,950 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน :   41,400  

ค่าใช้สอย :    219,550  

ค่าวัสดุ :    - 

กิจกรรมย่อย 3 : พัฒนาออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์ 750,000 

งบดำเนินงาน    

ค่าตอบแทน :    - 

ค่าใช้สอย :      

ค่าวัสดุ :   - 

กิจกรรมย่อย 4 : จัดกิจกรรมเชื ่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของหมู ่บ ้าน
อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (CIV) กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย  

1,004,250 

งบดำเนินงาน           1,004,250 

ค่าตอบแทน :    - 

ค่าใช้สอย :   
 

957,750 

ค่าวัสดุ :             46,500 

รวมทั้งสิ้น 2,017,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 2,017,000  
งบดำเนินงาน 2,017,000  
- ค่าตอบแทน  41,400   
- ค่าใช้สอย 1,929,100   
- ค่าวัสดุ  46,500   
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  
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(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

292 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ผู้ประกอบการสามารถนำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับการพัฒนาไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑืและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็น
ผู้ติดตามประเมินผล 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัด นราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :       
โครงการ : 2.โครงการพัฒนาระบบตลาด 
เชื่อมโยงตลาดสินคา้และบริการสู่
ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้าจงัหวัด
นราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก    
กิจกรรมหลัก : 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยนื    

2,017,000    

1. งบดำเนินงาน 
 

2,017,000   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
2,017,000   

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

41,400  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  41,400 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างองค์ความรู้
ให้กับผูป้ระกอบการในหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จำนวน  
3 หลักสูตร 
-ค่าตอบแทนวทิยากรอบรมหลกัสูตรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชงิอัตลักษณ์ จำนวน 3 คน คน
ละ 3 ชม. 5 วัน ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 
27,000 บาท  
-ค่าตอบแทนวทิยากรอบรมหลกัสูตร 
การบริหารจัดการพัฒนาธุรกิจสูค่วามยั่งยืน 
จำนวน 3 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 
บาท เปน็เงิน 10,800 บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากรอบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2 คน  
คนละ 3 ชม. ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

1,929,100  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 221,350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อย 1 ประเมินศักยภาพหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) รวม 
1,800 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหนา้ที่ลงพื้นที่ จำนวน 3 
คน 5 วัน วันละ 120 บาท เป็นเงิน 1,800 
บาท 
กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างองค์ความรู้
ให้กับผูป้ระกอบการชุมชนท่องเที่ยว
หมู่บ้าน CIV” จำนวน 3 หลักสูตร 
2.1 หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑเ์ชิง 
อัตลักษณ ์
รวม 106,500 บาท 
-ค่าเช่าที่พักวิทยากร 3 คน รวม 3 ห้อง 
ห้องละ 1,500 บาท จำนวน 4 คืน เป็นเงิน 
18,000 บาท 
-ค่าพาหนะวิทยากร 3 คน คนละ 5,000 
บาท (ไป-กลับ) เปน็เงนิ 15,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวนั กลุ่มเปา้หมาย 30 คน/
ชุมชน (5 ชุมชน) วทิยากร 3 คน เจ้าหน้าที่ 
3 คน รวม 36 คน จำนวน 5 มื้อ มื้อละ 
250 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กลุ่มเป้าหมาย 
30 คน/ชุมชน (5 ชุมชน) วทิยากร 3 คน 
เจ้าหน้าที่ 3 คน รวม 36 คน จำนวน 10 
มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงนิ 18,000 บาท 
-ค่าเอกสารจัดอบรม 
150 ชุด ชุดละ 70 บาท เปน็เงิน 10,500 
บาท 
2.2 หลักสูตรอบรมการบริหารจัดการ
พัฒนาธุรกิจสู่ความย่ังยืน (จัด 2 วัน) รวม 
77,450 บาท 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

295 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าเช่าที่พักวิทยากร 3 คน รวม 3 ห้อง 
ห้องละ 1,500 บาท จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 
4,500 บาท 
-ค่าพาหนะวิทยากร 3 คน คนละ 5,000 
บาท (ไป-กลับ) เปน็เงิน 15,000 บาท  
-ค่าอาหารกลางวนั กลุ่มเปา้หมาย 30 คน/
ชุมชน (5 ชุมชน) วทิยากร 3 คน เจ้าหน้าที่ 
3 คน รวม 31 คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 
250 บาท เป็นเงิน 15,500 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กลุ่มเป้าหมาย 
30 คน/ชุมชน (5 ชุมชน) วทิยากร 3 คน 
เจ้าหน้าที่ 3 คน รวม 31 คน จำนวน 4 มื้อ 
มื้อละ 50 บาท เปน็เงิน 6,200 บาท 
-ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม จำนวน 25 คน คน
ละ 200 บาท เปน็เงิน 5,000 บาท 
-ค่าที่พักผู้เข้าอบรม จำนวน 13 ห้อง ห้อง
ละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 19,500 บาท 
-ค่าเช่าสถานที่จดัอบรมฯ จำนวน 2 วัน วัน
ละ 5,000 บาท เป็นเงนิ 10,000 บาท 
-ค่าเอกสารจัดอบรม 
25 ชุด ชุดละ 70 บาท เปน็เงิน 1,750 บาท 
2.3 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหไ้ด้
มาตรฐาน (จัด 1 วัน) รวม 35,600 บาท 
-ค่าเช่าที่พักวิทยากร 2 คน รวม 2 ห้อง 
ห้องละ 1,500 บาท จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 
3,000 บาท 
-ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน คนละ 5,000 
บาท (ไป-กลับ) เปน็เงิน 10,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวนั กลุ่มเปา้หมาย 30 คน/
ชุมชน (5 ชุมชน) วทิยากร 3 คน เจ้าหน้าที่ 
3 คน รวม 31 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 
250 บาท เป็นเงิน 7,750 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กลุ่มเป้าหมาย 
30 คน/ชุมชน (5 ชุมชน) วทิยากร 3 คน 
เจ้าหน้าที่ 3 คน รวม 31 คน จำนวน 2 มื้อ 
มื้อละ 50 บาท เปน็เงิน 3,100 บาท 
-ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม จำนวน 25 คน คน
ละ 200 บาท เปน็เงิน 5,000 บาท 
-ค่าเช่าสถานที่จดัอบรมฯ จำนวน 1 วัน วัน
ละ 5,000 บาท เป็นเงนิ 5,000 บาท 
-ค่าเอกสารจัดอบรม 
25 ชุด ชุดละ 70 บาท เปน็เงิน 1,750 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  1,707,750 
 

 
 

 

จ้างเหมาดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมพัฒนาออกแบบและจัดทำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอัตลักษณ ์รวม 
750,000 บาท 
-ค่าออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 
50,000 บาท รวม 750,000 บาท 
2.กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์
และบริการของหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์กับกลุ่มนักท่องเที่ยว รวม 
802,500 บาท 
ประกอบไปด้วย 
1.ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสมัพันธ์
หมู่บ้าน CIV จำนวน 5 ชุมชน ชุมชนละ 1 
คลิป คลิปละ 50,000 บาท เปน็เงิน 
250,000 บาท 
2.ค่าตกแต่งสถานที่ เวที ชุดเครื่องเสียง 
จำนวน 50,000 บาท 5 ชุมชน เป็นเงิน 
250,000 บาท 
3.ค่าจ้างพิธีกร 1 คน คนละ 5,000 บาท 
จำนวน 5 วัน เปน็เงิน 25,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

4.ค่าของที่ระลึก จำนวน 500 ชิ้น ชิ้นละ 
50 บาท เป็นเงนิ 25,000 บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชมุชนละ 
100 คน 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท จำนวน 5 
ชุมชน เป็นเงิน 17,500 บาท 
6.ค่าจัดแสดงนิทรรศการหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ชุมชน ชุมชนละ 
30,000 บาท เป็นเงนิ 150,000 บาท 
7.ค่าใช้จ่ายชุดการแสดงเปิดงานเชิงอัต
ลักษณ์ 5 ชุมชน ชุมชนละ 15,000 บาท 
เป็นเงิน 75,000 บาท 
8.ค่าใช้จ่ายนำแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 20 
คน คนละ 100 บาท 5 ชุมชน เป็นเงิน 
10,000 บาท  
-ค่าบริหารโครงการร้อยละ 10 ของวงเงิน
การจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน  
155,250 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

46,500  
(1) วัสดุสำนักงาน  20,000 -ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำเอกสาร 

รายงานต่างๆ  
(5) วัสดุคอมพิวเตอร ์  26,500 -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสาร 

รายงานต่างๆ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 8 

ชื่อโครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว  และพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 
กิจกรรมหลัก : 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธวิาส 
วงเงิน : 4,500,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์    ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดนราธวิาส    หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532162 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที ่ยว  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 5 ประเด็นการท่องเที่ยว  แผนแม่บทย่อยที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม แผนแม่บทที่ 14 แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น  
วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)  : พ.ศ. 2566-2570  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน แผนพัฒนาภาค พ.ศ.  2566-2570  
ภาคใต้ชายแดนข้อ 3.4 พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับพื้นที่
เศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียนตอนใต้ และพัฒนาเมืองยะลา เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน โดยเน้น
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเก่า รวมถึงการ (5) การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

3) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566-2570 ใช้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
ประสบการณ์การท่องเที ่ยวครบวงจรโดยมุ ่งเน้นนักท่องเที ่ยวเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์ที ่ 3.4 ปรับภาพลักษณ์  
การท่องเที่ยวไทยให้เป็นจุดหมายที่มีคุณค่า  
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4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต ภาค 
การเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างตอ่เนื่อง
และเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
 สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนราธิวาส มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแต่ละเมืองและอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที ่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทาง  เข้ามาท่องเที ่ยวเป็น  
จำนวนมาก ในแต่ละปีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการท่องเที่ยวของ
นราธิวาสมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2562 รวมทั้งรายได้จาก
การท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสมีโอกาสที่จะเติบโต
อย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19  ทำให้
จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง จากสถิตินักท่องเที ่ยวและรายได้จากการท่องเที ่ยว 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนราธิวาส ซึ ่งทำให้นักท่องเที ่ยวและรายได้จากการท่องเที ่ยวของ  
จังหวัดนราธิวาส หดตัวลง และค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาสที่ 3 โดยการเปิดประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้น  ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย นักท่องเที่ยวสิงคโปร์และอินโดนีเซีย 
เข้ามาในจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้น 

ทั ้งนี ้เพื ่อให้อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับ 
จังหวัดนราธิวาส และประเทศได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการกิจกรรมส่งเสริม  
การท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส เพิ่มมากขึ้น 

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ที ่พัก ร้านอาหาร  
 แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่มีนักท่อ งเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ปิดตัวลง ประชาชนในพื้นที่ตกงาน ไม่มีรายได้  
มาจุนเจือครอบครัว จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งต้องกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ทุกเดือน 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ 

ความเร่งด่วน : เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส ขาดการส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณทั้งจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาเป็น เวลา 3 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2563-2565 
และประกอบกับช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ขาดการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว 
และสร ้างความเช ื ่อม ั ่นแก ่น ักลงท ุน ทำให ้จ ังหว ัดนราธ ิวาสขาดส ีส ัน อ ีกท ั ้ งทำให ้ น ักท ่องเท ี ่ยวทั้ง  
ชาวไทยและชาวต่างชาติไม่สามารถรับทราบรู้ เรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ:   

1)  เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส โดยให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2)  เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวใน

จังหวัด   
 (2.2) สถานภาพของโครงการ  
     โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
 (2.3) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา   ดำเนินการปกติ 
 (2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
 (2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอสุไหงโกลก 
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์  
นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงรวมกันไม่น้อยกว่ากิจกรรมละ 2,000 คน รวมทั้งสิ้น 8,000 คน 
 (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ชุมชนท่องเที่ยว รวมถึง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนราธิวาส 
  
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ 
 (4.1) เป้าหมายโครงการ 
   ตัวชี้วัด :  

-  จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส เพิ่มข้ึน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 5  
             -  รายได้จากการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

(4.2) ผลผลิต :  
กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด จำนวน  4 กิจกรรม  

 (4.3) ผลลัพธ์ :  
ส่งเสริมภาพลักษณ์ดา้นการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ให้ดีขึ้น 

(4.4) ผลกระทบ :  
 เชิงบวก : ภาพลักษณ์ในพืน้ที่ดจีังหวัดนราธิวาสขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที ่
 เชิงลบ : เมื่อจัดกิจกรรมในพื้นที่อาจกระทบถึงขยะที่ตามมาเพิ่มข้ึน 
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5. แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1. กิจกรรมตลาดน้ำยะกัง     
2. กิจกรรมคาราวานบิ๊กไบค์     
3. กิจกรรมกีฬาวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์เมือง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย   

    

4. กิจกรรมแสงแรกที่ตากใบ     
 
6. วิธีดำเนินการงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
7. วงเงินของโครงการ จำนวน 4,500,000 บาท  

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ   

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตลาดน้ำยะกัง  

งบดำเนินงาน 500,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 500,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 500,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคาราวานบิ๊กไบค ์  

งบดำเนินงาน 1,500,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,500,000 

ค่าตอบแทน 30,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 30,000 

ค่าใช้สอย 1,462,000 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 80,000 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 311,500 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,070,500 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ 8,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 8,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์เมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย    

งบดำเนินงาน 2,000,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,000,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 1,919,000 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 1,114,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 805,000 

ค่าวัสดุ 81,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 81,000 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมแสงแรกที่ตากใบ  

งบดำเนินงาน 500,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 500,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 500,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 

ค่าวัสดุ - 

รวมทั้งสิ้น 4,500,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 4,500,000 - 
งบดำเนินงาน 4,500,000 - 
- ค่าตอบแทน  30,000 - 
- ค่าใช้สอย 4,381,000 - 
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
- ค่าวัสดุ  89,000 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พ้ืนที่ดำเนินโครงการ  

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
 (10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์   
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   

  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์ 
  2) เคร่ืองมือดำเนินการ   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 
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(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
 (10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
         ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
      ต้องทำรายงานการศึกษา 
 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

ดำเนินการจัดกิจกรรมทุกปี เพือ่ให้เป็นงานประจำปี  
 

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  

ถ้าเกิดโรคระบาดอีกคร้ังจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  
และพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : 3.3 ส่งเสริมกิจกรรม 
การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส   

4,500,000   

1. งบดำเนินงาน 
 

4,500,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
4,500,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

30,000  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  30,000 กิจกรรมที่ 2  

- ค่าติดต่อประสานงานจากไทยและ
อาเซียนตอนใต้ เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าตอบแทนพิธีกร (ภาษาไทย-อังกฤษ) 
จำนวน 2 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

4,381,000  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 1,194,000 กิจกรรมที่ 2 
- ค่าที่พักของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ห้องๆ ละ 800 บาท 
จำนวน 2 คืน เป็นเงนิ 80,000 บาท  
กิจกรรมที่ 3  
- ค่าเช่ารถยนต์ตู้ 12 ทีน่ั่ง พร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่ VIP ของไทย
และมาเลเซีย จำนวน 3 วัน  8 คันๆ ละ 
6,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ทีน่ั่ง พร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วนั 5 คัน เป็น
เงิน 30,000 บาท รับส่งนักกีฬาของ
ประเทศไทย จากจังหวัดยะลา ปัตตานี 
สงขลา และสตลู เป็นเงนิ 450,000 บาท 
- ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง พร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วนัจำนวน 6 คัน
วันๆ ละ 15,000 บาท รับส่งนักกีฬา
มาเลเซีย เป็นเงิน 270,000 บาท 
- ค่าเช่าที่พักนักกีฬาประเทศไทย  จำนวน 
250 คนๆ ละ 500 บาท จำนวน 2 วัน เป็น
เงิน 250,000 บาท 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน  311,500 กิจกรรมที่ 2 
- ค่าเช่าเวทีชดุใหญ่ พร้อมติดตั้งเวที ขนาด 
18x12 เมตร จำนวน 3 วัน เปน็เงิน 
40,000 บาท 
- ค่าเช่าเต้นท์หลงัคาหนา้เวที ขนาด 
18x12 เมตร จำนวน 3 วันๆ ละ 20,000 
บาท เปน็เงิน 60,000 บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียงและเครื่องดนตรี พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด และเจ้าหนา้ที่ควบคุม 
จำนวน 3 วันๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 
75,000 บาท 
- ค่าเช่าระบบแสง สี พร้อมติดตัง้ และ
เจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 3 วนัๆ ละ 
8000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ค่าเช่าจอแอลซีดี พร้อมเครื่องฉาย และ
ติดตั้ง ขนาด 6x3 เมตร จำนวน 3 วันๆ ละ 
20,000 บาท เป็นเงนิ 60,000 บาท 
- ค่าเช่าโตะ๊ เก้าอ้ี (โต๊ะ 1 ตัว เกล้าอ้ี 10 
ตัว) จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 300 
บาท เปน็เงิน 22,500 บาท 
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ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาด 160 KVA 
จำนวน 3 วันๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  2,875,500 กิจกรรมที่ 1  
- ค่าติดตั้งเต็นท์ ขนาด 5x8 เมตร  เป็นเงิน 
100,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำเวทีพร้อมฉากหลงัเวที ขนาด 
5x6 เมตร พร้อมเครื่องเสียง (ผูค้วบคุม) 
แสงสีบนเวที เป็นเงนิ 120,000 บาท 
- ค่าตกแต่งคูหา สถานที่จัดงาน เป็นเงิน 
100,000 บาท 
- ค่าจัดหาพิธีกร จำนวน 2 คน เป็นเงิน  
10,000 บาท 
- ค่าจัดการแสดงประกอบด้วย  
วัฒนธรรมไทย, อิสลาม จำนวน 8 ชุด  
เป็นเงิน 40,000 บาท 
- ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
แขกผู้มีเกียรติ จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- ค่าจัดอาหาร ชุดคณะรักษาความ
ปลอดภัย จำนวน 3 มื้อ เป็นเงนิ 50,000 
บาท 
- ค่าจัดพื้นทีส่ำหรับพิธีเปิดพร้อมอุปกรณ์
พิธีเปิด ชุดรับแขก เก้าอี้สำหรับแขก 
ผู้มีเกียรติ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าจ้างรักษาความสะอาด ก่อนและหลัง
การจัดงาน เป็นเงิน 20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2  
- ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าว เปน็เงนิ  
50,000 บาท 
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- ค่าจ้างชุดการแสดงพื้นบ้านและศิลปนิ
จากต่างประเทศ 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท 
เป็นเงิน 34,000 บาท 
- ค่าจ้างชุดการแสดงพื้นบ้านและศิลปนิใน
พื้นที่ 4 ชุด ๆ ละ 5000 บาท เป็นเงิน 
20,000 บาท  
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่รับรองศิลปิน
และนักแสดงหลงัเวลที (Back Stage) เป็น
เงิน 15,000 บาท 
- ค่าวงดนตรีและการแสดงฟรีคอนเสิร์ต 
ศิลปินนักร้อง นักแสดง จำนวน 2 คืน รวม 
2 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท 
- ค่าจัดทำป้ายคทัเอาท์ประชาสมัพันธ์ 
พร้อมโครงติดตั้ง ขนาด 3 x 5 เมตร 
จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท 
- ค่าจัดทำป้ายคทัเอาท์ประชาสมัพันธ์ 
พร้อมติดตั้งหลังเวที ขนาด 16 x 3 เมตร 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพนัธ์ จำนวน 3 
คัน จำนวน 5 วันๆ ละ 3,000 บาท เปน็
เงิน 45,000 บาท 
- ค่าจ้างถ่ายทำวดิีโอและภาพนิง่  3 วันๆ 
ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำ effect highlight system 
พิธีเปิด จำนวน 1 ชดุ เป็นเงนิ 25,000 
บาท 
- ค่าจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในพธิเีปิด ดอกไม้
ประดับ โพเดี่ยม โต๊ะ เก้าอ้ีสำหรับประธาน 
และแขกผู้มีเกียรติ เป็นเงิน 20,000 บาท  
- ค่าจ้างทำพลดุอกไม้ไฟพิธีเปดิ จำนวน 1 
ชุด เป็นเงนิ 20,000 บาท 
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- ค่าจ้างทำความสะอาดสถานที ่จำนวน 4 
วันๆ 30 คนๆ ละ 300 บาท เปน็เงิน 
36,000 บาท  
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 
คน 7 มื้อๆ ละ 200 บาท เปน็เงิน 
280,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
200 คน 6 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 
36,000 บาท 
- ค่าอาหารกล่องสำหรับเจ้าหนา้ที่รักษา
ความปลอดภัย จำนวน 50 คน 8 มื้อๆ ละ 
90 บาท เป็นเงนิ 36,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างสำหรับเจ้าหนา้ที่รักษา
ความปลอดภัย จำนวน 50 คน 6 มื้อๆ ละ 
30 บาท เป็นเงนิ 9,000 บาท 
- ค่าจ้างแสดงสตัน้โชว์ จำนวน 2 คร้ังๆ ละ 
50,000 บาท เป็นเงนิ 100,000 บาท 
- ค่าจ้างทำรายงานพร้อมรูปเล่ม พร้อม
แผ่นบนัทึกข้อมูล จำนวน 3 ชดุ ๆ ละ 
3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท 
- ค่าจ้างทำจุดถ่ายรูป พร้อมติดตั้งและรื้อ
ถอน จำนวน 1 จุด ๆ ละ 50,000 บาท 
เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าจ้างทำซุ้ม จำนวน 1 ซุ้ม 20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3  
- ค่าของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ตัวแทน
ประเทศมาเลเซีย และตัวแทนกระทรวง
การท่องเที่ยวของมาเลเซีย จำนวน 20ชิ้น 
ชิ้นละ 2,500 บาท เป็นเงนิ 50,000 บาท 
- ค่าเสื้อพร้อมแสกนโลโก้โครงการ สำหรับ
นักกีฬาและเจา้หน้าทีท่ั้งประเทศไทยและ
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มาเลเซีย จำนวน 450 คนๆ ล ะ 300 บาท
เป็นเงิน 135,000 บาท 
- ค่าดำเนนิการพิธีเปิด, ค่าพิธีกร,  
การแสดงวัฒนธรรมจำนวน 2 ชดุ, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด
, เก้าอี้สำหรับแขกผู้มีเกียรติ, ชุดโซฟา
สำหรับโตะ๊กลาง จำนวน 1 ชดุ, ค่าตกแต่ง
สถานที่และเวที จัดดอกไม้พร้อมโพเดี่ยม, 
ค่าเครื่องเสียงแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุม,  
พลุกระดาษ 20 ชุด เปน็เงิน  
620,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4  
- ค่าติดตั้งเต็นท์ ขนาด 5x8 เมตร  เป็นเงิน 
100,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำเวทีพร้อมฉากหลงัเวที ขนาด 
5x6 เมตร พร้อมเครื่องเสียง (ผูค้วบคุม) 
แสงสีบนเวที เป็นเงนิ 120,000 บาท 
- ค่าตกแต่งคูหา สถานที่จัดงาน เป็นเงิน 
100,000 บาท 
- ค่าจัดหาพิธีกร จำนวน 2 คน เป็นเงิน  
10,000 บาท 
- ค่าจัดการแสดงประกอบด้วย วัฒนธรรม
ไทย,อิสลาม จำนวน 8 ชดุ เป็นเงิน 
40,000 บาท 
- ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
แขกผู้มีเกียรติ จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- ค่าจัดอาหาร ชุดคณะรักษาความ
ปลอดภัย จำนวน 3 มื้อ เป็นเงนิ 50,000 
บาท 
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- ค่าจัดพื้นทีส่ำหรับพิธีเปิดพร้อมอุปกรณ์
พิธีเปิด ชุดรับแขก เก้าอี้สำหรับแขก 
ผู้มีเกียรติ  เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าจ้างรักษาความสะอาด ก่อนและหลัง
การจัดงาน เป็นเงิน 20,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

89,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  89,000 กิจกรรมที่ 2 

- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 
8,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
- ค่าวัสดุสำนักงานและเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
81,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 9 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวดันราธิวาส 
กิจกรรมหลัก : 3.1 งานติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายบอกทาง ติดตั้งราวกันอันตราย งานบรูณะผิวทางเพื่อเพิ่ม

ความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  ทางหลวงหมายเลข 4271  
ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.0+000 – กม.42+480  
(เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200  
ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 – กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 49,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื่องจากพื้นที่สายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ บาง

พื้นที่เป็นเทือกเขาสูง ผิวถนนมีความลื่น มีราวกันอันตรายไม่ตลอดทาง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่มีความสะดวก และมี
ความปลอดภัยลดลง 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายบอกทาง ราวกันอันตราย บูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน 

และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามที่ได้กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง  
กม.0+000 – กม.42+480 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวดันราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 
0200 ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 – กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง  

กม.0+000 – กม.42+480 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวดันราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 
0200 ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 – กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส ได้รับการ ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง ตดิตั้งปา้ยบอกทาง ราวกันอันตราย บูรณะผวิทางเพื่อเพิ่มความ
เสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 

(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง  

กม.0+000 – กม.42+480 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวดันราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 
0200 ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 – กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส ได้รับการ ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง ตดิตั้งปา้ยบอกทาง ราวกันอันตราย บูรณะผวิทางเพื่อเพิ่มความ
เสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นไปตามแผนงาน แบบมาตรฐาน และระยะเวลาที่
กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ติดตั้งป้ายบอกทาง ติดตัง้ราวกัน
อันตราย งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  ทางหลวงหมายเลข 4271  
ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง 
กม.0+000 – กม.42+480 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 
ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 – กม.26+000 
(เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
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(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 49,000,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตัง้ป้ายบอกทาง ตดิตั้งราวกันอันตราย งานบูรณะผิวทางเพื่อ
เพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4271  
ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.0+000 – กม.42+480  
(เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 
ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 – กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

49,000,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 49,000,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 49,000,000 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ติดตั้งป้ายบอกทาง ติดตัง้ราวกันอันตราย งานบูรณะผิวทางเพื่อ
เพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4271  
ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.0+000 – กม.42+480  
(เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200  
ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 – กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส 

49,000,000 

รวมทั้งสิ้น 49,000,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 49,000,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 49,000,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 49,000,000  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ตดิตั้ง 
ป้ายบอกทาง ติดตัง้ราวกันอันตราย  
งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน 
และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
ทางถนน  ทางหลวงหมายเลข 4271 
ตอนควบคุม 101,0102  
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง 
กม.0+000 – กม.42+480 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4273  
ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง –  
ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 –  
กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส   

49,000,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 

 49,000,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ติดตั้ง 
ป้ายบอกทาง ติดตัง้ราวกันอันตราย  
งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน 
และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ทางถนน  ทางหลวงหมายเลข 4271 
ตอนควบคุม 101,0102  
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง 
กม.0+000 – กม.42+480 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4273  
ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง –  
ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 –  
กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 10 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.2  งานติดตัง้ป้ายจราจรบอกทางและปา้ยสง่เสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะผวิทางเพื่อเพิ่มความ
เสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกในการสัญจร ทาง
หลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ  
อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - 
กม.8+559 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จงัหวัดนราธวิาส 

วงเงิน : 30,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื ่องจากพื ้นที ่สายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นย่านชุมชนไม่มีไฟฟ้า  

แสงสว่าง ป้ายบอกทางและเครื ่องหมายจราจรเดิมเลือนราง บางพื ้นที ่เป็นเทือกเขาสูงมีราวกันอันตราย  
ไม่ครอบคลุมระยะทาง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่มีความสะดวก และมีความปลอดภัยลดลง 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรบอกทางและป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว บูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียด

ทานและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื ่อความสะดวกในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามที่ได้กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่
งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน
ควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ  

อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055 
ตอนควบคุม 0101 ตอนนราธิวาส – มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตั้งปา้ยจราจรบอกทางและปา้ยสง่เสริมการท่องเที่ยว บูรณะผิว
ทางเพื่อเพิม่ความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ  

อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055 
ตอนควบคุม 0101 ตอนนราธิวาส – มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตั้งปา้ยจราจรบอกทางและปา้ยสง่เสริมการท่องเที่ยว บูรณะผิว
ทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเปน็ไปตามแผนงาน แบบมาตรฐาน 
และระยะเวลาที่กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

งานติดตั้งปา้ยจราจรบอกทางและปา้ยส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน
บูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสรา้งความสะดวกในการสัญจร  
ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 
(เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส 
อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – 
มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 30,000,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางและป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่ม 
ความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวก 
ในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส –มะนังตายอ 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

30,000,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 30,000,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000,000 

งานติดตั้งปา้ยจราจรบอกทางและปา้ยส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่ม 
ความเสียดทาน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวก 
ในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – มะนังตายอ 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

30,000,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 30,000,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 30,000,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000,000  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.2  งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางและ
ป้ายสง่เสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะ 
ผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน และ
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 
เพื่อเสริมสร้างความสะดวกในการสัญจร 
ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง  
กม.158+956 - กม.263+000  
(เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ  
อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธวิาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – 
มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.8+559 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส   

30,000,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 

 30,000,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
งานติดตั้งปา้ยจราจรบอกทางและ 
ป้ายสง่เสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะ 
ผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน และ
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 
เพื่อเสริมสร้างความสะดวกในการสัญจร 
ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง  
กม.158+956 - กม.263+000  
(เป็นตอนๆ) อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ  
อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธวิาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – 
มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.8+559 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 11 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.3 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4066 
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 20,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื ่องจากพื ้นที ่สายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นย่านชุมชนไม่มีไฟฟ้า  

แสงสว่าง ป้ายบอกทางและเครื่องหมายจราจรเดิมเลือนราง บางพื ้นที ่เป็นเทือกเขาสูงมีราวกันอันตราย 
ไม่ครอบคลุมระยะทาง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่มีความสะดวก และมีความปลอดภัยลดลง 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการก่อสร้างงานบูรณะผิวทาง ติดตั ้งป ้ายจราจรบอกทางเพื ่อเสริมความปลอดภัย  

ในการสัญจร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อ  
ความสะดวก ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด
ตามที่ได้กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 - 
กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 - กม.

54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 

(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 - 

กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นไปตามแผนงาน แบบมาตรฐาน และระยะเวลาที่
กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 - กม.54+679 
(เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 20,000,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง  
กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

20,000,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 20,000,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000,000 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง  
กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

20,000,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 20,000,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
งบลงทุน 20,000,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
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(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.3 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ 
อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวง
หมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง  
กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส   

20,000,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 

 20,000,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
งานติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างและอุปกรณ์ 
อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวง
หมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง  
กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 12 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193 
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอ
สุไหงปาดี อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 9,500,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

360 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื่องจากพื้นที่สายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ   

ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่มีความสะดวก และมีความปลอดภัยลดลง 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามที่ได้กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 -  

กม.22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 
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(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.

22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสได้รับการติดตัง้ไฟฟา้แสงสว่าง และอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นไปตามแผนงาน แบบมาตรฐาน และระยะเวลาที่กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100  
ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+70. 
(เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 9,500,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 
ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง  
กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

9,500,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 9,500,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,500,000 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง  
กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

9,500,000 

รวมทั้งสิ้น 9,500,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 9,500,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 9,500,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,500,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและ 
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี –  
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส   

9,500,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท  9,500,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและ 
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี –  
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 13 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.5 งานราวกนัอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193 
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+094 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – 
บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 5,200,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื่องจากพื้นที่สายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นเทือกเขาสูงมีราวกันอันตราย

ไม่ครอบคลุมระยะทาง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่มีความสะดวก และมีความปลอดภัยลดลง 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการติดตั้งราวกันอันตรายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามที่ได้กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.7+094 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 -  

กม.7+094 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
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จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตัง้ราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้าง 
ความสะดวกปลอดภัยในการสญัจร 

(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.

7+094 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธวิาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตัง้ราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นไปตาม
แผนงาน แบบมาตรฐาน และระยะเวลาที่กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

งานราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 
ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – 
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+094 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง  
กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ  
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 5,200,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งานราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193 
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+094 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ  
อำเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

5,200,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 5,200,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,200,000 

งานราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193 
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+094 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ 
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

5,200,000 

รวมทั้งสิ้น 5,200,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 5,200,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 5,200,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,200,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
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3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.5 งานราวกันอันตราย และอุปกรณ์ 
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี –  
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+094 
(เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4066  
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ –  
บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 -  
กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ 
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   

5,200,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท  5,200,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
งานราวกันอันตราย และอุปกรณ์ 
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี –  
บือเลาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+094 
(เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส,  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ทางหลวงหมายเลข 4066  
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ –  
บ้านทอน ระหว่าง กม.36+500 -  
กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ 
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 14 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4057 
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.6+649 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 5,800,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื่องจากพื้นที่สายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้

ผู้ใช้เส้นทางไม่มีความสะดวก และมีความปลอดภัยลดลง 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามที่ได้กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) 
ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) 

ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตั้งไฟฟา้
แสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 
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(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) 

ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตั้งไฟฟา้
แสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นไปตามแผนงาน แบบมาตรฐาน และระยะเวลาที่
กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100  
ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหวา่ง 
กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก  
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 5,800,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/
มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส 

5,800,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 5,800,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,800,000 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/
มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส 

5,800,000 

รวมทั้งสิ้น 5,800,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 5,800,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 5,800,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,800,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา - 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4057  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก -  
บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส   

5,800,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท  5,800,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
งานติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างและอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4057  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก -  
บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 15 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.7 งานราวกนัอันตราย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง กม.15+800 - กม.
17+400 เป็นตอนๆ), ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ –  
โคกสุมุ ระหว่าง กม.1+862- กม.2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 6,180,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื่องจากพื้นที่สายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพีย งพอ  

บางพื้นที่เป็นเทือกเขาสูง มีราวกันอันตรายไม่ครอบคลุมระยะทาง ทำให้ผู ้ใช้เส้นทางไม่มีความสะดวก และมี 
ความปลอดภัยลดลง 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการติดตั ้งราวกันอันตราย ติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 

ทางถนน เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพฒันาจังหวดั
ตามที่ได้กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง กม.15+800 -  
กม.17+400 (เป็นตอนๆ),  ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ ระหว่าง  
กม.1+862- กม.2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง กม.15+800 -  

กม.17+400 (เป็นตอนๆ),  ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ ระหว่าง  
กม.1+862- กม.2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตั้ งราวกันอันตราย ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 

(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง กม.15+800 -  

กม.17+400 (เป็นตอนๆ),  ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ ระหว่าง  
กม.1+862- กม.2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับการติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นไปตามแผนงาน แบบมาตรฐาน และระยะเวลา
ที่กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

งานราวกันอันตราย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4084  
ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง  
กม.15+800 - กม.17+400 (เป็นตอนๆ),   
ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100  
ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ ระหว่าง กม.1+862- กม.2+940 
(เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 6,180,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งานราวกันอันตราย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง  
กม.15+800 - กม.17+400 (เป็นตอนๆ),  ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100  
ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ ระหว่าง กม.1+862- กม.2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

6,180,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 6,180,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,180,000 

งานราวกันอันตราย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง  
กม.15+800 - กม.17+400 (เป็นตอนๆ),  ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100  
ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ ระหว่าง กม.1+862- กม.2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

6,180,000 

รวมทั้งสิ้น 6,180,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 6,180,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 6,180,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,180,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
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3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.7 งานราวกันอันตราย ติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวย 
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 
0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง 
กม.15+800 - กม.17+400 เป็นตอนๆ), 
ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 
0100 ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ 
ระหว่าง กม.1+862- กม.2+940  
(เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส   

6,180,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท  6,180,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
งานราวกันอันตราย ติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวย 
ความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 
0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง 
กม.15+800 - กม.17+400 เป็นตอนๆ), 
ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 
0100 ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ระหว่าง กม.1+862- กม.2+940  
(เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 16 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.8 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง กม.12+600 - กม.14+500 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ –  
ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 5,550,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื่องจากพื้นที่สายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ  

ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่มีความสะดวก และมีความปลอดภัยลดลง 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามที่ได้กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง กม.12+600 - 
กม.14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100  
ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ จังหวดันราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง กม.12+600 - 

กม.14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส , ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100  
ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับการ
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ติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื ่อเสริมสร้างความสะดวกปลอดภั ย 
ในการสัญจร 

(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง กม.12+600 - 

กม.14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส , ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100  
ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นไปตามแผนงาน แบบมาตรฐาน และ
ระยะเวลาที่กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
ทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102  
ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง กม.12+600 - กม.14+500  
(เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ –  
ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 5,550,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง  
กม.12+600 - กม.14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ ระหว่าง  
กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

5,550,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 5,550,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,550,000 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง  
กม.12+600 - กม.14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ ระหว่าง  
กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

5,550,000 

รวมทั้งสิ้น 5,550,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 5,550,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 5,550,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,550,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
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3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.8 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ –  
จือมอ ระหว่าง กม.12+600 -  
กม.14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4217  
ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ –  
ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 –  
กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ  
จังหวัดนราธิวาส   

5,550,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท  5,550,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
งานติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างและอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ –  
จือมอ ระหว่าง กม.12+600 -  
กม.14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส,  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ทางหลวงหมายเลข 4217  
ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ –  
ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 –  
กม.8+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอจะแนะ  
จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 17 

ชื่อโครงการ : 3. โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนบัสนนุความมัน่คงชายแดนจังหวัดนราธิวาส 
กิจกรรมหลัก : 3.10 ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน บ้านทุง่กง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร 
วงเงิน : 4,968,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ        ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส     หมายเลขโทรศัพท์ : 073-515079  

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่าง
ถาวรในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ 

แผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม/ ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ นำไปสู่
ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนและสังคมวัฒนธรรมหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลักและสร้างสรรค์สังคมชุมชนใน
แถบนี้ให้ดำรงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยังขาดมิติ
การพัฒนา  เชิงยุทธศาสตร์ และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากหมู่บ้านและตำบลมีแผน
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แม่บทชุมชนของตนเอง จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั ้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

โดยในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 13 อำเภอ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีภูเขาล้อมรอบและแหล่งน้ำที่เกิด
จากธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้เกิดปัญหาถนนและสะพานชำรุด ขาดความสะดวกในการ
สัญจรและการขนส่ง จึงมีความจำเป็นในการสร้างถนนและสะพานเพื่อความสะดวกในการสัญจร เพื่อความมั่นคง
แห่งรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐ านหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระยะยาวของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
สภาพถนนเดิมชำรุดทรุดเนื่องจากก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน / ต้องการให้ก่อสร้างถนนเพื่อการ

สัญจรของประชาชนได้ดีขึ้น                                                                                          

ความเร่งด่วน :  
หากไม่ดำเนินการก่อสร้างถนน อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

ผู้สัญจรในสายดังกล่าว 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและขนส่งให้สะดวกมากข้ึน  
2.เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
3.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชนและรัฐ ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี

ต่อภาครัฐ   

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอใกล้เคียง 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอใกล้เคียง 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ก่อสร้างถนนในชุมชน แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กำหนด  

(4.2) ผลผลิต 
ปรับปรุงถนนในชุมชน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.440 กิโลเมตร                               

(4.3) ผลลัพธ์ 
ประชาชนในอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอใกล้เคียงมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

ลดอุบัติเหตุ การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ไม่ม ี
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 4,968,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร 

4,968,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

438 

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบลงทุน 4,968,000 

ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,968,000 

- ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง  
1.440 กิโลเมตร 

4,968,000 

รวมทั้งสิ้น 4,968,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 4,968,000  
งบดำเนินงาน - - 
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 4,968,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,968,000  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ ((สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบ โครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกเคียน ดูแลบำรุงรักษาต่อไป 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3. โครงการยกระดับ
มาตรฐานทางหลวงเพื่อสนบัสนนุ 
ความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก : 3.10 ปรับปรุงถนนใน
ชุมชน สายบ่อโอน บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร   

4,968,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

4,968,000  
(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท    
(1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 
ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน  
บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง  
1.440 กิโลเมตร 

 4,968,000  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 18 

ชื่อโครงการ : 3. โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนบัสนนุความมัน่คงชายแดนจังหวัดนราธิวาส 
กิจกรรมหลัก : 3.11 ก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบ้านบาโงอาแซ หมู่ที่ 6  ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ   
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร 
วงเงิน :  7,300,000 บาท 
ยุทธศาสตรช์าติ : 1 ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ        ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส     หมายเลขโทรศัพท์ : 073-515079  

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่าง
ถาวรในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ 

แผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้ า การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม/ ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ นำไปสู่
ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนและสังคมวัฒนธรรมหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลักและสร้างสรรค์สังคมชุมชนใน
แถบนี้ให้ดำรงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยังขาดมิติ
การพัฒนา  เชิงยุทธศาสตร์ และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากหมู่บ้านและตำบลมี  
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แผนแม่บทชุมชนของตนเอง จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

โดยในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 13 อำเภอ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีภูเขาล้อมรอบและแหล่งน้ำที่เกิด
จากธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้เกิดปัญหาถนนและสะพานชำรุด ขาดความสะดวกในการ
สัญจรและการขนส่ง จึงมีความจำเป็นในการสร้างถนนและสะพานเพื่อความสะดวกในการสัญจร เพื่อความมั่นคง
แห่งรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระยะยาวของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
สภาพสะพานชำรุดทรุดเนื่องจากก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน / ต้องการให้ก่อสร้างสะพานเพื่อ  

การสัญจรของประชาชนได้ดีขึ้น 

ความเร่งด่วน :  
หากไม่ดำเนินการก่อสร้างสะพาน อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผู้สัญจรในสายดังกล่าว 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและขนส่งให้สะดวกมากข้ึน  
2.เพื่อให้สะพานมีมาตรฐานใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
3.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชนและรัฐ ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี

ต่อภาครัฐ  

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

บ้านบาโงอาแซ หมู่ที่ 6  ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร            
ความยาว 40.00 เมตร                                                                

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะ และอำเภอใกล้เคียง 
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(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะ และอำเภอใกล้เคียง 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ก่อสร้างสะพานในชุมชน แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กำหนด  

(4.2) ผลผลิต 
ปรับปรุงสะพาน คสล. ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ประชาชนในอำเภอระแงะและอำเภอใกล้เคียงมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ลด

อุบัติเหตุ การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ไม่ม ี
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
ก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบา้น บาโงอาแซ หมู่ที่ 6  
ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
ความกว้าง 7.00 เมตร   ความยาว 40.00 เมตร 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 7,300,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบ้าน บาโงอาแซ หมู่ที่ 6  ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร   ความยาว 40.00 เมตร 

7,300,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 7,300,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,300,000 

- ก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบา้น บาโงอาแซ หมู่ที่ 6  ตำบลตนัหยงมัส  อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร   ความยาว 40.00 เมตร 

7,300,000 

รวมทั้งสิ้น 7,300,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 7,300,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 7,300,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,300,000  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ ((สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบ โครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกเคียน ดูแลบำรุงรักษาต่อไป 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3. โครงการยกระดับ
มาตรฐานทางหลวงเพื่อสนบัสนนุ 
ความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก : 3.11 ก่อสร้างสะพานใน
ชุมชน สายบ้านบาโงอาแซ หมู่ที่ 6  
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ   
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร 
ความยาว 40.00 เมตร   

7,300,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  7,300,000   
(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท    
(1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 
ก่อสร้างสะพานในชุมชน  
สายบา้น บาโงอาแซ หมู่ที่ 6   
ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร   
ความยาว 40.00 เมตร 

 7,300,000  

 
 

  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

469 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

470 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

471 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

472 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

473 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

474 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

475 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

476 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

477 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

478 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

479 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

480 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

481 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

482 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

483 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

484 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

485 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

486 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

487 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

488 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

489 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

490 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

491 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

492 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

493 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

494 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

495 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

496 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

497 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

498 

 

 

  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

499 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 19 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.12 ก่อสร้างถนนแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084 อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ความหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร 

วงเงิน :  32,432,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : ทางหลวงชนบทนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมชัย ไกรดำ ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7353-2139 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่อ
อำนวยความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
ประชาคมโลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 ประเด็นการพัฒนาที ่ 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื่องจากสภาพถนนเดิมชำรุดทรุดเนื่องจากก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน / ต้องการให้ก่อสร้างถนน

เพื่อการสัญจรของประชาชนได้ดีขึ้น                                                                                          
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ความเร่งด่วน :  
เป็นการอำนวยความสะดวก  เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรในสาย

ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084  
อ.เมือง จ.นราธิวาส  

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084 อ.เมือง จ.นราธิวาส ความหนา 10 

เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร ก่อสร้างถนน แล้วเสร็จตามรปูแบบทีก่ำหนด  

(4.2) ผลผลิต 
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084 อ.เมือง จ.นราธิวาส ความหนา 10 

เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
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(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต สายแยก ทช.นธ.4007 -  
ทล.4084 อ.เมือง จ.นราธิวาส ความหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 
17.00 เมตร ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร  

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 32,432,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084 อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ความหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร  

32,432,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 32,432,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,432,000 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084 อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ความหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร  

32,432,000 

รวมทั้งสิ้น 32,432,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 32,432,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 32,432,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,432,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่
เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก :  
3.12 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084  
อ.เมือง จ.นราธิวาส ความหนา 10 
เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง 
0.524 กิโลเมตร   

32,432,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 

 32,432,000  

(1.16) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน    
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายแยก ทช.นธ.4007 - ทล.4084  
อ.เมือง จ.นราธิวาส ความหนา 10 
เซนติเมตร กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง 
0.524 กิโลเมตร 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 20 

ชื่อโครงการ : 4. โครงการบริหารจัดการ ฟื้นฟูและพัฒนาแหลง่น้ำ 
กิจกรรมหลัก : 4.2 ก่อสร้างเข่ืองป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บา้นทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู  

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 
วงเงิน : 45,590,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทฯ : 19 การบริหารจัดการน้ำทัง้ระบบ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ        ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส     หมายเลขโทรศัพท์ : 073-515079  

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่าง
ถาวรในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ 

แผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม/ ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ นำไปสู่
ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนและสังคมวัฒนธรรมหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลักและสร้างสรรค์สังคมชุมชนใน
แถบนี้ให้ดำรงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยังขาดมิติ
การพัฒนา  เชิงยุทธศาสตร์ และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากหมู่บ้านและตำบลมีแผน
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แม่บทชุมชนของตนเอง จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั ้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

โดยในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 13 อำเภอ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีภูเขาล้อมรอบและแหล่งน้ำที่เกิด
จากธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้เกิดปัญหาตลิ่งกัดเซาะ ขาดความสะดวกในการสัญจรและ
การขนส่ง จึงมีความจำเป็นในการสร้างถนน สะพานและเข่ือนป้องกันตลิ่ง เพื่อความสะดวกในการสัญจร เพื่อความ
มั่นคงแห่งรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระยะยาวของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
สภาพตลิง่ถูกกัดเซาะ / ต้องการให้ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งเพือ่ไม่ให้กัดเซาะพื้นที่ของประชาชน 
ความเร่งด่วน :  
หากไม่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนผู้สัญจรในสายดังกล่าว                              

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลอง   
2.เพื ่อบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ ่ง เนื ่องจาก  

การกัดเซาะของกระแสน้ำ  
3.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชนและรัฐ ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี

ต่อภาครัฐ   

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10  ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอใกล้เคียง 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอใกล้เคียง 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลอง แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กำหนด  

(4.2) ผลผลิต 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลอง ยาว 325 เมตร 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ประชาชนในอำเภอศรีสาครและอำเภอใกล้เคียงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลอง 

เพื ่อบรรเทาความเสียหายของราษฎรที ่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่ง เนื ่องจากการกัดเซาะของ
กระแสน้ำ และลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ไม่ม ี
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
ก่อสร้างเข่ืองป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง  บ้านทุเรียนนก 
หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 45,590,000  บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 

45,590,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 45,590,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 45,590,000 

- ก่อสร้างเข่ืองป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 

45,590,000 

รวมทั้งสิ้น 45,590,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 45,590,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 45,590,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 45,560,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

550 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ ((สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื ่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบ โครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลลำภู ดูแลบำรุงรักษาต่อไป 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 4. โครงการบริหารจัดการ 
ฟื้นฟูและพฒันาแหล่งน้ำ    
กิจกรรมหลัก : 4.2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก  
หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 
325 เมตร 

 
45,590,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  45,590,000  
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 
(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 
ก่อสร้างเข่ืองป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง 
บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 325 เมตร 

 45,590,000  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 21 

ชื่อโครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันทีด่ีของประชาชน 
กิจกรรมหลัก : 5.1 การส่งเสริม ป้องกันและพฒันา สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 1,311,640 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ : 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส/รพ./สสอ./รพ.สต. 
ผู้รับผิดชอบ : นางฮาวา   ชนะภัย   ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532085 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์

เพื ่อให้มีการตั้งครรภ์และการคลอด หลังคลอดมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงไม่เกิด  
โรคภาวะแทรกซ้อน เป็นปัญหาที่สำคัญของงานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งการบริการอนามัยแม่และเด็ก เป็นบริก าร
สุขภาพพื้นฐานที่สำคัญเป็นการพัฒนาคุณภาพประชากรซึ่งเริ ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้ได้การตั้งครรภ์และ  
การคลอดที่มีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนซึ่งการที่มารดาและทารกจะปลอดภัย
จากการตั้งครรภ์และการคลอดนั้นขึ้นกับการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการที่ได้รับทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัญหาสุขภาพมารดาและทารกในจังหวัดนราธิวาส 3 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2563-2565 พบว่าอัตราส่วน 

การตายของมารดาเท่ากับ 42.24 , 124.49 และ 65.78 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
(เป้าหมายไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) ในปี 2565 มีมารดาเสียชีวิต จำนวน 7 ราย คิดเป็นอัตรา 65.78  
ต่อแสนการเกิดมีชีพ (เป้าหมายไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) พบใน 7 อำเภอๆ ละ 1 ราย ได้แก่ อำเภอจะแนะ
,รือเสาะ, เจาะไอร้อง, เมือง, สุไหงปาดี, ตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก   โดยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 6 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.28 ซึ่งสาเหตุจาก direct cause จำนวน 3 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 42.85 โดยเกิดจาก โรค Sepsis ร่วมกับ DM ร่วมกับ Liver abscess 1  ราย, Pre - eclampsia with 
severe feature 1 ราย,PPH 1 ราย และจาก Indirect cause จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14  โดยเกิดจาก 
Pulmonary embolism  1 ราย ,  Diabetic Ketoacidosis(DKA) ร ่วมกับ COVID -19  1 ราย , sepsis ร ่วมกับ 
COVID -19  1 ราย , CA Breast  1 ราย โดยมีมาตรการในการลดการตายของมารดา ปี 2565 คือ การพัฒนา 
การบริการที่ได้มาตรฐาน และใช้ระบบ EMC (Emergency Maternal Critical Care) คือ ทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อ
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ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกรณีสถานการณ์มารดาเสียชีวิต จังหวัดนราธิวาส รวมถึงการทำงานแบบ  
สหวิชาชีพ โดยแต่งตั้งอายุรแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ และทักษะ
ของบุคลากร การมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมความคิด ความตระหนักในการดูแล 

ความเร่งด่วน :  
อัตราการตายของมารดาจังหวัดนราธิวาสสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการคุณภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์  
ระยะคลอด และหลังคลอด 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
อสม. หญิงตั้งครรภ์ละสามี หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรค NCD 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ชุมชน สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละการตายของมารดาจากสาเหตุที่ป้องกันได้ลดลง 
2. อัตราทารกแรกเกิด-28 วัน ตาย ลดลง 
3. ร้อยละบริการฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์ เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 
4. ร้อยละบริการฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์ เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 
5. ร้อยละของการเยี่ยมหลังคลอดครรภ์เสี่ยงตามเกณฑ์คุณภาพเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 
6. ร้อยละของทารกแรกเกิด – 6 เดือน ได้รับนมแม่อย่างเดียวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

578 

(4.2) ผลผลิต 
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
2. หญิงวัยเจริญพันธุ์มีความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง (Digital Health Literacy) 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด 
2) สร้างแกนนำจากกลุ่มเสี่ยงเป็นแกนนำที่มีคุณภาพและมีชีวิตที่ดี  
3) เยาวชนมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี 
4) เกิดชมรมเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถพัฒนาและยกระดับชมรม  

TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ ่นช่วยเหลือการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว  
แก่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

อัตรามารดาตายในขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดลดลง และอัตราทารกแรกเกิด-28 วัน  
ตาย ลดลง 

เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1.ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ อสม.ในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.ประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดกจิกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
ในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.ประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดกจิกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เปน็โรค NCD (Non-
Communicable Diseases) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4. ประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดทำแผนเชิงปฏบิัติการ
งานสตรีและ เด็กปฐมวัยร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์สีเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในหญิง
ตั้งครรภ์ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. ค่าจัดจ้างทำสื่อแผ่นพับ 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
7. สนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีกึ่งถาวร 
ยาฝังคุมกำเนดิในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและหญิง 
วัยเจริญพันธุ์ จำนวน 370 ราย (ข้อมูล ปีงบประมาณ 
2563 – ก.ค.2565) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,311,640 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ อสม.ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
จัดในปี 2567-2570 (4 ปี) รวมงบประมาณทุกปีที่ดำเนินการ 132,360 บาท 

33,090 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท X 3 ชั่วโมง  X 2 วนั 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 300 บาท X 3 ชม.  X 2 วัน 

9,000 
3,600 
5,400 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คน x 35 บาท  x 2 มื้อ (รุ่นที่ 1)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 56 คน x 35 บาท  x 2 มื้อ (รุ่นที่ 2)   
- ค่าอาหารกลางวนั 111 คน x 120 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

24,090 
3,850 
3,920 

13,320 
1,500 
1,500 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 
จัดในปี 2567-2570 (4 ปี) รวมงบประมาณทุกปีที่ดำเนินการ 79,400 บาท 

19,850 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท X 3 ชั่วโมง  
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 300 บาท X 3 ชม. 

4,500 
1,800 
2,700 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน x 35 บาท  x 2 มื้อ               
- ค่าอาหารกลางวนั 65 คน x 120 บาท 

15,350 
4,550 
7,800 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- ค่าที่พักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

1,500 
1,500 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรค NCD 
(Non-Communicable Diseases) จัดในปี 2567-2570 (4 ปี) รวมงบประมาณทุกปี 
ที่ดำเนินการ 79,400 บาท 

19,850 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท X 3 ชั่วโมง  
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 300 บาท X 3 ชม. 

4,500 
1,800 
2,700 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน x 35 บาท  x 2 มื้อ               
- ค่าอาหารกลางวนั 65 คน x 120 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

15,350 
4,550 
7,800 
1,500 
1,500 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการงานสตรแีละ เด็กปฐมวัยร่วมกับภาคี
เครือข่าย จัดในปี 2567-2570 (4 ปี) รวมงบประมาณทุกปีทีด่ำเนินการ 810,000 บาท 

202,500 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท X 3 ชั่วโมง  x  6 วัน   (รุ่น 1,2)                               
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 300 บาท X 6 ชม.  x  6 วัน (รุ่น 1,2)                                  

43,200 
10,800 
32,400 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80  คน x 35 บาท  x 2 มื้อ  x  3 วัน (รุ่น 1)      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80  คน x 35 บาท  x 2 มื้อ  x  3 วัน (รุ่น 2)   
- ค่าอาหารกลางวนั 160 คน x 120 บาท x  6 วัน  (รุ่น 1,2) 
- ค่าที่พักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

159,300 
16,800 
16,800 

115,200 
7,500 
3,000 

5.จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์สีเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในหญงิตั้งครรภ์ จัดทำปี 2567 150,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์สีเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ขนาด 6.5 X 4.5 ซม. จำนวน 

30,000 ดวง ๆ ละ 5 บาท 

150,000 
150,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

6.จัดจ้างทำสื่อแผ่นพับ จัดทำปี 2567 200,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าจัดจ้างทำสื่อแผ่นพบั ขนาด A4 จำนวน 20,000 แผ่นๆ ละ 10  บาท 

200,000 
200,000 

7.สนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีกึ่งถาวรยาฝังคุมกำเนิดในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและ
หญิงวัยเจริญพันธุ์  จัดทำปี 2567 

686,350 

งบดำเนินงาน  

ค่าวัสดุ 
- ยาฝังคุมกำเนดิในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและหญิงวยัเจริญพันธุ์  จำนวน 371 รายๆ ละ 1,850 

บาท (ข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 –ก.ค.2565) 

686,350 
686,350 

 

รวมทั้งสิ้น 1,311,640 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 1,311,640  
งบดำเนินงาน 1,311,640  
- ค่าตอบแทน  61,200  
- ค่าใช้สอย 564,090  
- ค่าวัสดุ  686,350  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

   

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ ์
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
การตรวจ ติดตาม ประเมินผล ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :  
ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน    
กิจกรรมหลัก : 5.1 การส่งเสริม ป้องกัน
และพัฒนา สุขภาพอนามยัแม่และเด็ก 
จังหวัดนราธิวาส  1,311,640  
กิจกรรมหลัก 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ อสม.ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
1. งบดำเนินงาน 

 
33,090  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

33,090  
1.1.1 ค่าตอบแทน  9,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 3,600 
 

5,400 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท 
X 3 ชั่วโมง X 2 วัน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 300 
บาท X 3 ชม.  X 2 วัน 

1.1.2 ค่าใช้สอย  24,090  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 1,500 
1,500 

- ค่าที่พักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  3,850 
 

3,920 
 

13,320 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คน x 35 
บาท  x 2 มื้อ (รุ่นที่ 1)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 56 คน x 35 
บาท  x 2 มื้อ (รุ่นที่ 2)   
- ค่าอาหารกลางวนั 111 คน x 120 บาท 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 
1. งบดำเนินงาน  19,850  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  19,850  
1.1.1 ค่าตอบแทน  4,500  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 1,800 
 
 

2,700 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 
บาท X 3 ชั่วโมง  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 
300 บาท X 3 ชม. 

1.1.2 ค่าใช้สอย  15,350  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 1,500 
1,500 

- ค่าที่พักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,550 
 

7,800 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ               
- ค่าอาหารกลางวนั 65 คน x 120 บาท 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรค NCD (Non-
Communicable Diseases) 
1. งบดำเนินงาน  19,850  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  19,850  
1.1.1 ค่าตอบแทน  4,500  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 1,800 
 

2,700 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 
บาท X 3 ชั่วโมง  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 
300 บาท X 3 ชม. 

1.1.2 ค่าใช้สอย  15,350  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 1,500 
1,500 

- ค่าที่พักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  4,550 
 

7,800 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน x 
35 บาท  x 2 มื้อ               

- ค่าอาหารกลางวนั 65 คน x 120 
บาท 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการงานสตรแีละ เด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย  
1. งบดำเนินงาน  202,500  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  202,500  
1.1.1 ค่าตอบแทน  43,200  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 10,800 
 
 

32,400 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท 
X 3 ชั่วโมง x 6 วัน   (รุ่น 1,2)                               
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 300 
บาท X 6 ชม.  x 6 วนั (รุ่น 1,2)                                  

1.1.2 ค่าใช้สอย  159,300  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 7,500 
3,000 

- ค่าที่พักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  16,800 
 

16,800 
 

115,200 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80  คน x 
35 บาท  x 2 มื้อ  x  3 วัน (รุ่น 1)      

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80  คน x 
35 บาท  x 2 มื้อ  x  3 วัน (รุ่น 2)   

- ค่าอาหารกลางวนั 160 คน x 120 
บาท x  6 วนั  (รุ่น 1,2) 

5.จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์สีเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในหญงิตั้งครรภ์ 
1. งบดำเนินงาน  150,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  150,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  150,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  150,000 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์สีเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงใน

หญิงตั้งครรภ์ ขนาด 6.5 X 4.5 ซม. 
จำนวน 30,000 ดวง ๆ ละ 5 บาท 

6.จัดจ้างทำสื่อแผ่นพับ 
1. งบดำเนินงาน  200,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  200,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  200,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  200,000 

 
ค่าจัดจ้างทำสื่อแผ่นพบั ขนาด A4 จำนวน 
20,000 แผ่นๆ ละ 10  บาท 

7.สนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีกึ่งถาวรยาฝังคุมกำเนิดในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและหญิงวัยเจริญพันธุ์   
1. งบดำเนินงาน  686,350  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  686,350  
1.1.3 ค่าวัสดุ  686,350  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(8) วัสดุเวชภัณฑ ์  686,350 ยาฝังคุมกำเนดิในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและ
หญิงวัยเจริญพันธุ์  จำนวน 371 รายๆ ละ 
1,850 บาท (ข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 –
ก.ค.2565) 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 22 

ชื่อโครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันทีด่ีของประชาชน 
กิจกรรมหลัก : 5.2 การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม จังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน 207,100 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ : 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส/องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
พระราชดำริ/รพ./สสอ./รพ.สต./โรงเรียนพระราชดำร ิ

1. ผู้รับผิดชอบ : นางสุญาณี  อนชุาต ิ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532085 

2. ผู้รับผิดชอบ : นางรูซหละ  บนิอาแซ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532085 

3. ผู้รับผิดชอบ : นางฮาวา  ชนะภัย ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532085 

4. ผู้รับผิดชอบ : นางหนึ่งฤทัย  นลิกาญจน์   ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532085 

5. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนูรไอนี  อูมูดี    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532085 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสำคัญประเด็น

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตนั้น การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเป็นอีกช่วงวัยหนึ่งที่ถูกให้ความสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะช่วงวัยแรกเกิด - 5 ปี เนื่องจากเป็นช่วงทองของชีวิต เป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางสมองและ
การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ช่วงทองของชีวิต คือแรกเกิด - 5 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

จากข้อมูลการดำเนินงานโภชนาการ พัฒนาการ และทันตสุขภาพ  ปี 2563 – 2565 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมิน
ภาวะโภชนาการ ร้อยละ 77.78, 79.99 และ 85.22 (เกณฑ์ ≥ 90) พบภาวะโลหิตจาง ร้อยละ  27.16 ,23.34 และ 
16.28  (เกณฑ์ ≤ 20)  สูงดีสมส่วน ร้อยละ  56.63, 55.16 และ 56.70 (เกณฑ์ ≥ 64) เด็กได้รับการคัดกรอง
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พัฒนาการ ร้อยละ 86.11, 69.65 และ 73.06 (เกณฑ์ ≥ 90)  พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 29.59, 27.04 และ 
23.13 (เกณฑ์ ≥ 20) เด็กที่พบสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน ร้อยละ 89.11, 
83.57 และ 80.84 (เกณฑ์ ≥ 90) เด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ 39.64, 35.23 และ 36.20 (เกณฑ์ ≥ 50) 
ปราศจากฟันผุ  ร้อยละ 44.76, 46.91 และ 46.52 (เกณฑ์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี)  

ความเร่งด่วน :  
เด็กกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมป้องกัน และให้ความสำคัญ  หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้เด็กมี

ภาวะทุพโภชนาการ  มีพัฒนาการล่าช้า ความชุกในการเกิดโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้น มีผลต่อการเจริญเติบโตด้าน
ร่างกาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในวัยต่อไป สำหรับด้านบุคลากรควรมีการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม  
การดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ทันเวลา เพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้น 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
2.  เพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้น 
3.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริ จำนวน 16 แห่งในจังหวัดนราธิวาส 
2. โรงเรียนพระราชดำริ จำนวน 32 แห่งในจังหวัดนราธิวาส 
3. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริ  

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
เด็กปฐมวัย พ่อแม่เด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบงาน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนพระราชดำริ 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 85 
2. ร้อยละ 30 ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริผ่านเกณฑ์ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติ  
3. อัตราการเกิดโรคฟันผุเด็กอายุ 3 ปี ลดลงร้อยละ 3 

(4.2) ผลผลิต 
1. เจ้าหน้าที่มีการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติ  
3. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการที่สมวัย ≥ ร้อยละ 85 
2. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริผ่านเกณฑ์ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติ ≥ ร้อยละ 30 
3. อัตราการเกิดโรคฟันผุเด็กอายุ 3 ปี ลดลงร้อยละ 3 
4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมีความพึงพอใจ ≥ ร้อยละ 80 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้าง
วินัยเชิงบวก 

เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

1. ประชุมเชิงปฏบิัติการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อ

แม่แบบ BBL (Brain-based Learning) 
✓ ✓   

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
 ✓ ✓  

3. ประชุมเชิงปฏบิัติการโปรแกรมการส่งเสริม

พัฒนาการและสร้างวนิัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วน

ร่วม Preschool Parenting Program: Triple-P 

- - - - 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

4. ติดตามการดำเนนิงานโปรแกรมการส่งเสริม

พัฒนาการและสร้างวนิัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วน

ร่วมในโรงเรียนพระราชดำร ิ

- - - - 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 = 207,100 บาท 
และรวมทั้งสิ้น 2,561,200 บาท (รวมที่ใช้ในการดำเนินโครงการทุกปีที่ดำเนินการ)  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. ประชุมเชิงปฏบิัติการจดักิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่แบบ BBL (Brain-based Learning)  

จัดในปี 2567-2570 (4 ปี) รวมงบประมาณทุกปีที่ดำเนินการ 390,000 บาท 
97,500 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 25 บาท  x 13 แห่ง               

- ค่าอาหารกลางวนั 60 คน x 100 บาท x 13 แห่ง 

97,500 

19,500 

78,000 

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จัดในปี 2567-2570 (4 ปี) รวมงบประมาณทุกปีที่ดำเนินการ 438,400 บาท 
109,600 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 บาท  X 16 แห่ง                

- ค่าอาหารกลางวนั 50 คน x 100 บาท X 16 แห่ง 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหนา้ที่พร้อมพนกังานขับรถยนต์ 5 คน x 16 วัน x 120 บาท 

109,600 

20,000 

80,000 

9,600 

3. ประชุมเชิงปฏบิัติการโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดย

ครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool Parenting Program : Triple-P  

จัดในปี 2568 (1 ปี) รวมงบประมาณทุกปีทีด่ำเนินการ 504,000 บาท  

504,000 

งบดำเนินงาน  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท X 6 ชั่วโมง  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 300 บาท X 6 ชม. 

9,000 

3,600 

5,400 

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 บาท  x 2 มื้อ                  

- ค่าอาหารกลางวนั 50 คน x 100 บาท 

- ค่าที่พักวิทยากร 

- ค่าพาหนะวิทยากร 

15,000 

2,500 

5,000 

3,000 

4,500 

ค่าวัสดุ 

- ชุดเครื่องเล่นพระราชทาน 32 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ชุด ชุดละ 7,500 บาท 

480,000 

480,000 

4. ติดตามการดำเนินงานโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดย

ครอบครัวมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระราชดำริ  

จัดในปี 2568 (1 ปี) รวมงบประมาณทุกปีทีด่ำเนินการ 1,228,800 บาท  

1,228,800 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหนา้ที่พร้อมพนกังานขับรถยนต์ 5 คน x 32 แห่ง  x 4 คร้ัง  x 120 บาท 

- ค่าอาหาร 60 คน x 32 แห่ง x  50 บาท x 4 คร้ัง 

- ค่าพาหนะสำหรับผู้ปกครอง 60 คน x 32 แห่ง x  100 บาท x 4 คร้ัง 

1,228,800 

76,800 

384,000 

768,000 

รวมทั้งสิ้น 2,561,200 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 2,561,200  

งบดำเนินงาน 2,561,200  

- ค่าตอบแทน  9,000  

- ค่าใช้สอย 2,072,200  
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

- ค่าวัสดุ  480,000  

งบลงทุน -  

- ค่าครุภัณฑ์   

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ ์
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
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3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
การตรวจ ติดตาม ประเมินผล ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ หลังจากสิ ้นสุดโครงการ หากมีการ

บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ให้ผู้รับดำเนินการ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :  
ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :        

โครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  

สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน    

กิจกรรมหลัก : 5.2 การส่งเสริมสุขภาพ

เด็กปฐมวัยโดยภาคีเครือข่ายมีสว่นร่วม 

จังหวัดนราธิวาส  207,100  

กิจกรรมหลัก 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกจิกรรมโรงเรียนพ่อแม่แบบ BBL (Brain-based Learning)  

จัดในปี 2567-2570 (4 ปี) รวมงบประมาณทุกปีที่ดำเนินการ 390,000 บาท หรือ 97,500 บาทต่อป ี

1. งบดำเนินงาน  97,500  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  97,500  

1.1.2 ค่าใช้สอย  97,500  

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  19,500 

 

78,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 25 

บาท  x 13 แห่ง               

- ค่าอาหารกลางวนั 60 คน x 100 บาท x 

13 แห่ง 

กิจกรรมหลัก 2 : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จัดในปี 2567-2570 (4 ปี) รวมงบประมาณทุกปีที่ดำเนินการ 438,400 บาท หรือ 109,600 บาทต่อป ี

1. งบดำเนินงาน  109,600  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  109,600  

1.1.2 ค่าใช้สอย  109,600  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 9,600 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหนา้ที่พร้อมพนกังาน

ขับรถยนต์ 5 คน x 16 วัน x 120 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  20,000 

 

80,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 

25 บาท  X 16 แห่ง                

- ค่าอาหารกลางวนั 50 คน x 100 บาท 

X 16 แห่ง 

กิจกรรมหลัก 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมี

ส่วนร่วม Preschool Parenting Program : Triple-P  

จัดในปี 2568 (1 ปี) รวมงบประมาณทุกปีทีด่ำเนินการ 504,000 บาท 

1. งบดำเนินงาน  504,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  504,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน  9,000  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 3,600 

 

5,400 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท X 

6 ชั่วโมง  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน X 300 

บาท X 6 ชม. 

1.1.2 ค่าใช้สอย  15,000  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 3,000 

4,500 

- ค่าที่พักวิทยากร 

- ค่าพาหนะวิทยากร 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  2,500 

 

5,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 

บาท  x 2 มื้อ                  

- ค่าอาหารกลางวนั 50 คน x 100 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  480,000  

(10) วัสดุการศึกษา  480,000 - ชุดเครื่องเล่นพระราชทาน 32 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 2 ชุด ชุดละ 7,500 บาท 

กิจกรรมหลัก 4 : ติดตามการดำเนินงานโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมี

ส่วนร่วมในโรงเรียนพระราชดำริ  

จัดในปี 2568 (1 ปี) รวมงบประมาณทุกปีทีด่ำเนินการ 1,228,800 บาท 

1. งบดำเนินงาน    
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,228,800  

1.1.2 ค่าใช้สอย  1,228,800  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 768,000 - ค่าพาหนะสำหรับผู้ปกครอง 60 คน x 

32 แห่ง x  100 บาท x 4 คร้ัง 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  76,800 

 

 

384,000 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหนา้ที่พร้อมพนกังาน

ขับรถยนต์ 5 คน x 32 แห่ง  x 4 คร้ัง  

x 120 บาท 

- ค่าอาหาร 60 คน x 32 แห่ง x  50 

บาท x 4 คร้ัง 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 23 

ชื่อโครงการ : 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดา้นอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  
สร้างความเสมอภาคเทา่เทียมกัน 

กิจกรรมหลัก : 6.3 การเพิ่มทักษะด้านอาชีพแกน่ักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส 
วงเงิน : 817,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ : 11 การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 4 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
ผู้รับผิดชอบ : นายชาร์รีฟท์  สอืนิ     ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส    หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530527 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสาม 
บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และได้
มาตรฐานสากล และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 230 (3) บัญญัติให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ                               

- ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 

แผนย่อย คือ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เรื ่องที่ 3 การปฏิรูปเพื ่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการเพื่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประเด็นที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยกจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
- นโยบายของรัฐบาล นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

ทุกช่วงวัย    
- แผนพัฒนาเฉพาะด้าน หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
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- แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2: พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ 
พัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
 จึงมีแนวคิดการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยกำหนดระบบที่เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของ  
ทุกช่วงวัย 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

   จากข้อมูลของปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 
จำนวน 8,662 คน มีนักเรียนจำนวน 181 คน ที่ไม่ศึกษาต่อ เนื่องจากสภาพปัญหาหนึ่งคือความยากจนที่เป็นเหตุ
สำคัญทำให้นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า covid 19  
ในรอบปีที่ผ่านมา อาจเป็นเหตุให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวมีแนวโน้มประสบปัญหาด้านความยากจนมากข้ึน 
นำไปสู่ปัญหาไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ไม่มีอาชีพที่ชัดเจนเป็นหลักแหล่ง และยังขาดทักษะ  
ด้านฝีมือที่เป็นมาตรฐาน ทำให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” ซึ่งหากได้มีการบูรณาการช่วยเหลือ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวแล้วจะช่วยให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ยั ่งยืน มั่งคง 
ยกระดับคุณภาพชีวิต นำไปสู่ระบบการศึกษาด้านอาชีพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ”  
อันจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

ความเร่งด่วน :  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พิจารณาแล้ว เห็นว่า การดำเนินการจัด “โครงการเพิ่มทักษะ  

ด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส” ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด เป็นการหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ในระดับจังหวัดในการช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
กรมการจัดหางาน มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถทำให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน 100 คน และส่งต่อเข้าระบบการศึกษาด้านอาชีพให้สามารถให้พัฒนาศักยภาพ 
ด้านทักษะอาชีพตามความถนัดและตรงตามตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัด เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และ
รายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ในสาขาหลักสูตรด้านอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา  
ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส 

2. เพื ่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัวยากจนและ  
ด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพในพื้นที่ สร้างรายได้ให้ครอบครัว 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
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(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และสถานประกอบการในจังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
นักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส และครอบครับมีฐานะยาก จำนวน 100 คน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
นักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส และครอบครับมีฐานะยาก จำนวน 100 คน 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
1. นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ได้ตามเป้าหมาย 100 คน 

 2. นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด มีทักษะ 
ความรู้และเจตคติ    

(4.2) ผลผลิต 
นักเรียนนักศึกษามีทักษะด้านอาชีพตามมาตรฐานแรงงานฝีมือ และเข้ารับการศึกษาด้านอาชีพ  

ร้อยละ 90   

(4.3) ผลลัพธ์ 
1. สามารถพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพตามความถนัดและตรงตามตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัด  
2. สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

พัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส และครอบครับมีฐานะยาก จำนวน 
100 คน ตามความถนัดและตรงตามตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัด 

เชิงลบ : ไม่ม ี
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 (5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1.ประชาสัมพันธ์/คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย     
2.เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
ทักษะด้านอาชีพ 

    

3.ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิัติทักษะดา้น
อาชีพ 

    

4.ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ      
5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล     
6.รายงานผลให้หน่วยงานในจังหวัด และ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 817,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทกัษะด้านอาชีพ  

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน  

ค่าวิทยากร 72 ชม.ๆ ละ 600 บาท จำนวน 5 คน 216,000 

ค่าใช้สอย  

ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน ๆ ละ 12 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 144,000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน ๆ ละ 24 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 84,000 

ค่าพาหนะ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน ๆ ละ 12 วัน ๆ ละ 100 บาท 120,000 

ค่าวัสดุ  

วัสดุอบรม 74,000 

รวมทั้งสิ้น  638,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 4 ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  

ค่าใช้สอย  

ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้อบรมฯจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 120 84,000 

ค่าพาหนะจำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 7 วันๆ ละ 100 บาท 70,000 

ค่าชุดสำหรับฝึกงานจำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 250 บาท 25,000 

รวมทั้งสิ้น  179,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 817,000  
งบดำเนินงาน 817,000  
- ค่าตอบแทน  216,000  
- ค่าใช้สอย 527,000  
- ค่าวัสดุ  74,000  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 
 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้คำแนะนำ เพื่อสร้างโอกาส 

สร้างอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพในพื้นที่ สร้างรายได้ให้
ครอบครัว หากตรวจพบว่า นักเรียนไม่ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างรายได้ จะดำเนินการจัดประชุม
คณะทำงานฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา 
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ด้านอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ   
สร้างความเสมอภาคเทา่เทียมกัน    
กิจกรรมหลัก : 6.3 การเพิ่มทักษะ 
ด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส   

817,000   

กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินการจัดฝกึอบรม 
เชิงปฏิบัตทิักษะดา้นอาชีพ  

  

1. งบดำเนินงาน 
 

  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 216,000 ค่าวิทยากร 72 ชม.ๆ ละ 600 บาท จำนวน 
5 คน 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

  120,000  ค่าพาหนะ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน ๆ ละ 
12 วัน ๆ ละ 100 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ    
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  144,000  ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 

คน ๆ ละ 12 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 
  84,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 5 รุ่นๆ 

ละ 20 คน ๆ ละ 24 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(8) ค่ารับรองและพิธีการ    
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

  
(9) วัสดุสนามและการฝึก  74,000  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมอาชีพ 

จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 740 บาท 
กิจกรรมที่ 4 : ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ   

 
  

1. งบดำเนินงาน 
 

  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

   

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 70,000  ค่าพาหนะจำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 7 
วันๆ ละ 100 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ    
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม     84,000  ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้อบรมฯจำนวน 5 รุ่น ๆ 

ละ 20 คน ๆ ละ 7 วนั ๆ ละ 120 บาท 
  25,000  ค่าชุดสำหรับฝึกงานจำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 

คนๆ ละ 250 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 24 

ชื่อโครงการ : 2.โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้าจังหวัด
นราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก 

กิจกรรมหลัก : 2.3  พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 6,097,100  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ  : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส       
ผู้รับผิดชอบ : นายถาวร   เทพสุวรรณ    ตำแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 

สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์  073-642647-8 

 (1)  หลักการและเหตผุล 
(1.1) ที่มา :  
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อ
ปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางการพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม
แบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสรา้งทาง
เศรษฐกิจไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value Based Economy โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมทั้งเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ (1) เปลี่ยน
จากการเกษตรดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
(2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start Ups ที่มีศักยภาพสูง (3) เปลี่ยน
จาก Traditional Services ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Service (4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  

 (1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ :  

แม้ว่าอาชีพของคนจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะพึ่งพาด้านการเกษตรกรรม (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง
ขนาดเล็ก) แต่ในระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจฐานราก ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเกิด
การรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าจากฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาของคนในชุมชน เกิดเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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(OTOP) ออกจำหน่ายทั้งภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ หรือภายในจังหวัด สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่
สมาชิกและคนในครอบครัว ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้
องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถมีศักยภาพในการเป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่สามารถส่งจำหน่ายไปยังต่างจังหวัด และส่งออก
ไปยังต่างประเทศ สามารถยกระดับจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักที่ทำรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดได้ดีขึ้น ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 843 ราย 
ผลิตภัณฑ์ 1,540 รายการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในจังหวัดกว่า 2,013.64 ล้านบาทต่อปี เมื่อเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจของประเทศจึง
ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ได้รับผลกระทบจากยอดการจำหน่ายสินค้าที่ลดลง 
ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการลดลง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเป้าการตลาดในพื้นที่วงแคบ (พื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ) แต่ในกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในการทำการตลาดที่กว้างขึ้น (ระดับจังหวัด ต่างจังหวัด 
ต่างประเทศ) กลับสามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมียอดคำสั่งซื้อผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น 

ความเร่งด่วน :    
จากการจัดเก็บข้อมูลของกรมการปกครองผ่านระบบ Thai QM เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างถิ่นสู่
ดินแดนมาตุภูมิ (แรงงานคืนถิ่น) กว่า 117,000 คน พบว่า ส่วนใหญ่ ต้องการรับความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค – 
บริโภค การสนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ และปัจจัยการผลิต เพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือด้าน
การเงิน และภาษีจากภาครัฐ ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างถิ่นสู่ดินแดนมาตุภูมิ (แรงงานคืนถิ่น) เหล่านี้เป็นผู้ว่างงาน
อย่างแท้จริง และกลับมาพึ ่งพาระบบการบริหารจัดการของชุมชนที ่มีการดำเนินการอยู่แล้ว ซึ ่งกลุ ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นเหล่านี้ให้มีงานทำ และเกิด
รายได้ สามารถช่วยเหลือสภาพการดำรงชีว ิตในสังคมระดับหนึ ่งได้ อย่างไรก็ตามกลุ ่มอาชีพ กลุ ่มผู ้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนราธิวาสยังมีจุดอ่อนในหลายด้าน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและศักยภาพ
ในการสร้างรายได้ในระดับที่สูงขึ้น เช่น การขาดปัจจัยการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้สามารถผลิตได้ใน
ปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนการทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น 
รวมทั้งความเหมาะสมของสถานที่การผลิตยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ 
ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจของผู้บริโภคในการทำตลาดในระดับที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันกลุ่มสัมมาชีพ 
จังหวัดนราธิวาสจึงขอเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพชุมชน และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส เพื่อยกระดับและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ชุมชนให้มี
ศักยภาพในการผลิต สอดคล้องกับการทำการตลาดของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท อันจะเป็นการส่งเสริมการ
หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในระดับฐานรากด้วยการเพิ่มรายได้ของหน่วยเศรษฐกิจย่อย ๆ ในระดับชุมชน รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดินทางกลับจากต่างถิ่นสู่ดินแดนมาตุภูมิ หรือแรงงานคืนถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ว่างงานให้มี
อาชีพและมีรายได้ ด้วยระบบกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. เพื่อสนับสนุนการยกระดับกระบวนการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น 
3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าสำหรับเพิ่มศักยภาพใน

กระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการ 
4. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการผลิตสินค้า OTOP ที่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานต่างๆ สร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
5. เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูรายได้จากกิจกรรมการผลิตสินค้าชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เศรษฐกิจ

ชุมชน 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ลักษณะกิจกรรมตามโครงการเป็นการต่อยอด/ ขยายผลจากการดำเนินงานพัฒนากลุ่มอาชีพและการพัฒนา

ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยงบประมาณปกติของหน่วยงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์

และการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยนำเอากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ  

ในการผลิตและการทำการตลาดในระดับหนึ่ง เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสในการยกระดับสินค้าสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้น  

จึงจัดเป็นโครงการเดิม 

(2.3) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

จากลักษณะของกิจกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมมากกว่าองค์

ความรู้ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการด้วยงบประมาณปกติของหน่วยงาน โดยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่าย รวมทั้งการวิเคราะห์คุณค่าทาง

โภชนาการ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้น เป็นภารกิจเพิ่มเติมจาก

ภารกิจปกติของหน่วยงาน ประกอบกับเป็นการดำเนินภารกิจบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน จึงจัดเป็นโครงการ

ประเภทพัฒนา 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

1. ที่ทำการของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 25 กลุ่มผู้ประกอบการ  

ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส 

2. สถานที่ฝึกอบรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง 

3. สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ/หรือ สถาบันอาหารในสังกัดสำนักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาค จังหวัดสงขลา 
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(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

จำนวน 15 กลุ่มผู้ประกอบการ ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 25 กลุ่มๆ ละไม่น้อยกว่า 10 คน 

รวมไม่น้อยกว่า 250 คน    

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มองค์กร กลุ่มกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย กลุ่ม

ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย ประชาชน และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง 

   

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ  

ตัวชี้วัด :    

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี  2567 

กลุ่มผู้ประกอบการสนิค้าชุมชนได้รับการสนับสนนุการพัฒนาศกัยภาพการ

ดำเนินงาน 

กลุ่ม 25 

ผลิตภัณฑช์ุมชนได้รบัการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตวัใหม่และขึ้นทะเบียนเปน็

ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า 

ผลิตภัณฑ ์ 25 

รายได้จากการจำหนา่ยสนิค้าและผลติภัณฑ์ของกลุ่มผูป้ระกอบการเป้าหมาย 

เพิ่มข้ึนกว่าช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา ไมน่้อยกว่า 

ร้อยละ 10 

 (4.2) ผลผลิต : 
1. กลุ ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน จำนวน  

25 กลุ่ม/ราย 
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และขึ ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  

ไม่น้อยกว่า 25 ผลิตภัณฑ์ 
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย เพิ่มข้ึนกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
 (4.3) ผลลัพธ์ : 

1. สินค้า ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนราธิวาส ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม มีศักยภาพในการทำการตลาดได้สูงขึ้น 

2. เกิดการจ้างงาน เกิดอาชีพ และมีรายได้เพิ่มข้ึนของสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP  
(4.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดีขึ้น จากการส่งเสริมให้เกิดผลิตภาพ

ในพื้นที่ เกิดการมีงานทำ จ้างงาน เกิดรายได้ เศรษฐกิจในระดับฐานรากหมุนเวียน 

เชิงลบ :  ไม่ม ี
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 (5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่
ผลิตภัณฑส์ร้างสรรค์และเพิ่มค่า 

    

กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

    

กิจกรรมที่ 1.2 สนับสนุนพฒันาสินค้าชุมชนสู่
ผลิตภัณฑ์ OTOP สรา้งสรรค์และเพิ่มมูลค่า 
และเตรียมพร้อมสู่การขอเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ 

    

กิจกรรมที่ 1.3 การประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด 

   
 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการแปรรูปสินคา้
เกษตรพื้นถิ่น สู่ผลติภัณฑ์ OTOP เพิ่มมูลค่า 

    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

กิจกรรมบางส่วนของโครงการสามารถดำเนินงานได้เอง เนื่องจากมีศักยภาพที่จะทำให้บรรลุผลได้ เพราะมี
บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความชำนาญในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีฐานข้อมูลเดิมและสามารถต่อ
ยอดจากผลการดำเนินงานเดิมได้ นอกจากนี้กิจกรรมบางส่วนของโครงการมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาจากภายนอก 
เนื่องจากต้องใช้การจัดทำที่ใช้เทคนิคเฉพาะทาง ใช้ระยะเวลา และมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ไม่คุ้มค่ากับการ
ดำเนินงานเอง มีความเสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหากดำเนินการเอง 

 
(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 6,097,100 บาท  

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และเพิ่มค่า  

กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม  

1. งบดำเนินงาน 4,838,600 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 3,533,600 

ค่าตอบแทน 60,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (1 คน) 7,200 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (2 คน) 52,800 

ค่าใช้สอย 111,600 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 68,800 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 42,800 

ค่าวัสดุ 12,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  

- ค่าวัสดุโครงการ 12,000 

กิจกรรมที่ 1.2 สนับสนนุพัฒนาสินคา้ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า และ
เตรียมพร้อมสู่การขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 

 

1. งบดำเนินงาน 2,355,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,355,000 

ค่าตอบแทน 60,000 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (1 คน) 7,200 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (2 คน) 52,800 

ค่าใช้สอย 1,050,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  

- ค่าจ้างพฒันาผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์จากสินค้า/วัตถุดบิอัตลักษณ์พื้นถิ่น พร้อมการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ฉลาก หีบห่อผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ 

800,000 

- ค่าจ้างวิเคราะห์คุณค่า โภชนาการทางอาหารของผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์ (ประเภทอาหาร) 250,000 

ค่าวัสดุ 12,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  

- ค่าวัสดุโครงการ 12,000 

2. งบลงทุน 1,305,000 

2.1 ค่าครุภัณฑ์  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท 1,305,000 

กิจกรรมที่ 1.3 การประชาสัมพนัธ์และการตลาด  

1. งบดำเนินงาน 2,300,000 

 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,300,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ  

- ค่าจ้างทำคลิปวิดีทัศน์กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อัตลักษณ์พื้นถิ่น พร้อมผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อสนบัสนุนการจัดจำหน่าย 

2,000,000 

- ค่าจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น “มหัศจรรย์ชายแดนใต้” ในพื้นที่
ศูนย์การค้าระดบัประเทศ 

300,000 

ค่าวัสดุ - 

(1) วัสดุสาธิต - 

กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาทกัษะการแปรรูปสินค้าเกษตรพื้นถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่ม
มูลค่า 

 

1. งบดำเนินงาน 1,258,500 

 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 705,500 

ค่าตอบแทน 366,000 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (1 คน) 18,000 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (2 คน) 348,000 

ค่าใช้สอย 242,000 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 149,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 48,000 

ค่าวัสดุ 97,500 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  

- ค่าวัสดุโครงการ 97,500 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. งบลงทุน 1,305,000 

2.1 ค่าครุภัณฑ์  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท  

- เครื่องกวนไส้ 460,000 

- เครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ 41,000 

- เตาแก๊ส 52,000 

รวมทั้งสิ้น 6,097,100 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 6,097,100 - 
งบดำเนินงาน 4,239,100 - 
- ค่าตอบแทน  426,000 - 
- ค่าใช้สอย 3,703,600 - 
- ค่าวัสดุ  109,500 - 
งบลงทุน 1,858,000 - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 
 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที 

กิจกรรมตามโครงการเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและต่อยอดจากการดำเนินงานด้วยงบประมาณปกติของ
หน่วยงาน กิจกรรมที่เสนอตามโครงการเป็นผลจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
เป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานในงบประมาณอื่นๆ เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมิน
ศักยภาพของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการ แกนนำชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน จึงสามารถ
ดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
 (10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส) 
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
 ไม่มี 

 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการดำเนินกิจกรรมใน
ระดับอำเภอ และพื้นที่ชุมชน/กลุ่มองค์กรชุมชนเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรม แต่ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ในการฝึกทักษะทางด้านกระบวนการวิเคราะห์โภชนาการในผลิตภัณฑ์ การรับรองมาตรฐาน
สินค้าอาหารปลอดภัย และเทคนิคการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจ ำเป็นที่จะต้องใช้
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ หรือครูภูมิปัญญาที่มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวให้การสนับสนุน รวมทั้งต้องมีการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกหรือเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ภายนอกเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านองค์ความรู้ต่างๆ 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 

      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

กิจกรรมบางส่วนของโครงการมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาจากภายนอก เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตมีมูลค่าสูง 

และไม่ใช่ภารกิจประจำของหน่วยงาน สามารถใช้การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการได้ ซึ่งจะเป็นการลดความ

เสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหากดำเนินการเอง เช่น เครื่องมือสำหรับการผลิตไวนิล 

เครื่องมือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เครื่องมือสำหรับการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
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3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 

บุคลากรของหน่วยงานดำเนินการมีทักษะในด้านการเจรจาและจิตวิทยามวลชน มีการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีองค์ความรู้เฉพาะในการบริหารจัดการ
กลุ่มและช่องทางการพัฒนาต่อยอดผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของโครงการ มีความชำนาญและเข้าใจใน
บริบทของชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 

(10.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
 โครงการไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพราะ ไม่เข้าเงื่อนไข

ต้องดำเนินการ 
 (10.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 

 ไม่ต้องทำการศึกษา 
เพราะ โครงการไม่ได้เป็นโครงการลงทุนที่ต้องมีผลตอบแทนกลับมา และไม่มีความเสี่ยงจากปัจจัย

ภายนอกที่กระทบต่อโครงการว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จ 
 ต้องทำการศึกษา 

 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

11.1 ครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์
ขอรับโอนทรัพย์สิน โดยกำหนดให้คณะกรรมการกลุ่มเป้าหมายยืมครุภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ในรูปแบบสัญญายืมใช้ครุภัณฑ์คงรูปต่อไป 

11.2 โครงการฯ จะดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกลุ ่มองค์กร/คณะกรรมการกลุ ่มเป้าหมาย เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลรายได้ของชุมชนที่ได้รับจากการ
ดำเนินงาน โดยมีทีมพัฒนากร (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) เป็นหน่วยในการสนับสนุนติดตาม 

 
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 2.โครงการพัฒนาระบบตลาด 
เชื่อมโยงตลาดสินคา้และบริการสู่
ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้าจงัหวัด
นราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก    
กิจกรรมหลัก : 2.3  พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธวิาส   

6,097,100   

1. งบดำเนินงาน 
 

4,239,100  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
4,239,100  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

426,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 426,000 กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.1 
- ค่าวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ (1 คน)  
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
- ค่าวิทยากรกระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ (2 
คน) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 11 ชั่วโมงๆ ละ 
2,400 บาท เป็นเงิน 52,800 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 
- ค่าวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ (1 คน) 
จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าวิทยากรกระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ (2 
คน) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 29 ชั่วโมงๆ ละ 
2,400 บาท เป็นเงิน 348,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

3,703,600  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 161,800 กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.1 
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 
คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงนิ 20,000 บาท 
- ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 1 คืน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 
20 คนๆ ละ 800 บาท เปน็เงิน 32,000 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 
คนๆ ละ 2,000 บาท เปน็เงิน 12,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 
คนๆ ละ 800 บาท เป็นเงนิ 4,800 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 3 
คนๆ ละ 3,000 บาท เปน็เงิน 45,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 4 คืน จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 3 
คนๆ ละ 3,200 บาท เปน็เงิน 48,000 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  3,541,800 กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.1 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 
คนๆ ละ 750 บาท เป็นเงนิ 30,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รุ่นๆ 
ละ 20 คนๆ ละ 200 บาท เปน็เงิน 8,000 
บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 
รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 2,800 
บาท 
- ค่าจ้างทำปา้ยโครงการ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 
ป้ายๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงิน 2,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1.2 
- ค่าจ้างพฒันาผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์จาก
สินค้า/วัตถุดิบอัตลักษณ์พืน้ถิ่น พร้อมการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก หีบห่อผลิตภัณฑ์



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

618 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

สร้างสรรค์ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ๆ 
ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 800,000 บาท 
-  ค่าจ้างวิเคราะห์คุณค่า โภชนาการทาง
อาหารของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ประเภท
อาหาร) จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 25,000 
บาท เปน็เงิน 250,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ค่าจ้างทำคลปิวิดีทัศน์กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑส์ร้างสรรค์อัตลักษณพ์ื้นถิ่น พร้อม
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสนบัสนนุการจัด
จำหน่าย จำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 15,000 บาท 
เป็นเงิน 300,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดงานประชาสัมพันธส์นิค้าอัตลักษณ์
พื้นถิ่น “มหัศจรรย์ชายแดนใต้” ในพื้นที่
ศูนย์การค้าระดบัประเทศ 1 งานๆ ละ 
2,000,000 บาท เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าอาหารกลางวนั (ระดบัหมู่บ้าน) จำนวน 5 
รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 
37,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับหมู่บา้น)  
จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 350 บาท 
เป็นเงิน 26,250 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 
รุ่นๆ ละ 15 คนๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 5,250 
บาท 
- ค่าจ้างทำปา้ยโครงการ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1 
ป้ายๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงิน 5,000 บาท 
- ค่าจ้างการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/
หีบห่อสินค้าแปรรูป จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 3 
ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 5,000 บาท เปน็เงิน 75,000 
บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

109,500  
(9) วัสดุสนามและการฝึก  109,500 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมที่ 1.1  
- ค่าวัสดุโครงการ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 6,000 
บาท เปน็เงิน 12,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าวัสดุโครงการ จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 15 
คนๆ 300 บาท เปน็เงิน 22,500 บาท 
- ค่าวัสดุสาธิต วสัดุบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 
รุ่นๆ ละ 15 คนๆ 1,000 บาท เป็นเงิน 
75,000 บาท 

2. งบลงทุน 
 

1,858,000  
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 

 
  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท   กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.2 
- อ่างซิงค์สำหรับล้างผักผลไม้ แบบ 2 อ่าง 
พร้อมขาชุดประกอบ ขนาด 120x65x80 ซ.ม. 
อ่างขนาด 50x50 ซ.ม. ลึก 30 ซ.ม. มีขาปรับ
ระดับ จำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 1 ตัวๆ ละ 
20,000 บาท เป็นเงนิ 400,000 บาท 
- เก้าอ้ีแสตนเลสขารัด จำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 
5 ตัวๆ ละ 550 บาท เปน็เงิน 55,000 บาท 
- ชั้นวางแสตนเลสแบบตะแกรง 4 ชั้น ขนาด 
50x150x150 ซ.ม. จำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 2 
ตัวๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงนิ 560,000 บาท 
- อ่างล้างมือแสตนเลส ขนาด 120 * 70 * 85 
+15ซม. (2 หลุม) จำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 1 
ชุดๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท 
- เต๊นท์พับสำเร็จรูป ขนาด 3 x 3 เมตร พร้อม
สกรีนโลโก้ จำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 2 อันๆ ละ 
4,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

กิจกรรมหลักที่ 2 
- เครื่องกวนไส้ จำนวน 5 เคร่ืองๆ ละ 92,000 
บาท เปน็เงิน 460,000 บาท 
- เครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 เคร่ืองๆ 
ละ 8,200 บาท เป็นเงนิ 41,000 บาท 
- เตาแก๊ส จำนวน 5 เตาๆ ละ 10,400 บาท 
เป็นเงิน 52,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 25 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาสลิดแบบครบวงจร 
วงเงิน 966,020 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายเรวัตร คงประดิษฐ์      ตำแหน่ง : ประมงจังหวัดนราธิวาส           
สถานที่ติดต่อ : ถนนศนูย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000  
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532052 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสใน

เร่ืองการแก้ไขขอบเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงได้ศึกษา
ลักษณะดินในเขตพัฒนาโดยสามารถจำแนกดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ดินพรุ มีเนื้อที่ 44 ,815 ไร่ ดินเปรี้ยวจัด 
มีเนื้อที่ 13,976 ไร่ ดินกรด มีเนื้อที่ 1,888 ไร่ และพื้นที่ดอน มีเนื้อที่ 2,451 ไร่ แต่ในฤดูฝนมักได้รับผลกระทบจาก
น้ำพรุซึ่งมีสภาพเป็นกรดไหลหลากท่วมพื้นที่ทำการเกษตรรวมถึงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดไม่สามารถ
ทนต่อสภาพความเป็นกรดได้ การปรับปรุงคุณภาพดิน และน้ำรวมถึงการคัดพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่จึงมี
ความสำคัญ การเลี้ยงปลาสลิดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความสำคัญและเหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
กรมประมงในฐานะผู ้ส่งเสริมเกษตรกรในเรื ่องเทคนิคการเลี้ยง การจัดการการเลี ้ยง กระบวนการลดต้นทุน  
การแปรรูป รวมถึงการตลาด ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ยงปลาสลิดแบบครบวงจร เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ ทั้งนี้สามารถ 
ที่จะผลักดันให้ปลาสลิดเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของชายแดนใต้ ซึ ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
แผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ที ่จะมุ ่งเน้นพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
ตามความต้องการของตลาด และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งประเด็นดังกล่าว  
มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง 
รวมทั้งร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่จะพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ตามหมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
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ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ำ ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเน ื ่อง รวมทั ้งประเด็นยุทธศาสตร์ท ี ่  3 ของจังหวัดนราธิวาสที ่จะจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งเสริมสร้าง  
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่น้ำจืด เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการเลี้ยงสัตว์น้ำของพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ เกิดความยั่งยืนในอาชีพ
และรายได้ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างแท้จริง 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ความต้องการสัตวน์้ำเพื่อการบริโภคในปัจจุบนัเพิ่มมากขึ้น  เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสยังมคีวาม

สนใจในการผลิตสัตวน์้ำเพื่อสร้างได้เพิ่มข้ึนอีกทางหนึง่       
ความเร่งด่วน : จำเป็นและเร่งด่วน  ในการสรา้งอาชพี เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรในจังหวัดนราธวิาส 

 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
2. เพื่อสร้างทางเลือกอาชีพให้กับเกษตรกรและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่น้ำจืด 
3. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดเพื่อเพิ่มมูลค่า 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
เกษตรกรผู้สนใจที่ขึ ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมง (ทบ.1) ในจังหวัดนราธิวาสตามพื้นที่

ดำเนินการที่กำหนด  
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู ้สนใจที ่ขึ ้นทะเบียนผู ้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมง (ทบ.1)  

ในจังหวัดนราธิวาสตามพื้นที่ดำเนินการที่กำหนด 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ไม่มี 
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด :  
1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/การบริหารจัดการระหว่าง การเลี้ยง/ 

การแปรรูป/มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(4.2) ผลผลิต 

1. เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงปลาสลิด โดยสนับสนุนพันธุ์ต่อราย 4,000 ตัว/ราย อัตรารอด 80 % 
เลี้ยง 8-10 เดือน ผลผลิตขนาด 5 ตัว/กิโลกรัม จำนวน 640 กิโลกรัม/ราย ราคาผลผลิต 80 บาท/กิโลกรัม คิดเป็น
เงิน 51,200 บาท/ราย จำนวน 50 ราย รวมเป็นมูลค่า 2.56 ล้านบาท 

2. หากเกษตรกรแปรรูปเป็นปลาปลาสลิดแดดเดียว หรือเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สามารถเพิ่มมูลค่ามากข้ึน 
เช่น ปลาสลิดแดดเดียว เกษตรกรมีผลผลิต 640 กิโลกรัม สามารถแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวได้ประมาณ  
384 กิโลกรัม ๆ ละ 250 บาท คิดเป็น เงิน 96,000 บาท/ราย จำนวน 50 ราย รวมเป็นมูลค่า 4.8 ล้านบาท 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1. เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 50 ราย     
2. สามารถให้ผลผลิตปลาสลิดสดรวมได้ไม่น้อยกว่า 32 ตัน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่า    

18 ตัน 
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 3                                                                                     
4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน์ำ้  

การบริหารจัดการทรัพยากร มคีวามรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำให้มีองค์ความรู้ในการประกอบ

อาชีพ และสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดโดยการขายผลผลิตที่ได้รับ และนำไปลงทุนเพื่อการเลี้ยงในรอบถัดไป ทำให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

(4.4) ผลกระทบ 
เชิงบวก : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
เชิงลบ :   ไม่มี 
 

(5) แนวทางการดำเนินงาน  

กิจกรรมย่อย 
 

ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเพาะเลี้ยงปลาสลิด 

 
   

1. คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่นราธิวาสที่มีศักยภาพ 
เป้าหมาย 50 ราย  
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กิจกรรมย่อย 
 

ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

2. อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสลดิ     
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต     
4. บริหารงานโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ จำนวน    966,020   บาท 

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลีย้งปลาสลิด  

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 966,020 

ค่าตอบแทน 7,200 

- ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 วัน  7,200 

ค่าใช้สอย 29,320 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 

- ค่ายานพาหนะเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 วันๆ ละ 100 บาท จำนวน 50 ราย 5,000 

- ค่าอาหารกลางวันเกษตรผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้จัด อัตรามื้อละ 75 บาท จำนวน 
2 วันๆ ละ 1 มื้อ จำนวน 56 ราย  

8,400 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้จัด อัตรามื้อละ 35 
บาท จำนวน 2 วันๆ ละ 1 มื้อ จำนวน 56 ราย  

3,920 

-  ค่าตกแต่งสถานที่สำหรับการฝึกอบรม รุ่นละ 1,000 บาท จำนวน 2 รุ่น 2,000 

ค่าวัสดุ 929,500 

- ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 แฟ้มเก็บเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ คลปิหนีบเอกสาร และ
วัสดุสำนักงานอ่ืนๆ ทีจ่ำเปน็ตามระเบียบราชการ 

5,000 

-  ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม 5,000 

-  ค่าวัสดุการฝึกอบรม จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 120 บาท 6,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- วัสดุการเกษตรเพื่อสนับปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 913,500 

รวมทั้งสิ้น 966,020 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 966,020 - 
งบดำเนินงาน 966,020 - 
- ค่าตอบแทน  7,200 - 
- ค่าใช้สอย 29,320 - 
- ค่าวัสดุ  929,500 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 
 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(10) ความพร้อมของโครงการ 

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่

อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
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(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)  
  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 

   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
 ไม่ต้องทำการศึกษา 
 ต้องทำการศึกษา 

 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำให้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดโดยการขายผลผลิตที่ได้รับ และนำไปลงทุนเพื่อการเลี้ยงในรอบถัดไป ทำให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ภาครัฐสามารถลดงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพลงได้ต่อเนื่อง 

 
(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด  : 

การคัดเลือกฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมจริง ๆ เพื่อลดปัญหาใน
การส่งเสริมอาชีพแบบต่อเนื่อง ร่วมทั้งฟาร์มต้องมีความพร้อมที่จะต้องตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และฟาร์มเกษตรกรต้องพร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องหากเจ้าหน้าที่แนะนำให้ปรับปรุง  
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :         

โครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตร    
กิจกรรมหลัก : 1.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาสลิด 
แบบครบวงจร   

966,020   

1. งบดำเนินงาน 
 

966,020  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
966,020  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

7,200  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 7,200 กิจกรรมที่ 1 
- ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท จำนวน 2 วนั เป็นเงนิ 7,200 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

29,300  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 15,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหนา้ที่สำหรับดำเนิน
โครงการ อัตราวันละ 120 บาท จำนวน 10 
วัน จำนวน 5 คน และค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่ายานพาหนะเกษตรกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 1 วันๆ ละ 100 บาท 
จำนวน 50 ราย เป็นเงนิ 5,000 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  14,320 - ค่าอาหารกลางวนัเกษตรผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้จัด อัตรามื้อละ 75 
บาท จำนวน 2 วันๆ ละ 1 มื้อ จำนวน 56 
ราย เป็นเงิน 8,400 บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้จดั อัตรามื้อละ 
35 บาท จำนวน 2 วนัๆ ละ 1 มื้อ จำนวน 56 
ราย เป็นเงิน 3,920 บาท  
- ค่าตกแต่งสถานที่สำหรับการฝกึอบรม รุ่น
ละ 1,000 บาท จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 2,000 
บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

929,500  
(1) วัสดุสำนักงาน  5,000 กิจกรรมที่ 1 

- ค่าวัสดุสำนักงาน เชน่ กระดาษ A4 แฟ้ม
เก็บเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบ
เอกสาร และวัสดุสำนักงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นตาม
ระเบียบราชการ เป็นเงนิ 5,000 บาท 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  11,000 กิจกรรมที่ 1 
- ค่าวัสดุการฝึกอบรม จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม เปน็เงิน 5,000 
บาท 

(14) วัสดุการเกษตร  913,500 วัสดุการเกษตรเพื่อสนับปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกร เป็นเงิน 913,500 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 26 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.4 แหล่งอาหารและโปรตนีด้านปศุสตัว์ 
วงเงิน 12,132,280 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายสามารถ  อ่อนสองชั้น      ตำแหน่ง :  ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ : 061-479-1999        
ผู้รับผิดชอบ : นายกระจ่าง  หมวกสกุล        ตำแหน่ง :  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ : 082-970-6579        

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กำหนดยุทธศาสตร์   การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน 
โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก โดยในประเด็น 1 การเกษตรสร้างมูลค่า เน้นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริม  
การนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร การเกษตรปลอดภัยเป็นกา รให้
ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐาน
เกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม และเกษตร
อัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของ
จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นหลัก 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ในสภาพปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรส่วนใหญ่

เป็นชาวมุสลิม ประกอบอาชีพภาคการเกษตร ทำสวนผลไม้  สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรทั่วไป 
นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ จำพวกสัตว์ปีกเป็นหลัก ซึ่งการผลิตสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งผลผลิตทางด้านการเกษตรมีราคาตกต่ำ  ทำให้มีผลกระทบแก่ประชาชนพี่น้องเกษตรกร
ในพื้นที่ ขาดรายได้และเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มรายได้ มีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ 
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ความเร่งด่วน :  
จากปัญหาความไม่สงบได้เกิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  จนถึงปัจจุบัน

และราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความมั่นคงของอาชีพ รวมถึงการเข้าถึง
แหล่งอาหารและโปรตีนของเกษตรกร/ประชาชน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร/
ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพและมีรายได้ต่อการดำรงชีวิต สู่ความเชื่อมั่นต่อรัฐ 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      1. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 
      2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น 
      3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส  13 อำเภอ ได้แก่ 
 1. อำเภอเมืองนราธิวาส 
 2. อำเภอตากใบ 
 3. อำเภอสุไหงโก-ลก 
 4. อำเภอระแงะ 
 5. อำเภอสุไหงปาดี 
 6. อำเภอเจาะไอร้อง 
 7. อำเภอแว้ง 
 8. อำเภอสุคิริน 
 9. อำเภอจะแนะ 
 10. อำเภอยี่งอ 
 11. อำเภอบาเจาะ 
 12. อำเภอรือเสาะ 
 13. อำเภอศรีสาคร  

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

เกษตรกร/ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เกษตรกรทั้งหมด 1,248 ราย 
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(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
เกษตรกร/ประชาชน กลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการ 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
1. เกษตรกร/ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอจากการเลี้ยง  

ไก่พื้นเมือง  
2. สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเกษตรกร/ประชาชนที่เข้า

ร่วมโครงการ 
(4.2) ผลผลิต 

1. ประชาชน/เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 13 อำเภอ ซึ่งมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
จำนวน 1,248 ราย สามารถมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการจำหน่ายไก่พื้นเมือง  

2. สร้างมูลค่าเกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
3. เพิ่มความเชื่อมั่นในด้านอาหารและโปรตีน 
4. ประชาชน/เกษตรกร มีความรู้ ความสามารถ จากการอบรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและ

สร้างอาชีพ เพิ่มความมั่นคงในครัวเรือนได้ 
(4.3) ผลลัพธ์ 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ของประชากรไก่พื้นเมือง 
ที่มีอยู่เดิม 

2. มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
3. เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายลูกไก่พื้นเมืองและลดรายจ่ายจากการบริโภคไก่พื้นเมือง 

ในครัวเรือน 
(4.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :  
เกษตรกร/ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีแหล่งอาหารและโปรตีนด้านปศุสัตว์ที่มั่นคง และมีรายได้

เพิ่มมากขึ้น 

เชิงลบ :  
ไก่พื้นเมืองอาจเกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ไม่แน่นอน 
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1. จัดประชุมเจ้าหนา้ที่และประชาสัมพนัธ์
โครงการฯ     

2. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร/
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ     

3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามเปา้หมาย 

    

4.      
5. ติดตาม/ประเมินผล     

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 12,132,280 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ (บาท) 

งบดำเนินงาน 12,132,280 

ค่าตอบแทน 39,000 

ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 39,000 

ค่าใช้สอย 384,520 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พักและพาหนะ 146,400 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 238,120 

ค่าวัสดุ 11,708,760 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 15,000 

วัสดุเวชภัณฑ ์ 436,800 

วัสดุการเกษตร 11,256,960 

รวมทั้งสิ้น 12,132,280 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

633 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 12,132,280 - 
งบดำเนินงาน 12,132,280 - 
- ค่าตอบแทน  39,000 - 
- ค่าใช้สอย 384,520 - 
- ค่าวัสดุ  11,708,760 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
      ยังไม่มีผลดำเนินงานเนื่องจากรอการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 คาดว่าจะ

ดำเนินการในช่วง พฤศจิกายน พ.ศ.2565 หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์  
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
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 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ด้านการใช้งาน  เนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพ จึงไม่ต้องจัดการบำรุงรักษา 

ด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานมีความพร้อมด้านบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง
สัตว์ และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภท
รายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
  

คำชี้แจง 
   

ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        

โครงการ : 1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร    
กิจกรรมหลัก : 1.4 แหล่งอาหาร
และโปรตนีด้านปศสุัตว์ 

15,168,300 12,132,280   

1. งบดำเนินงาน 15,168,300 12,132,280  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  8,239,300  
1.1.1 ค่าตอบแทน  39,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนา
และฝึกอบรม) 

39,000 39,000 จำนวน 1 คน ระยะเวลา 65 ชัว่โมงๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย    
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

190,600 146,400 ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหนา้ที่ 3 ราย ๆ ละ 
240 บาท จำนวน 30 วัน เปน็เงิน 
21,600 บาท 
ค่าพาหนะเดนิทางของเกษตรกร จำนวน 
1,248 ราย ๆ ละ 100 บาท เปน็เงิน 
124,800 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม 
 

322,100 238,120 ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 1,248 ราย ๆ 
ละ 80 บาท เป็นเงิน 99,840 บาท     
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
1,248 ราย ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 
87,360 บาท           
ค่าวัสดุจัดฝึกอบรม จำนวน 1,248 ราย ๆ 
ละ 40 บาท เป็นเงิน 49,920 บาท           
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภท

รายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
  

คำชี้แจง 
   

ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ค่าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1,000 
บาท (ไวนิลปา้ยโครงการจัดฝึกอบรม) 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

11,708,760  
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,000 15,000 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              

15,000 บาท ใช้ในการติดตามงาน              
จำนวน  13  อำเภอ ๆ ละ 2 คร้ัง/ปี  
โดยใช้รถยนต์ของทางราชการ          
จำนวน 1 คัน ในการปฏิบัติงาน 

(8) วัสดุเวชภัณฑ ์ 591,500 436,800 ยาปฏิชวีนะละลายน้ำ(BIO B12) 12,480 
ซอง ๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 436,800 
บาท 

(14) วัสดุการเกษตร 14,010,100 11,256,960 ค่าพันธุไ์ก่พื้นเมืองเพศผู้                
จำนวน 3,744 ตัว ๆ ละ 250 บาท    
เป็นเงิน 936,000 บาท 

   ค่าพันธุไ์ก่พื้นเมืองเพศเมีย            
จำนวน 18,720 ตัว ๆ ละ 210 บาท เปน็
เงิน 3,931,200 บาท 

   ค่าอาหารไก่พื้นเมือง                   
จำนวน 3,744 กระสอบ ๆ ละ 640 บาท                
เป็นเงิน 2,396,160 บาท 

   ค่าถังน้ำ/ถังอาหารไก่                        
จำนวน 4,992 ชุด ๆ ละ 250 บาท   เป็น
เงิน 1,248,000 บาท 
ค่าตาข่าย 12,480 กิโลกรัม  
กิโลกรัมละ 220 บาท  เปน็เงิน 
2,745,600 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 27 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนดา้นพลังงานในภาคการเกษตร 
วงเงิน : 2,011,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายสมนึก ทริทอง ตำแหน่ง : พลังงานจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : ถนนศนูย์ราชการ ศาลากลางจงัหวัดนราธวิาส ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ : 073-642623 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บท ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านการเกษตร 4.1.5 เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใ์ช้ใน
การพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และเตรียมพร้อม
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
วิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
             สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

พื้นที ่จังหวัดนราธิวาสมีการบริหารจัดการระบบน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนน้ำและระบบ
ชลประทานในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในบางพื้นที่ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี  
ความต้องการเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ประโยชน์  เพื่อช่วยลดต้นทุนทางด้ านพลังงานไฟฟ้าและลดระยะเวลา 
ในการตากแห้งในกระบวนการผลิต                                                                 
 ความเร่งด่วน :  

หากมีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(พลังงานแสงอาทิตย์) ในภาคการเกษตรอย่างทั่วถึง  
จะสามารถทำให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงาน สามารถแก้ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้                                                                                                   

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
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(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : อ.เมืองนราธิวาส อ.ระแงะ  อ.สุไหงโกลก อ.รือเสาะ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.แว้ง 

อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส   
ลำดับ

ที่ 
รายการเทคโนโลย ี ขนาด พื้นที่ดำเนินการ 

1 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

1.5 kW - กลุ่มประมงพืน้บา้นร่วมสามัคคี ต.บางนาค  
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธวิาส 

2 - กลุ่มชาวประมงพืน้บา้นตือลาฆอปาลัส ม.11  
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

3 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

5 kW - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านค้าสหกรณ์ตันหยงมัส  
ม.1 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

4 ระบบสบูนำ้พลงังาน
แสงอาทิตย์ (แบบเคลื่อนที)่ 

350 W - ศูนย์การเรียนรู้บ้านลูโบะลือซง ม.2 ต.มูโนะ  
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

5 ระบบสบูนำ้พลงังาน
แสงอาทิตย ์

1 kW - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มแดนใต้ 
บ้านบือแนกือเปาะ ม.5  ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  
จ.นราธิวาส 

6 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
(แบบเคลื่อนที)่  

2×2 เมตร - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกรียบปลาฮุสณา ม.11  
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

7 - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกรียบปลาดารุลฟาลัส  
ม.11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

8 - กลุ่มปลาส้มไฮโซบ้านสุเปะ๊ ม.2 ต.เรียง  
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

9 - กลุ่มลูกหยีกะเสาะ ม.7 ต.ปะลุกาสาเมาะ  
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

10 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
(แบบเคลื่อนที)่  

2×2 เมตร - กลุ่มสัมมาชพีบา้นปูลาไซร์ ม.9  
ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

11 - กลุ่มสัมมาชพีบา้นกำปงปาเร๊ะ ม.8  
ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธวิาส 

12 - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเล ม.12 ต.โคกเคียน  
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 
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ลำดับ
ที่ 

รายการเทคโนโลย ี ขนาด พื้นที่ดำเนินการ 

13   - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญม่ะพร้าวบา้นมาแฮ 
ม.11    ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

14 - วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากบ้านฮูแตทูวอ ม.4 ต.โคกเคียน อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส 

15 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  
(บ้านปาลอบาตะ)   ม.4 ต.ลโุบะบายะ อ.ยี่งอ  
จ.นราธิวาส 

16 - วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินคา้เกษตรบ้าน
น้ำขาว ม.3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

17 - กลุ่มแปรรูปสัตวน์้ำบา้นบือแนยามู ม.2 ต.กาวะ  
อ.สุไหงปาดี   จ.นราธิวาส 

 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส/ อำเภอระแงะ/ อำเภอรือเสาะ/ อำเภอบาเจาะ/  
อำเภอยี่งอ/ อำเภอแว้ง/ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโกลก รวมทั้งหมด 17 กลุ่ม 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส/ อำเภอระแงะ/ อำเภอรือเสาะ/ อำเภอบาเจาะ/ 
อำเภอยี่งอ/ อำเภอแว้ง/ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโกลก รวมทั้งหมด 17 กลุ่ม และองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง 

 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
             ตัวชี้วัด :  
              1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทีไ่ด้รับการสนับสนนุตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดระยะเวลา 
การตากแห้งผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 50         
              2) กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนนุระบบสบูนำ้พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดรายจ่ายดา้นไฟฟา้ ร้อยละ 50 
              3) สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเทคโนโลยี 
กลุ่มละ 5 คน 
 
 
 
       (4.2) ผลผลิต      
              1) ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ดังนี้ 
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                  - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 ระบบ 
                  - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 kW จำนวน 2 ระบบ 
                  - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบเคลื่อนที่) ขนาด 350 W จำนวน 2 ระบบ 
                  - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 kW จำนวน 1ระบบ 
                  - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบเคลื่อนที่) ขนาด 2×2 เมตร จำนวน 26 ระบบ 

         2) จัดฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี
จำนวน 17 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  โดยจัดฝึกอบรมแยกเป็นรายอำเภอ อำเภอละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง รวมจำนวน 85 คน 
(4.3) ผลลัพธ์ 

             1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมดปัญหาแมลงวันตอม  
ฝุ่นละออง สามารถลดระยะเวลาการตากแห้งผลิตภัณฑ์ เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  
             2) กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดรายจ่ายด้านไฟฟ้า 
             3) กลุ่มประมงพื้นบ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดรายจ่ายด้านไฟฟ้าที่
ใช้ในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือระบบแสงสว่าง ร้อยละ 50 
             4) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเทคโนโลยี สามารถทราบ
ปัญหา สาเหตุหรือสามารถซ่อมแซมเบื้องต้น หากเทคโนโลยีเกิดการชำรุดได้ 

(4.4) ผลกระทบ 
   เชิงบวก : สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร/ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

และสามารถลดระยะเวลาการตากแห้ง ได้ร้อยละ 50      
เชิงลบ : ไม่มี 

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

1) จ้างทำเทคโนโลยีพลังงาน  
   - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 ระบบ 
   - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 kW จำนวน 2 ระบบ 
   - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบเคลื่อนที ่) ขนาด 350 W 
จำนวน 2 ระบบ 
   - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 kW จำนวน 1ระบบ 
   - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบเคลื่อนที่) ขนาด 2×2 เมตร 
จำนวน 26 ระบบ 

✓ ✓ ✓  

2) จัดฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเทคโนโลยีให้แก่สมาชิก
ของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี  

   ✓ 

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,011,000 บาท 
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรม : จัดฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเทคโนโลยี  

งบดำเนินงาน 52,000 

ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนวทิยากร (1คน*5 ชม.*600 บาท*8ครั้ง) 24,000 

ค่าใช้สอย  

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรม) (17 กลุ่ม×5คน×35บาท×2 มื้อ) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เจ้าหน้าที)่ (5คน×35บาท×2 มื้อ×8ครั้ง) 
     - ค่าอาหารกลางวนั (ผู้เข้ารว่มอบรม) (17กลุ่ม×5คน×120บาท×1มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวนั (เจ้าหน้าที่) (5คน×120บาท×1มื้อ×8คร้ัง) 
     - ค่าเอกสารประกอบการฝกึอบรม (85ชุด×50บาท) 

 
5,950 
2,800 

10,200 
4,800 
4,250 

กิจกรรม : จ้างทำเทคโนโลยีพลังงาน   

งบลงทุน 1,959,000 

ค่าครุภัณฑ์  

     - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.5 kW (2ระบบ×200,000บาท) 400,000 

     - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 kW (2ระบบ×350,000บาท) 700,000 

     - ระบบสบูนำ้พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบเคลื่อนที่) (ขนาด350 W)(2ระบบ×35,000บาท) 70,000 

     - ระบบสบูนำ้พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 kW (1ระบบ×100,000บาท) 100,000 

     - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบเคลื่อนที่) (ขนาด 2×2 เมตร) (26ระบบ×26,500 บาท) 689,000 

รวมทั้งสิ้น 2,011,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 2,011,000 - 
งบดำเนินงาน 52,000 - 
- ค่าตอบแทน  24,000 - 
- ค่าใช้สอย 28,000 - 
- ค่าวัสดุ  - - 
งบลงทุน 1,959,000 - 
- ค่าครุภัณฑ์ 1,959,000 - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 
 
 (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 (10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ ์   ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ ์

2) เครื่องมือดำเนินการ   มี พร้อมดำเนินการได้ทันที 

   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  

                                    มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
 ไม่ต้องทำการศึกษา 
 ต้องทำการศึกษา 

 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  
       จะมีการส่งมอบครุภัณฑ์ให้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง หลังจากนั้น ให้
กลุ่มดำเนินการยืมใช้ครุภัณฑ์ และหากมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษากลุ่มจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร    
กิจกรรมหลัก : 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดตน้ทุนด้านพลังงานในภาค
การเกษตร   

2,011,000     

1. งบดำเนินงาน 
 

52,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
52,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 24,000 (1คน×5 ชม.×600 บาท×8ครั้ง) 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  28,000     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วม

อบรม) (17 กลุ่ม×5คน×35บาท×2 มื้อ) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เจ้าหน้าที)่ 
(5คน×35บาท×2 มื้อ×8ครั้ง) 
    - ค่าอาหารกลางวนั (ผู้เข้ารว่มอบรม) 
(17กลุ่ม×5คน×120บาท×1มื้อ) 
    - ค่าอาหารกลางวนั (เจ้าหนา้ที่) (5คน×
120บาท×1มื้อ×8ครั้ง) 
    - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
(85ชุด×50บาท) 

2. งบลงทุน 
 

1,959,000  
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 

 
  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท  1,959,000      - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 1.5 kW (2ระบบ×200,000บาท) 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

        - ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 5 kW (2ระบบ×350,000บาท) 

        - ระบบสบูนำ้พลงังานแสงอาทิตย์ (แบบ
เคลื่อนที่) (ขนาด350 W) (2ระบบ×35,000
บาท) 

        - ระบบสบูนำ้พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 
1 kW (1ระบบ×100,000บาท) 
     - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ
เคลื่อนที่) (ขนาด 2×2 เมตร) (26ระบบ×
26,500 บาท) 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 28 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.6 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำขยายผลการทำนาขัน้บนัได และพฒันาคุณภาพดินพื้นที่ 

แปลงนาขั้นบันไดจังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 2,528,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ : สถานีพฒันาที่ดินนราธิวาส  
ผู้รับผิดชอบ : นายนรา   สุขไชย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพฒันาที่ดิน  
สถานที่ติดต่อ : สถานีพฒันาทีด่ินนราธวิาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530775 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่เกี ่ยวข้องด้านการเกษตรในเรื ่องเกี่ยวกับความมั ่นคง  

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหา รจัดการภาครัฐ มี 
การเชื ่อมโยงกับแผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 และ  
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ การรวมกลุ่มจัดตั้งสถาบัน และการทำให้สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องเกี่ยวกับ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนเป้าหมาย นำเทคโนโลยีช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ในฐานะประตูสู่อาเซียนโดยส่งเสริม
ภาคประชาชนเป็นผู้ ค้าและลงทุนกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเฉพาะพืชประจำถิ่น 
และการส่งเสริมการประมงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร  
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

 จังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ  
“ตากใบโมเดล” ข้ึนเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากใบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรรมได้อย่างยั ่งยืน  สามารถพึ ่งตนเองได้และสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่ างเหมาะสม  
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนการผลิต  แปรรูป  เพิ่มมูลค่า  เพิ่มรายได้  จากนโยบาย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กำหนดให้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นนโยบายสำคัญในการน้อมนำ  
แนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่  มาสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  เพื่ อสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่
เกษตรกร  ซึ ่งสถานีพัฒนาที ่ดินนราธิวาสเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื ่อนการเกษตรผสมผสานภายใต้  
การพัฒนาการเกษตร “ตากใบโมเดล” ดังนั้นสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส  สังกัด กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำ
โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(รายแปลง)  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่นาร้าง  พื้นที่ทิ้งร้างและพื้นที่รกร้างในอำเภอตากใบ  ที่มีอยู่ประมาณ 4,000 ไร่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบการดำเนินงานตากใบโมเดล กอปรกับกระทรวงการคลังมีการจัดเ ก็บภาษีที่ดิน 
รกร้างว่างเปล่าเดิมอัตรา 100% จึงเป็นการลดภาระของเกษตรกรในการเสียภาษีดังกล่าว รวมถึงที่มีการบูรณาการ
การทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสนับสนุน  
องค์ความรู้  และปัจจัยการผลิตที่จำเป็นลงในพื้นที่ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง
และตรงตามความต้องการของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

ความเร่งด่วน : ปกติ 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสามารถลดต้นทนุ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
2. ปรับปรุงพื้นที่นาข้าวขั้นบันไดสามารถทำนาไดผ้ลผลิตอย่างมีคุณภาพ 
3. เพื่อขยายผลการทำนาขั้นบันได พื้นทีน่าขัน้บนัไดบ้านไอร์ยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง  

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

- บ้านไอร์ยาเด๊ะ  หมู่ที่  2  ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
- พื้นที่นิคมสร้างตนเองศรีสาคร  ตำบลกาหลง  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านไอร์ยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ไร่  

และพัฒนาคุณภาพดิน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
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(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
เกษตรกรบ้านไอร์ยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ไร่ และ 

บ้านกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ไร่ 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
1. พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงดิน ให้สามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 ไร่ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต น้ำหมักชีวภาพ จำนวน 4,000 ลิตร 
(4.2) ผลผลิต 
จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงให้มีความอุดมพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
(4.3) ผลลัพธ์ 
- พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงดิน ให้สามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต 
- เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิตข้าว 
- สามารถขยายผลการทำนาขั้นบันไดได้ 
(4.4) ผลกระทบ : 

 เชิงบวก :  
  ไม่มี 

เชิงลบ : 
ไม่มี  

 (5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1.ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

    

2.จัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้     
3.เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์       
4.วัสดุสาธติการผลิตปุ๋ยอินทรียค์ุณภาพสูง     
5.วัสดุสาธิตการผลิต/การใชนำ้หมักชวีภาพ     
6.ติดตามและประเมินผล     

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน  2,528,000   บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 1,750,000 

งบลงทุน 1,750,000 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,750,000 

จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 50 ไร่ ๆ ละ 35,000 1,750,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์   6,000 

งบดำเนินงาน 6,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,000 

ค่าวัสดุ : เก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์  จำนวน 40 ตัวอย่าง ๆ ละ 150 บาท 6,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 วัสดุสาธติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 720,000   

งบดำเนินงาน 720,000   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 720,000   

ค่าวัสดุ : วัสดุสาธติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ไร่ละ 300 กิโลกรัมๆละ 12  บาท  
60,000 กิโลกรัม  

720,000   

กิจกรรมหลักที่ 4 วัสดุสาธิตการผลิต/การใชน้ำหมักชวีภาพ 52,000 

งบดำเนินงาน 52,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 52,000 

ค่าวัสดุ :วัสดุสาธิตการผลิต/การใชน้ำหมักชวีภาพ ไร่ละ 20 ลิตร ลิตรละ 13 บาท 4,000  

ลิตร  
52,000 

รวมทั้งสิ้น 2,528,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 2,528,000  
งบดำเนินงาน 778,000  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
- ค่าวัสดุ  778,000  
งบลงทุน 1,750,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,750,000  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
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         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 
 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ไม่มี 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร     
กิจกรรมหลัก : 1.6 จัดระบบอนุรักษ์ดิน
และนำ้ขยายผลการทำนาขั้นบนัได และ
พัฒนาคุณภาพดนิพื้นที่แปลง 
นาขั้นบันไดจังหวัดนราธิวาส   

2,528,000    

กิจกรรมที่ 1   1,750,000   
2. งบลงทุน 

 
 1,750,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    1,750,000   
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 

  1,750,000  - จัดระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำ จำนวน 50 ไร่ 
ๆ ละ 35,000 

กิจกรรมที่ 2  6,000  
1. งบดำเนินงาน 

 
6,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

6,000  
1.1.3 ค่าวัสดุ 

 
6,000  

(14) วัสดุการเกษตร  6,000 - เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ จำนวน 40 
ตัวอย่าง ๆ ละ 150 บาท 6,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3  720,000  
1. งบดำเนินงาน 

 
720,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

720,000  
1.1.3 ค่าวัสดุ 

 
720,000  

(14) วัสดุการเกษตร  720,000 - สาธิตการผลิตปุย๋อินทรีย์คุณภาพสูง ไร่ละ 
300 กิโลกรัมๆละ 12 บาท 60,000 กิโลกรัม 

กิจกรรมที่ 4  52,000  
1. งบดำเนินงาน 

 
52,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

52,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

52,000  
1.1.2.1วัสดุการเกษตร  52,000 -สาธิตการผลิต/การใชน้ำหมักชวีภาพ ไร่ละ 

20 ลิตร ลิตรละ 13 บาท 4,000  ลิตร 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 29 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.7 ปรับปรุงพืน้ที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน (สนบัสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ

ตากใบโมเดล) 
วงเงิน : 23,946,970 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ : สถานีพฒันาที่ดินนราธิวาส  
ผู้รับผิดชอบ : นายนรา   สุขไชย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพฒันาที่ดิน  
สถานที่ติดต่อ : สถานีพฒันาทีด่ินนราธวิาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530775 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่เกี ่ยวข้องด้านการเกษตรในเรื ่องเกี ่ยวกับความมั่นคง  

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี  
การเชื ่อมโยงกับแผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 และ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
และสถาบันเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ การรวมกลุ ่มจัดตั้งสถาบัน และการทำให้สถาบันเกษตรกรให้  
เข้มแข็ง ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องเกี่ยวกับ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนเป้าหมาย นำเทคโนโลยีช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต 
ทางการเกษตรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ในฐานะประตูสู่อาเซียนโดย
ส่งเสริมภาคประชาชนเป็นผู้ ค้าและลงทุนกลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเฉพาะ  
พืชประจำถิ่น และการส่งเสริมการประมงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

 จังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ  
“ตากใบโมเดล” ข้ึนเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากใบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรรมได้อย่างยั ่งยืน  สามารถพึ ่งตนเองได้และสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนการผลิต  แปรรูป  เพิ่มมูลค่า  เพิ่มรายได้  จากนโยบาย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กำหนดให้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นนโยบายสำคัญในการน้อมนำ  
แนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่  มาสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่
เกษตรกร  ซึ ่งสถานีพัฒนาที ่ดินนราธิวาสเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื ่อนการเกษตรผสมผสานภายใต้  
การพัฒนาการเกษตร “ตากใบโมเดล” ดังนั้นสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส  สังกัด กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดท ำ
โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน(รายแปลง)  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่นาร้าง  พื้นที่ทิ้งร้างและพื้นที่รกร้างในอำเภอตากใบ  ที่มีอยู่ประมาณ 4,000 ไร่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบการดำเนินงานตากใบโมเดล กอปรกับกระทรวงการคลังมีการจัดเก็บภาษีที่ดิน 
รกร้างว่างเปล่าเดิมอัตรา 100% จึงเป็นการลดภาระของเกษตรกรในการเสียภาษีดังกล่าว รวมถึงที่มีการบูรณาการ
การทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสนับสนุน  
องค์ความรู้  และปัจจัยการผลิตที่จำเป็นลงในพื้นที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง
และตรงตามความต้องการของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

ความเร่งด่วน : ปกติ 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพื่อจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและ
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ปริมาณน้ำ ชนิดพืช แรงงานภาคครัวเรือน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัวและพึ่งตนเองได้  

2 เพื่อพัฒนาคุณภาพดินให้สมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรและมีความมั่นคงทางอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร 

3 เพื่อเป็นการพัฒนาที่ดินทิ้งร้างสู่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยขับเคลื่อนด้าน ดิน 
น้ำ พืช สัตว์ ประมงและอ่ืนๆ ในรูปแบบตากใบโมเดล 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

- บ้านสะหริ่ง หมู่ที่ 1, บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2, บ้านโคกฆือบา หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ  
- บ้านตาเซ๊ะ หมู่ที่ 2, บ้านปะดาดอ หมู่ที่ 3, บ้านกัวลอต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ  
- บ้านโคกงู หมู่ที่ 3, บ้านทุ่งฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ  
- บ้านโคกยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

658 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

- บ้านสะหริ่ง หมู่ที่ 1 ,บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2, บ้านโคกฆือบา หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต  อำเภอตากใบ  
จำนวน 350-2-00 ไร่ 71 ราย 
- บ้านตาเซ๊ะ หมู่ที่ 2 ,บ้านปะดาดอ หมู่ที่ 3, บ้านกัวลอต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ  
จำนวน 663-0-00 ไร่ 112 ราย  
- บ้านโคกงู หมู่ที่ 3, บ้านทุ่งฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จำนวน 606-2-00 ไร่ 
108 ราย 
- บ้านโคกยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จำนวน 140 ไร่ 21 ราย 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตากใบโมเดล อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแบบรายแปลงของเกษตรกร (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 และ  
สระน้ำ ความจุ 225 ลบ.ม)  1,760  ไร่ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยหมัก  1,760  ตัน 
- สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดด้วยสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) 880 ตัน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนน้ำมักชีวภาพ 26,400 ลิตร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนปุ๋ยพืชสด 8,800  กิโลกรัม 
(4.2) ผลผลิต 
- จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงให้มีความอุดมพื้นที่  
- การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดินและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
(4.3) ผลลัพธ์ 
- พื้นที่เกษตรได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรโดยแท้จริง 
- เกษตรกรมีรายได้มากข้ึน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
- ลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินจากมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำสู่ความยั่งยืน 
(4.4) ผลกระทบ : 

 เชิงบวก :  
ไม่มี 
เชิงลบ :  
ไม่มี 
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1.ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

    

2.จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ตามแบบ 
รายแปลงของเกษตรกร 

    

3.ส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยหมัก     
4.ส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต  
สารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) 

    

5.ส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต  
น้ำหมักชีวภาพ 

    

6.สำรวจและออกแบบ และติดตามงาน     
 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน  23,946,970  บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 1.จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแบบรายแปลงของเกษตรกร 15,840,000 

งบลงทุน 15,840,000 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,840,000 

จัดทำระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำตามแบบรายแปลงของเกษตรกร (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 2 
3 และพื้นที่รับน้ำ) จำนวน 1,760  ไร่   

15,840,000 

กิจกรรมที่ 2 .ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยหมัก 5,984,000 

งบดำเนินงาน 5,984,000 

      ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,984,000 

ค่าวัสดุ : ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยหมักจำนวน 1,760 ไร่ ๆ ละ 1 ตัน จำนวน 
1,760  ตัน  

5,984,000 

กิจกรรมที่ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต สารปรบัปรุงดิน (โดโลไมท์) 1,496,000 

งบดำเนินงาน 1,496,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,496,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าวัสดุ : ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต สารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) จำนวน 1,760 ไร่ 
ๆ ละ 0.5 ตัน จำนวน 880 ตัน   

1,496,000 

กิจกรรมที่ 4.ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ 396,000 

งบดำเนินงาน 396,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 396,000 

ค่าวัสดุ : ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต นำ้หมักชีวภาพจำนวน 1,760  ไร่ ๆ ละ 15 
ลิตร จำนวน 26,400 ลิตร  

396,000 

6.สำรวจและออกแบบ และติดตามงาน 230,970 

งบดำเนินงาน 230,970 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 230,970 

ค่าตอบแทน: ค่าสำรวจและออกแบบ ค่าติดตามงานและค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของ เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดนินราธิวาส จำนวน 1,760 ไร่   

230,970 

รวมทั้งสิ้น 23,946,970 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 23,946,970  
งบดำเนินงาน 8,106,970  
- ค่าตอบแทน  230,970  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  7,876,000  
งบลงทุน 15,840,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,840,000  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 
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(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
 ไม่มี 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร     
กิจกรรมหลัก : 1.7 ปรับปรุงพืน้ที่นาร้าง
เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน (สนับสนนุ
การดำเนินงานภายใต้โครงการตากใบ
โมเดล)   

23,946,970   

กิจกรรมที่ 1  15,840,000  
2. งบลงทุน 

 
 15,840,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    15,840,000   
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 

 15,840,000 - จัดทำระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำ 
ตามแบบรายแปลงของเกษตรกร  
(ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 2 3 และ 
พื้นที่รับน้ำ) จำนวน 1,760 ไร่   

กิจกรรมที่ 2  15,840,000  
1. งบดำเนินงาน 

 
5,984,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

5,984,000  
1.1.3 ค่าวัสดุ 

 
5,984,000  

(14) วัสดุการเกษตร  5,984,000 -ส่งเสริมและสนับสนนุปัจจยัการผลิต  
ปุ๋ยหมักจำนวน 1,760 ไร่ ๆ ละ 1 ตัน 
จำนวน 1,760 ตัน 

กิจกรรมที่ 3  1,496,000  
1. งบดำเนินงาน 

 
1,496,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

1,496,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

1,496,000  
(14) วัสดุการเกษตร  1,496,000 - ส่งเสริมและสนับสนนุปัจจยัการผลิต  

สารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) จำนวน  
1,760 ไร่ ๆ ละ 0.5 ตัน จำนวน 880 ตัน 

กิจกรรมที่ 4  396,000  
1. งบดำเนินงาน 

 
396,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

396,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย 

 
396,000  

ค่าวัสดุการเกษตร  396,000 สาธิตการผลิต/การใชน้ำหมักชีวภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนนุปัจจยัการผลิต  
น้ำหมักชีวภาพจำนวน 1,760 ไร่ ๆ ละ 15 
ลิตร จำนวน 26,400 ลิตร 

กิจกรรมที่ 5  230,970  
1. งบดำเนินงาน 

 
230,970  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

230,970  
1.1.2 ค่าใช้สอย 

 
230,970  

ค่าตอบแทน  230,970 - ค่าสำรวจและออกแบบ ค่าติดตามงานและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ 
เจ้าหน้าที่ สถานีพฒันาที่ดนินราธิวาส 
จำนวน 1,760 ไร่   
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 30 

ชื่อโครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : 1.8 พัฒนาคุณภาพดินด้วยเทคโนโลยีการพฒันาที่ดนิ 
วงเงิน : 3,341,800  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 3 การเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 
หน่วยดำเนินการ : สถานีพฒันาที่ดินนราธิวาส  
ผู้รับผิดชอบ : นายนรา   สุขไชย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีพฒันาที่ดินนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สถานีพฒันาทีด่ินนราธวิาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530775 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่เกี ่ยวข้องด้านการเกษตรในเรื ่องเกี่ยวกับความมั ่นคง  

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ มี 
การเชื ่อมโยงกับแผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 และ  
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ การรวมกลุ่มจัดตั้งสถาบัน และการทำให้สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องเกี่ยวกับ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนเป้าหมาย นำเทคโนโลยีช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ทาง
การเกษตรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ในฐานะประตูสู่อาเซียนโดยส่งเสริม
ภาคประชาชนเป็นผู้ ค้าและลงทุนกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเฉพาะพืชประจำถิ่น 
และการส่งเสริมการประมงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร  
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-2019) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ประชาชนขาดรายได้ มีความยุ่งยากในการดำรงชีวิต ประกอบกับ  
ความตื่นตระหนกของประชาชนเกรงว่า สินค้า อุปโภค บริโภค จะขาดแคลน ดังนั้น การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
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การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ หากแต่พื้นที่
เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เนื่องจากการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรดินที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ผลผลิตลดลงและมีผลกระทบ
ต่อสิ ่งแวดล้อม ปัญหาที ่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรดิน ได้แก่ ปัญหาดินเสื ่อมความอุดมสมบูรณ์ เนื ่องจากภาคใต้  
มีความร้อนและความชื้นสูง ทำให้ธาตุอาหารในดินถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย และวัตถุต้นกำเนิดดินส่วนใหญ่มี  
แร่ธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบต่ำ รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมได้ถูกใช้เป็นเวลานาน โดยไม่มีการบำรุงรักษา  
ที่ถูกต้อง หากพืชนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตและผลิตผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิต  
ลดต่ำลง ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  
จึงนับว่าเป็นวิธีการที่มีศักยภาพต่อการบำรุงดิน เกษตรกรสามารถนำไปใช้เพื่อจัดการดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ง่าย  สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสจึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงดินให้สมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  ปลูกพืช
สร้างรายได้ในสถานการณ์  COVID-19โดยการสนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยใช้โดโลไมท์ และสนับสนุน 
การใช้ปุ๋ยหมักเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยสามารถสนับสนุนการจัดการ
ดิน การใช้วัสดุปรับปรุงดินตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นฐานของการจัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 

ความเร่งด่วน : ปกติ 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพดินและเกษตรกรใช้ประโยชน์พื้นที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
กลุ่มปลูกผักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  77 กลุ่ม 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดนราธิวาส 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
กลุ่มปลูกผักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  77 กลุ่ม 
(4.2) ผลผลิต 
จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ 770  ไร่ 
(4.3) ผลลัพธ์ 
- สามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 

  - ช่วยให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  - เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการปลูกพืช และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  
 ไม่มี 

เชิงลบ :  
ไม่มี 

 (5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1.ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

    

2.เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
เพื่อแนะนำการใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

    

3.ส่งเสริม/สนับสนนุการใช้เทคโนโลยีดา้นการ
พัฒนาที่ดิน 

    

4.ติดตามและประเมินผล     
 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน  3,341,800  บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช เพื่อแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน 

57,750 

งบดำเนินงาน 57,750 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 57,750 

ค่าวัสดุ : เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช เพื่อแนะนำการใชปุ้๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 57,750 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม/สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีดา้นการพัฒนาที่ดนิ 3,284,050 

งบดำเนินงาน 3,284,050 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,284,050 

ค่าวัสดุ : ส่งเสริม/สนบัสนุนการใช้เทคโนโลยดี้านการพัฒนาทีด่ิน 3,284,050 

รวมทั้งสิ้น 3,341,800 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 3,341,800  
งบดำเนินงาน 3,341,800  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  3,341,800  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่ม ี



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

672 

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร     
กิจกรรมหลัก : 1.8 พัฒนาคุณภาพดิน
ด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน   

3,341,800   

กิจกรรมที่ 1   57,750   
1. งบดำเนินงาน 

 
 57,750   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

 57,750   
1.1.3 ค่าวัสดุ 

 
57,750  

(14) วัสดุการเกษตร  57,750 - เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
เพื่อแนะนำการใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

กิจกรรมที่ 2  3,284,050  
1. งบดำเนินงาน  3,284,050  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  3,284,050  
1.1.3 ค่าวัสดุ  3,284,050  
(14) วัสดุการเกษตร  3,284,050 -ส่งเสริม/สนบัสนุนการใช้เทคโนโลยี 

ด้านการพฒันาที่ดนิ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 31 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรมหลัก : 3.9 ยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผน่ดิน พร้อมติดตั้งป้าย LED ให้ข้อมูลเส้นทาง 
ชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ เพือ่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประชาชนบริเวณจุดพักรถ  
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.0+000 - กม.53+238  
(เป็นตอนๆ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 45,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดจิิทลั 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ผู้รับผิดชอบ :  นายสมัคร  เลือดวงหัด        ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส   
สถานที่ติดต่อ :  แขวงทางหลวงนราธิวาส   หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7351-1108 ต่อ 102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นข้อ 4 ให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลกพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่อ
อำนวยความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
ประชาคมโลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม         
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน  

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
เนื่องจากจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดินสายทางในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนราธิวาสมีไม่มีป้าย

ให้ข้อมูลเส้นทางเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประชาชน ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

ความเร่งด่วน :  
ดำเนินการยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดิน พร้อมติดตั ้งป้าย LED ให้ข้อมูล 

เส้นทางชนิดปรับเปลี ่ยนข้อความได้ เพื ่อประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวแก่ประชาชนบริเวณจุดพักรถ เพื่อ  
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามที่ได้
กล่าวมา 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก  ระหว่าง กม.0+000 - กม.53+238  
(เป็นตอนๆ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

พื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก  ระหว่าง กม.0+000 - กม.53+238  

(เป็นตอนๆ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับการยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดิน พร้อมติดตั้ง  
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ป้าย LED ให้ข้อมูลเส้นทางชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประชาชนบริเวณ 
จุดพักรถ เพื่อเสริมสร้างความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 

(4.2) ผลผลิต 
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก  ระหว่าง กม.0+000 - กม.53+238  

(เป็นตอนๆ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับการยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดิน พร้อมติดตั้ง 
ป้าย LED ให้ข้อมูลเส้นทางชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประชาชนบริเวณ  
จุดพักรถ โดยเป็นไปตามแผนงาน แบบมาตรฐาน และระยะเวลาที่กำหนด 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจร ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : การเดินทางสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

ยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดนิ พร้อมติดตั้ง 
ป้าย LED ให้ข้อมูลเส้นทางชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวแกป่ระชาชนบริเวณจุดพักรถ  
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.53+238 (เป็นตอนๆ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 45,000,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดิน พร้อมติดตั้งป้าย LED ให้ข้อมูลเส้นทาง 
ชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประชาชนบริเวณจุดพักรถ  
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.0+000 - กม.53+238 
(เป็นตอนๆ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

45,000,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 45,000,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 45,000,000 

ยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดนิ พร้อมติดตั้งปา้ย LED ให้ข้อมูลเส้นทาง 
ชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ เพือ่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประชาชนบริเวณจุดพักรถ  
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.0+000 - กม.53+238  
(เป็นตอนๆ) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

45,000,000 

รวมทั้งสิ้น 45,000,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 45,000,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
งบลงทุน 45,000,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 45,000,000  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
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(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมัน่คง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส    
กิจกรรมหลัก : 3.9 ยกระดับมาตรฐาน 
จุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดิน  
พร้อมติดตั้งป้าย LED ให้ข้อมูล 
เส้นทางชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้  
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
แก่ประชาชนบริเวณจุดพักรถ  
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - 
สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.53+238 (เป็นตอนๆ) ในพื้นที่ 
จังหวัดนราธิวาส   

45,000,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 

 45,000,000  

(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค    
ยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวง
แผ่นดิน พร้อมติดตั้งป้าย LED  
ให้ข้อมูลเส้นทางชนิดปรับเปลี่ยนข้อความ
ได้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
แก่ประชาชนบริเวณจุดพักรถ  
ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - 
สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.53+238 (เป็นตอนๆ) ในพื้นที่ 
จังหวัดนราธิวาส 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 32 

ชื่อโครงการ : 4. โครงการบริหารจัดการ ฟื้นฟูและพัฒนาแหลง่น้ำ 
กิจกรรมหลัก : 4.1 ก่อสร้างเข่ืองป้องกันตลิ่งริมคลองสายไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร   

จังหวัดนราธิวาส ความยาว 350 เมตร 
วงเงิน : 36,270,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทฯ : 19 การบริหารจัดการน้ำทัง้ระบบ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ        ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส     หมายเลขโทรศัพท์ : 073-515079  

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง สร้างความปลอดภัยและความสันติสุข  
อย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ 

แผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2567 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้าชายแดน ได้เน้นในด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม/ ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ นำไปสู่
ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนและสังคมวัฒนธรรมหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลักและสร้างสรรค์สังคมชุมชนใน
แถบนี้ให้ดำรงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยังขาดมิติ
การพัฒนา  เชิงยุทธศาสตร์ และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากหมู่บ้านและตำบลมีแผน
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แม่บทชุมชนของตนเอง จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั ้งการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

  โดยในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 13 อำเภอ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีภูเขาล้อมรอบและแหล่งน้ำที่
เกิดจากธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้เกิดปัญหาตลิ่งกัดเซาะ ขาดความสะดวกในการสัญจร
และการขนส่ง จึงมีความจำเป็นในการสร้างถนน สะพานและเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อความสะดวกในการสัญจร เพื่อ
ความมั่นคงแห่งรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระยะยาวของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
สภาพตลิ่งถูกกัดเซาะ / ต้องการให้ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งเพื่อไม่ให้กัดเซาะพื้นที่ของประชาชน                                                                                          

ความเร่งด่วน :  
หากไม่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนผู้สัญจรในสายดังกล่าว 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลอง   
2.เพื ่อบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ ่ง เนื ่องจาก 

การกัดเซาะของกระแสน้ำ               
3.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชนและรัฐ ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี

ต่อภาครัฐ 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสาคร และอำเภอใกล้เคียง 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสาคร และอำเภอใกล้เคียง 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลอง แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กำหนด  

(4.2) ผลผลิต 
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลอง ยาว 350 เมตร 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ประชาชนในอำเภอศรีสาครและอำเภอใกล้เคียงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลอง 

เพื่อบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่ง เนื่องจากการกัดเซาะของ
กระแสน้ำ และลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ไม่ม ี
เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
ก่อสร้างเข่ืองป้องกันตลิ่งริมคลองสายไอร์จูโจะ๊ หมู่ที่ 7 
ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 350  เมตร 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 36,270,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองสายไอร์จูโจ๊ะ หมูท่ี่ 7 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 350  เมตร 

36,270,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 36,270,000 

     ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,270,000 

- ก่อสร้างเข่ืองป้องกันตลิ่งริมคลองสายไอร์จูโจะ๊ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 350  เมตร 

36,270,000 

รวมทั้งสิ้น 36,270,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 36,270,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 36,270,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,270,000  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ ((สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบ โครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วน

ตำบลศรีสาคร ดูแลบำรุงรักษาต่อไป 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 4. โครงการบริหารจัดการ 
ฟื้นฟูและพฒันาแหล่งน้ำ    
กิจกรรมหลัก : 4.1 ก่อสร้างเข่ืองป้องกัน
ตลิ่งริมคลองสายไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที ่7  
ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร   
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 350 เมตร 

 
36,270,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

36,270,000   
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 
(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 
ก่อสร้างเข่ืองป้องกันตลิ่งริมคลอง 
สายไอร์จูโจะ๊ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสาคร 
อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 350 เมตร 

 36,270,000  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 33 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจงัหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 10,873,052  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสนัติสุข 
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
จังหวัดนราธิวาส)/ศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทั้ง 13 แห่ง 
ผู้รับผิดชอบ   : นายปรีชา  นวลน้อย  ตำแหน่ง: ปลดัจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองจังหวัด  หมายเลขโทรศัพท์: 089-9799838  
ผู้รับผิดชอบ   : นายชัยเจริญ มูสิกิ้ม  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส/ศอ.ปส.จ.นธ.        หมายเลขโทรศัพท์ : 0 -736 - 42658 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

การแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้
หน่วยงานปฏิบัติที ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนำไปบูรณาการและใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2566 และใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจนมีการกำกับติดตาม 
ประเมินผล เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม 

ความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      
ที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว      
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติ มั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประเด็นปัญหาภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นประเด็นหลัก
และมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
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ผลกระทบต่อความมั่นคง (หลัก) และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ (รอง) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ นโยบาย และ 
แผนความมั่นคงที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ให้เข้าไปเกี ่ยวข้องกับยาเสพติด การสกัดกั ้นยาเสพติด และปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด ตลอดจน  
การบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดการยอมรับจากสังคม ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่  
 1) การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  
 2) การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติและ  
 3) ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
และไม่หวนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีวัตถุประสงค์ : พลิกโฉม

ประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation) โดยมีการกําหนดเป้าหมายหลกั 
5 ประการ ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่ 
การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนและการเสริมสร้างความสามารถของ
ประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ มีองค์ประกอบหลัก คือ มิติปัจจัย
ผลักดันการพลิกโฉมประเทศ โดยสอดคล้องกับหมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
ประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด ้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายา เสพติด  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด พ.ศ. 2566 ได้ถ่ายทอดกรอบแนวทางการบรรลุเป้าหมายมาจาก (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย  
6 นโยบาย ดังนี้ 

1. นโยบายและแผนด้านการป้องกันยาเสพติด  
2. นโยบายและแผนด้านการปราบปรามยาเสพติด  
3. นโยบายและแผนด้านการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด  
4. นโยบายและแผนด้านการบําบัดรักษายาเสพติด 
5. นโยบายและแผนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  
6. นโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการ 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสต้องการแก้ไข

ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความเดือนร้อนในครอบครัว ความเดือนร้อนในหมู่บ้าน/ชุมชน จนไม่สามารถดำเนินชีวิต
ได้อย่างปกติ ปลอดภัย ยิ่งมีเยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เสพยาเสพติดมากก็ยิ ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับคน  
ในหมู่บ้าน/ชุมชนมาก จนผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนจำนวนมากมีความต้องการแก้ไขปัญหานี ้อย่างเร่งด่วน ซึ่ง
จำเป็นต้องปลุกพลังอาสาประชารัฐของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้เป็นกำลังสำคัญลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดให้น้อยลง โดยนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดรักษาใน
ชุมชนด้วยชุมชนเอง และผู้ผ่านการบำบัดต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และยังให้ความสำคัญต่อกับการติดตาม มิให้ผู้เสพกลับไปเสพซ้ำอีก นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่
กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนอกสถานศึกษาเพื่อไม่ให้เข้าไปยุงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

สถิติการบำบัดรักษาในห้วงปี 2562 - 2565  

ประเภท ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
- ระบบสมัครใจ 541 1,345 1,034 1,546 
- ระบบบังคับบำบัด 23 210 623 749 
- ระบบต้องโทษ 122 113 232 140 

รวมทั้งสิ้น 686 1,668 1,889 2,435 

  
ข้อมูลสถิติการจับกุมจากตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ในห้วงปี 2562 - 2565 ดังนี้ 

 
ฐาน

ความผิด 

ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 62 รวม 
จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา
(คน) 

จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา
(คน) 

ผลิต 4 3 180 198 243 271 182 195 609 667 
นำเข้า - - 1 3 2 2 2 2 5 7 
จำหน่าย  430 435 42 34 24 25 39 51 492 503 
ครอบครอง
เพื่อจำหน่าย  

198 219 1,052 1,129 1,047 1,181 971 1108 3,268 3,637 

ครอบครอง  544 570 1,939 2,043 2,512 2,631 2,903 3,061 7,890 8,297 
ครอบครอง
เพื่อเสพ 

732 757 - - - - - - 654 678 

เสพ 649 660 551 559 978 979 1,411 1,416 3,547 3,572 
รวม 2,557 2,644 3,765 3,966 4,806 5,089 5,508   5,833  16,465 17,361 
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ความเร่งด่วน :  
ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก

การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทรงผลทำให้เกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความ
เดือนร้อนในครอบครัว ความเดือนร้อนในหมู ่บ้าน/ชุมชน จนไม่สามารถดำเนินชี วิตได้อย่างปกติ ปลอดภัย  
ยิ ่งมีเยาวชนในหมู ่บ้าน/ชุมชน เสพยาเสพติดมากก็ยิ ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู ่บ้าน/ชุมชนมาก  
จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ควบคู่กัน
ไป ทั้งนี้ ผอ. ศอ.ปส.จ.นธ. ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยถือว่า ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ตอ้ง
ได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม จึงได้จัดโครงการ เสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน  ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสูกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (CBTx) จนผ่านการบำบัด และกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม ชุมชน ดำเนินการในชุมชน/หมู่บ้านให้มากที่สุด 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) เพื่อให้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการใช้ยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
4) เพื่อให้ชุดเทคแคร์ทีม มีความรู้ ทักษะและขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดและ

เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงพื้นที่ 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส (อำเภอเมืองนราธิวาส , อำเภอตากใบ , 
อำเภอสุไหงโก-ลก, อำเภอแว้ง,อำเภอสุคิริน, อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอจะแนะ, อำเภอระแงะ,
อำเภอยี่งอ, อำเภอบาเจาะ, อำเภอรือเสาะ, อำเภอศรีสาคร) 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

1) ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข ตำรวจ กำนนั ผู้ใหญ่บา้น  
จำนวน 385 คน 

2) นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟโูดยการมีสว่นร่วมของชุมชน (CBTx)  
จำนวน 650 คน 

3) ผู้ผ่านการบำบัดฟืน้ฟูจากทุกระบบได้รับการสง่เสริมอาชีพ จำนวน 50 คน 
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(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
1) เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ 
2) ประชาชนในพื้นที่ 
3) ครอบครัวผู้ใช้ยาเสพติดในพื้นที่ 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
1.  ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ได้รับการติดตาม 

ครบโปรแกรม 
2.  ร้อยละ 5 ของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพ 

(4.2) ผลผลิต 
1) บุคลากรสามารถนำความรู้ ความสามารถไปถ่ายทดให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ลดอัตราการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดของเยาวชนที่ผ่านการบำบัด 
3) ผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการใช้ยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด 
2) เยาวชนที่ผ่านการบำบัดกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดน้อยลง และมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดมากข้ึน 
3) ผู้ผ่านการบำบัดมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและเข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เชิงลบ : เกิดการต่อต้านจากกลุม่ผู้ค้ายาเสพติดในพืน้ที ่

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลากร 
การดำเนินงานการบำบัดฟืน้ฟูโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (CBTx) จงัหวัดนราธวิาส 

    

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบำบดัฟื้นฟโูดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (CBTx) จำนวน 13 อำเภอ ๆ ละ 50 คน 
รวมเป็น 650 คน 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่าน 
การบำบดัฟื้นฟูจากทุกระบบ (ดา้นการเกษตร 
เลี้ยงไก่) 

    

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ปรับปรุงถนนภายใน 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 
   1) งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
   2) งานทางเทา้พร้อมระบบระบายน้ำ        
   3) งานป้อมยาม ขนาด 2.50 x 3.50 ม.     
   4) งานเสาธง สงู 20.00 เมตร                 
   5) งานลานปลูกหญ้า ขนาด 40x80 เมตร   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
   

กิจกรรมย่อยที่ 1.5 อบรมให้ความรู้ผู้ติดตาม  
ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ผู้ผา่นการบำบัดและ 
เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง 
โดยชุดเทคแคร์ทีม 

    

กิจกรรมย่อยที่ 1.6 การติดตาม เยี่ยมเยี่ยน  
ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 
โดยชุดเทคแคร์ทีม 

    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 10,873,052  บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลากร การดำเนินงานการบำบดัฟื้นฟ ู
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) จังหวัดนราธิวาส 

 

งบดำเนินงาน 82,600 

   ค่าตอบแทน  

   - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3600 

ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 77 ตำบลๆ ละ 5 คน รวมเปน็ 385 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 
บาท 

30,800 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 77 ตำบลๆ ละ 5 คน รวมเป็น 385 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ  

  ละ 35 บาท 
26,950 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิ จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท 2,000 

ค่าวัสดุ  

  - ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 385 คนๆ ละ 50 บาท 19,250 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (CBTx) จำนวน 13 อำเภอ ๆ ละ 50 คน รวมเป็น 650 คน 

 

งบดำเนินงาน 1,692,600 
 ค่าตอบแทน 327,600 

    - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 42 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 327,600 

ค่าใช้สอย 
          

1,332,500 
- ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 50 คนๆ ละ 19 มื้อๆ ละ  
  80 บาท  

988,000 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 50 คนๆ  
  ละ 14 มื้อๆ ละ 35 บาท 

318,500 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิ จำนวน 13 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท 26,000 

ค่าวัสดุ 32,500 

     - ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 50 คนๆ ละ 50 บาท 32,500 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟืน้ฟูจากทุกระบบ (ดา้นการเกษตร  
เลี้ยงไก่)     

 

งบดำเนินงาน 752,500 

  ค่าตอบแทน 18,000 

   - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 5 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 18,000 

  ค่าใช้สอย        87,900 

   - ค่าอาหาร (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม) จำนวน 50 คนๆ ละ 13 มื้อๆ ละ 80 บาท 52,000 

   - ค่าอาหาร (สำหรับครูพี่เลี้ยง) จำนวน 10 คนๆ ละ 13 มื้อๆ ละ 80 บาท 10,400 

   - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม) จำนวน 50 คนๆ ละ 10 มื้อๆ  
     ละ 35 บาท 

17,500 

   - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับครูพี่เลี้ยง) จำนวน 10 คนๆ ละ 10 มื้อๆละ 35 บาท 3,500 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิ  จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท 2,000 

- ค่าจ้างจัดทำคู่มือการเกษตร (เลี้ยงไก่) จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท 2,500 

วัสดุการเกษตร 646,600 

 วัสดุการเกษตร (สำหรับฝึกอาชีพ) 16,600 

  - ไก่ไข่ (อายุ 4 เดือน) จำนวน 20 ตัวๆ ละ 250 บาท  5,000 

  - อาหารไก่ จำนวน 10 กระสอบๆ ละ 400 บาท  4,000 

  - ถังน้ำ/ถังอาหาร จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 200 บาท  1,000 

  - วิตามินละลายนำ้ (ไบโอ บี 12) จำนวน 20 ซอง ๆ ละ 25 บาท  500 

  - ตาข่ายกรองแสง กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 400 บาท  1,600 

  - น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 18 ขวด ๆ ละ 250 บาท  4,500 

 วัสดุการเกษตร (สำหรับประกอบอาชีพ) 630,000 

  - ไก่ไข่ (อายุ 4 เดือน) จำนวน 50 คนๆ ละ 20 ตัวๆ ละ 250 บาท  250,000 

  - อาหารไก่ จำนวน 50 คนๆ ละ 10 กระสอบๆ ละ 400 บาท  200,000 

  - ถังน้ำ/ถังอาหาร จำนวน 50 คนๆ ละ 5 ชดุ ๆ ละ 200 บาท  50,000 

  - วิตามินละลายนำ้ (ไบโอ บี 12) จำนวน 50 คนๆ ละ 20 ซอง ๆ ละ 25 บาท  25,000 

  - ตาข่ายกรองแสง กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 50 คนๆ ละ 4 ชุดๆ ละ 400 บาท  80,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  - น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 50 คนๆ ละ 2 ขวด ๆ ละ 250 บาท  25,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.4  ปรับปรุงถนนภายในศูนยป์รับเปลีย่นพฤตกิรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
                         ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธวิาส 

 

งบลงทุน 7,887,602 

      1) งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             2,607,916   

      2) งานทางเทา้พร้อมระบบระบายน้ำ        4,192,498   

      3) งานป้อมยาม ขนาด 2.50 x 3.50 ม.     321,972   

      4) งานเสาธง สงู 20.00 เมตร                 191,089   

      5) งานลานปลูกหญ้า ขนาด 40 x 80 เมตร   574,127   

กิจกรรมย่อยที่ 1.5 อบรมให้ความรู้ผู้ติดตามให้คำปรึกษาชว่ยเหลือผู้ผ่านการบำบัดและ 
เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยชุดเทคแคร์ทีม 

 

งบดำเนินงาน 196,750 

  ค่าตอบแทน  

   - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600 

 ค่าใช้สอย  

   - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 77 ตำบลๆ ละ 5 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 30,800 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 77 ตำบลๆ ละ 5 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 26,950 

   - ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิ จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท  2,000 

   - ค่าพาหนะเดนิทาง จำนวน 385 คนๆ ละ 300 บาท 115,500        

ค่าวัสดุ  

   - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 358 คนๆ ละ 50 บาท 17,900 

กิจกรรมย่อยที่ 1.6 การติดตาม เยี่ยมเย่ียน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยชุดเทคแคร์ทีม 

 

งบดำเนินงาน 260,000 

ค่าวัสดุ  

   - ค่ากระเช้าสำหรับตรวจเยี่ยม จำนวน 260 กระเช้าๆ ละ 1,000 บาท 260,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 10,873,052 - 
งบดำเนินงาน 2,984,450 - 
- ค่าตอบแทน  352,800 - 
- ค่าใช้สอย 1,655,400 - 
- ค่าวัสดุ  976,250 - 
งบลงทุน 7,888,602 - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,888,602 - 

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์  
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัย       
โครงการ : 1. โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับ
ชุมชน  

     
10,873,052  

 
กิจกรรมหลัก : 1.1 เสริมสร้าง 
ความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดนราธิวาส  

 

 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในการบำบัดฟื้นฟโูดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) จงัหวัด
นราธิวาส 

   

1. งบดำเนินงาน 
 

82,600  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
82,600  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

  
        ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนา
และฝึกอบรม) 

 3,600 - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

  
       ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม 

 59,750  

  30,800 - ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 77 ตำบลๆ ละ 
5 คน    
  รวมเป็น 385 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 

  26,950 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 77 
ตำบล ๆ ละ 5 คน รวมเปน็ 385 คนๆ ละ 
2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  2,000 - ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิ จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 
2,000 บาท  

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

  
        วัสดุสำนักงาน  19,250 - ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 385 คนๆ 

ละ 50 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2  นำผู้เสพ 
ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด
ฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(CBTx) จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 50 
คน รวมเป็น 650 คน 

   

1. งบดำเนินงาน  1,692,600  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,692,600  
1.1.1 ค่าตอบแทน  327,600  
        ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนา
และฝึกอบรม) 

 327,600 - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 13 
อำเภอๆ ละ 42 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  1,332,500  
   ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม 

 1,332,500  

  988,000 - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 
13 อำเภอๆ ละ 50 คนๆ ละ 19 มื้อๆ ละ 
80 บาท 

  318,500 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 13 อำเภอๆละ 50 
คนๆละ 14 มื้อๆละ 35 บาท 

  26,000 - ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิ จำนวน 13 ป้ายๆ 
ละ  

- 2,000 บาท 
1.1.3 ค่าวัสดุ 

 
32,500  

        วัสดุสำนักงาน  32,500 - ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 13 อำเภอๆ 
ละ 50 คนๆ  
  ละ 50 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ส่งเสริมอาชีพ
ให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟจูากทุกระบบ 
ด้านการเกษตร (เลี้ยงไก่)      

   

1. งบดำเนินงาน  752,500  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  752,500  
1.1.1 ค่าตอบแทน  18,000  
       ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนา
และฝึกอบรม) 

 18,000 -  ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 5 
วัน ๆ ละ  
   6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  87,700  
      ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม 

 87,700  

         52,000 - ค่าอาหาร (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม) 
จำนวน 50 คนๆ  
  ละ 13 มื้อๆ ละ 80 บาท 

  10,400 - ค่าอาหาร (สำหรับครูพี่เลี้ยง) จำนวน 10 
คนๆ ละ  
  13 มื้อๆ ละ 80 บาท 

  17,500 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้า
รับการ 
  อบรม) จำนวน 50 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 
35 บาท 

  3,500 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับครู 
พี่เลี้ยง)    
  จำนวน 10 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 35 บาท 

  2,000 - ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิ จำนวน 1 ป้ายๆ ละ  
  2,000 บาท  

  2,500  - ค่าจ้างจัดทำคู่มือการเกษตร (เลี้ยงไก่)  
   จำนวน 50 เล่มๆ ละ 50 บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

วัสดุการเกษตร (สำหรับฝึกอาชพี)  16,600  
  5,000 - ไก่ไข่ (อายุ 4 เดือน) จำนวน 20 ตัวๆ ละ 

250 บาท  
  4,000 - อาหารไก่ จำนวน 10 กระสอบๆ ละ 400 

บาท  
  1,000 - ถังน้ำ/ถังอาหาร จำนวน 5 ชดุๆ ละ 200 

บาท  
  500 - วิตามินละลายนำ้ (ไบโอ บี 12) จำนวน 20 

ซองๆ ละ     
  25 บาท  

  1,600 - ตาข่ายกรองแสง กว้าง 2 เมตร ยาว 10 
เมตร  
  จำนวน  4 ชุดๆ ละ 400 บาท  

  4,500 - น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 18 ขวด ๆ ละ 250 
บาท  

วัสดุการเกษตร (สำหรับประกอบ
อาชีพ) 

 630,000 
 

  250,000 - ไก่ไข่ (อายุ 4 เดือน) จำนวน 50 คนๆ ละ 
20 ตัวๆ ละ  
  250 บาท  

  200,000 - อาหารไก่ จำนวน 50 คนๆ ละ 10 
กระสอบๆ ละ  
  400 บาท  

  50,000 -  ถังน้ำ/ถังอาหาร จำนวน 50 คนๆ ละ 5 
ชุดๆ ละ  
   200 บาท  

  25,000 - วิตามินละลายนำ้ (ไบโอ บี 12) จำนวน 50 
คนๆ ละ  
  20 ซอง ๆ ละ 25 บาท  

  80,000 -  ตาข่ายกรองแสง กว้าง 2 เมตร ยาว 10 
เมตร  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

744 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   จำนวน 40 คนๆ ละ 4 ชุด ๆ ละ 400 
บาท  

  25,000 -  น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 50 คนๆ ละ 2 ขวดๆ 
ละ 250 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ปรับปรุงถนน
ภายในศูนยป์รับเปลีย่นพฤติกรรม
และฟื้นฟสูมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
จังหวัดนราธิวาส 

   

2. งบลงทุน   
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 7,888,602  

  2,607,916 
4,192,498 

321,972 
191,089 
574,127 

1) งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
2) งานทางเทา้พร้อมระบบระบายนำ้ 
3) งานป้อมยาม ขนาด 2.50 x 3.50 ม. 
4) งานเสาธง สงู 20.00 เมตร 
5) งานลานปลูกหญ้า ขนาด 40 x 80 เมตร 

กิจกรรมย่อยที่ 1.5 อบรมให้ความรู้
ผู้ติดตามให้คำปรึกษาช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบำบัดและเฝ้าระวังภาวะ
เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง 
โดยชุดเทคแคร์ทีม 

   

1. งบดำเนินงาน  196,750  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
1.1.1 ค่าตอบแทน    
        ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนา
และฝึกอบรม) 

 3,600  - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 6 
ชั่วโมงๆ ละ  
   600 บาท  

1.1.2 ค่าใช้สอย    
  30,800 - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 

77 ตำบลๆ  
  ละ 5 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 

  26,950 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 77 
ตำบลๆ ละ 5  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
  2,000 - ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนลิ จำนวน 1 ป้ายๆละ 

2,000 บาท  
  115,500 - ค่าพาหนะเดนิทาง จำนวน 385 คนๆ ละ 

300 บาท  
1.1.3 ค่าวัสดุ  17,900 - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 358 คนๆ ละ 50 

บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.6 การติดตาม  
เยี่ยมเยี่ยน ให้คำปรึกษาและ 
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา  
โดยชุดเทคแคร์ทีม 

   

1. งบดำเนินงาน  260,000          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
1.1.3 ค่าวัสดุ       260,000         - ค่ากระเช้าสำหรับตรวจเยี่ยม จำนวน 260 

กระเช้าๆ ละ 1,000 บาท    
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 34 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.4 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและคุณภาพชีวิต แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส  

ประจำปี 2567 
วงเงิน : 3,499,800 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสันติสุข 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอิกบารน์ ราซีด  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 093-7895999 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 คำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านความมั่นคง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ (1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่รวมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ ภัยคุกคาม  
ข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมี ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรั กษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ตัวชี้วัดที่ 4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
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คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
หัวข้อ 2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชนโดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน 
และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ  
ในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 

หัวข้อ 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั ้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาดป้องกันเส้นทางการนำเข้า ส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดลงจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ 
และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการสาธารณสุข 

นโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง 
หัวข้อ 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้ง
บริเวณชายแดนและพื้นที่ภายในฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารสุขสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ 
และการยอมรับของสังคม สำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำ
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบรวมทั้งจัดสวัสดิการ  ที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
พื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
หัวข้อ 8.1 ปกป้องความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับการลดอุปสงค์หรือ  

ความต้องการใช้ยาเสพติด และการลดปริมาณยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนและชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากต่างประเทศ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้าน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล จึงเห็นควรที่จะให้มีการพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งด้าน  
การป้องกัน ด้านการบำบัดรักษา และด้านปราบปราม เป็นต้น 

อ่ืนๆ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง

สถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
สภาพปัญหาของจังหวัดนราธิวาส ประชากรส่วนใหญ่ มีรายได้ ปานกลาง ว่างงาน ประชากร มีการศึกษา

ต่ำ และปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง และเป็นปัญหาที่สำคัญระดับต้นๆ ที่ประชาชนต้องการให้  
จังหวัดนราธิวาสแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่  หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดจะ 
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากผลสถิติการจับกุมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าความรุนแรงของปัญหายาเสพติดได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะผนึกกำลังเป็นวาระของคน
ในพื้นที่ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืน รวมทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่งผล
ทำให้ผู ้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ควบคู่กับปัจจัยจากภายนอกประเทศที่ยังคงส่งผลทำให้ปัญหา  
การผลิตและนำเข้ายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญ 

ความเร่งด่วน :  
เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและจังหวัดนราธิวาส  โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่  

การกระทำผิดเกี ่ยวกับยาเสพติดนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี ่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน  
จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน สำหรับเป้าหมายรวมทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการพัฒนามาตรฐาน  
การบำบัดรักษาทุกระบบ ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับไป 
ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ สร้างภูมิคุ ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั ้งผู ้ใช้แรงงานใน  
สถานประกอบการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงและนำเข้ายาเสพติดในช่องทางชายแดนตลอดจนพื้นที่ในประเทศ
ปราบปรามจับกุมการกระทำความผิดคดีรายสำคัญ รวมทั้งเครือข่ายการค้าในเรือนจำทุกแห่งจุดเน้นการดำเนินงาน
จะให้ความสำคัญต่อการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องยาเสพติดรายใหม่การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด
ให้ครบวงจรสร้างมาตรฐานการบำบัดรักษาการติดตามช่วยเหลือเพื่อมิให้กลับไปเสพซ้ำและดำรงชีวิตในสังคม  
อย่างปกติการสกัดกั ้นยาเสพติดแบบบูรณาการทั ้งระบบการทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติด  
ด้วยการตัดวงจรทางการเงินการปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดและการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจำความ
ร่วมมือเชิงรุกภายนอกประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงคุณภาพเพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง การบริหารจัดการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื ้นที่พิเศษและ  
จังหวัดนำร่องนอกจากนี้ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรง
มากข้ึนจากผลสำรวจความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจากสถิติการจับกุมที่ผ่านมาความรุนแรง 

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนองตอบต่อปณิธานของ
องค์ประธานโครงการ มาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในฐานะ
เลขานุการโครงการ เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
และได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตามลำดับ ได้รับรางวัลจังหวัดทุกปี ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส รักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที ่ 2 ซึ ่งเป็นจังหวัดต้นแบบในเขตสุขภาพที ่ 12 และมีชมรมกลุ ่มต้นแบบ
ระดับประเทศจำนวน 15 ชมรม มากที่สุดของระดับภาคใต้ และสามารถได้รับรางวัลระดับประเทศตั้งแต่ปี 2546 
จนถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง ในส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง DANCERCISE, TO BE NUMBER ONE IDOL 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

781 

จังหวัดนราธิวาสประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาเยาวชนต้นแบบให้กับจังหวัดนราธิวาส แล้วในการดำเนินงาน
ตามกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดตั้งชมรม การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การบำบัดสมาชิกที่ติดยา
ตามโครงการใครต ิดยายกม ือข ึ ้น การให ้ม ีศ ูนย ์ เพ ื ่อนใจ TO BE NUMBER ONE ท ั ้ งในสถานศ ึกษา ใน 
สถานประกอบการ และในชุมชน ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ ต ้องใช้งบประมาณจำนวนมากที ่สำคัญตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2563 ทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีการขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงมหาดไทย  

ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล จึงเห็นควรที่จะให้มีการพัฒนาและกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง  
ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการบำบัดรักษาและด้านปราบปราม เป็นต้น 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) เพื่อป้องกันเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
3) เพื่อเป็นการสนองนโยบายในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี
4) เพื่อให้เยาวชนมีความสุขและคุณภาพชีวติที่ด ี
5) เพื่อสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน 
7) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เกิดคุณภาพ ต่อยอดและขยายผล 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

เป็นโครงการที่ริเริ่ม สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพราะเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด และมีความจำเป็นในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติด และยังสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

 เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดนราธิวาส ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง   

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

782 

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
ครอบคลุมในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส (อำเภอเมืองนราธิวาส,อำเภอตากใบ,อำเภอสุไหงโก-ลก

,อำเภอแว้ง,อำเภอสุคิริน,อำเภอสุไหงปาดี,อำเภอเจาะไอร้อง,อำเภอจะแนะ,อำเภอระแงะ,อำเภอยี่งอ,อำเภอบาเจาะ
,อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร) 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

1) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                     
ระดับจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินการบูรณาการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มเป้าหมาย 
คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 คน 

2) ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และ
ชมรมระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ ระดับประเทศ จำนวน 1,410 คน 

3) กิจกรรม ขยายเครือข่ายชมรม ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ เรือนจำ 
สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติฯ และการสร้างแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 1,170 คน 

4) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOLจำนวน 26 คน 
5) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP จำนวน 26 คน 
6) กิจกรรม ส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP ระดับประเทศ ส่ง

เยาวชนและเจ้าหน้าที ่เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP ระดับประเทศ กลุ ่มเป้าหมาย เยาวชน และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน 

กิจกรรมหลัก TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส  
1) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                     

ระดับจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินการบูรณาการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มเป้าหมาย 
คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 คน 

2) ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และ
ชมรมระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ ระดับประเทศ 

2.1) การประกวด TO BE NUMBER ONEจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ประเภท กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 13 อำเภอ ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ และ 
สถานพินิจฯ จำนวน 300 คน 

2.2) ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 150 คน 

2.3) จัดทำคู ่มือองค์ความรู ้เพชรเม็ดงามการบำบัดฟื้นฟูและป้องกันยาเสพติดสู ่ความสำเร็จ  
จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์จังหวัดต้นแบบเพชร ทั้ง 13 อำเภอ และต่างจังหวัด 

2.4) สื ่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ ่นการป้องกันบำบัดยาเสพติด ในรูปแบบ MV กลุ ่มเป้าหมาย 
ประชาสัมพันธ์เพลงท้องถิ่นให้คนในจังหวัดนราธิวาสและทั่วประเทศ โดยการนำ MV ลงยูทูปต่อไป  
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2.5) ประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน
จังหวัดนราธิวาส ที ่เป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาส ทั ้งในสถานศึกษา สถานประกอบการชุ มชน เรือนจำ และ 
สถานพินิจฯ จำนวน 140 คน 

2.6) ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ในจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาส ผ่านประกวดภาคใต้ ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน 
เรือนจำ และสถานพินิจฯ จำนวน 150 คน 

2.7) ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประเภทกลุ่มเด่น
และต้นแบบระดับเงิน/ทอง เข้าสู่ระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นตัวแทน  
จังหวัดนราธิวาสระดับภาคใต้ และเยาวชนในพื้นที่ทั ้ง 13 อำเภอทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน 
เรือนจำ และสถานพินิจฯ จำนวน 150 คน 

2.8) ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประเภท 
กลุ่มต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่ระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE เจ้าหน้าที่ 
เยาวชน และแกนนำ จำนวน 150 คน 

2.9) ประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน
จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาส ระดับประเทศ ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ 
และสถานพินิจฯ จำนวน 130 คน 

2.10) ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ ่มเป ้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสระดับภาคใต้ และเยาวชนในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ และสถานพินิจฯ จำนวน 150 คน 

3) กิจกรรม ขยายเครือข่ายชมรม ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ เรือนจำ 
สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติฯ และการสร้างแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

3.1) การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่และเยาวชนใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ และสถานพินิจฯ จำนวน 120 คน 

3.2) การส่งเสริมจัดตั ้งชมรมใหม่ในสถานศึกษา , ชุมชน, ในสถานประกอบการ, ในสำนักงาน 
คุมประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอละ 1 ชมรม จำนวน 13 ชมรม และชมรมต้นแบบ
ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 ชมรม 

3.3) รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเร ือนจำและสถานพิน ิจฯ จ ังหวัดนราธิวาส 
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและสถานพินิจฯ จำนวน 100 คน 

3.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส
เยาวชนเพื่อเลื่อนระดับเป็นแกนนำต้นแบบในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 รุ่น จำนวน 250 คน 

4) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL 
4.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนต้นแบบจังหวัดนราธิวาส จำนวน 26 คน 
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4.2) การเข้าร่วมกิจกรรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับ
ภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนต้นแบบจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ และครูฝึกซ้อม 
จำนวน 26 คน 

5) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP เข้าร่วมประกวด TO BE 
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP ระด ับภาคใต ้จ ั งหว ัดภ ู เก ็ต กล ุ ่ม เป ้าหมาย TEEN 
DANCERCISE CHAMPIONSHIP จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ทีม ที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด และเจ้าที่ ครูฝึกซ้อม 
จำนวน 26 คน 

6) กิจกรรม ส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP ระดับประเทศ ส่ง
เยาวชนและเจ้าหน้าที ่เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP ระดับประเทศ กลุ ่มเป้าหมาย เยาวชน และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
1) เจา้หน้าที่ของรัฐในพื้นที่ 
2) ภาคประชาชนในพื้นที่ 
3) เยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
4) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติด 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 

1. ระดับความสำเร็จของประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบ สามารถผ่าน 
การคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ เข้าร่วมการประกวด ระดับประเทศ 
2. ระดับความสำเร็จของอำเภอ TO BE NUMBER ONE เป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONE  
3. ร้อยละ 50 ของชมรมสามารถผ่านระดับต้นแบบระดับภาคใต้ สามารถเป็นตัวแทนภาคใต้ไปประกวด

ระดับประเทศ 
4. ร้อยละ 25 ของชมรมสามารถผ่านระดับดีเด่นระดับภาคใต้ สามารถเป็นตัวแทนภาคใต้ไปประกวด

ระดับประเทศ 
5. ระดับความสำเร็จของทีม Dancercise ได้เป็นตัวแทนประกวดระดับภาคใต้อย่างน้อยปีละ 1 ทีม 
6. ระดับความสำเร็จของเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ได้เป็นตัวแทนประกวดระดับ

ภาคใต้อย่างน้อยปีละ 4 คู ่
7. มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เพิ่มข้ึนจากเดิมอย่างน้อย

อำเภอละ 1 ชมรม 

(4.2) ผลผลิต 
1. จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนราธิวาส ประเภทกลุ่มต้นแบบและกลุ่มดีเดน่ 

ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ระดับประเทศ 
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2. เจ้าหน้าที่ แกนนำ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ได้เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และมีเวทีแสดงกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาเครือข่ายจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE และร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ 
องค์ประธานอำนวยการโครงการ 

3. เยาวชนที ่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และ TO BE NUMBER 
ONE IDOL ได้เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับภาค 

4. มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ ในชุมชน เพิ่มข้ึนศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด 
2) สร้างแกนนำจากกลุ่มเสี่ยงเป็นแกนนำที่มีคุณภาพและมีชีวิตที่ดี  
3) เยาวชนมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี 
4) เกิดชมรมเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถพัฒนาและยกระดับชมรม TO 

BE NUMBER ONE ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นช่วยเหลือการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิวแก่เยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก : ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เชิงลบ : เกิดการต่อต้านจากกลุม่ผู้ค้ายาเสพติดในพืน้ที่ 

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค.
66 

ม.ค. - มี.ค.
67 

เม.ย. - มิ.ย. 
67 

ก.ค. - ก.ย.
67 

1. กิจกรรมหลัก TO BE NUMBER ONE  
จังหวัดนราธิวาส รวมเปน็ทั้งสิน้  3,499,800 บาท 
ดังนี ้

    

กิจกรรมย่อยที ่  1  จ ัดประช ุมคณะกรรมการ
อำนวยการ/คณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประสานความ
ร่วมมือการดำเนินการบูรณาการกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE เป็นเงิน 21,000 บาท 

    

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความ
ยั่งยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
จังหวัด อำเภอ และชมรม ระดับจังหวัด ระดับภาคใต้
ระดับประเทศรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,520,200 บาท  
ดังนี้ 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค.
66 

ม.ค. - มี.ค.
67 

เม.ย. - มิ.ย. 
67 

ก.ค. - ก.ย.
67 

ระดับจงัหวัด เป็นเงนิ 185,000 บาท 
1) กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ประเภท เป็นเงิน 
90,000 บาท 

2) ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER  
ONE เป็นเงิน 21,000 บาท 

3) จัดทำคู่มือองค์ความรู้เพชรเม็ดงาม การบำบัด
ฟื ้นฟู และป้องกันยาเสพติดสู ่ความสำเร็จ
จังหวัดนราธิวาสเป็นเงิน 14,000 บาท 

4) สื ่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ ่นการป้องกันบำบัด 
ย า เ ส พ ต ิ ด  ใ น ร ู ป แ บ บ  MV เ ป ็ น เ งิ น  
60,000 บาท 

 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

ระดับภาคใต้ เปน็เงิน 484,300 บาท 
5) ประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER 

ONE ระดับภาคใต้  เป็นเงิน  463,300 บาท 
6) ประช ุมซ ้ อมใหญ ่การประกวด TO BE 

NUMBER ONE เป็นเงิน 21,000 บาท 
เก็บคะแนนระดับพื้นที่ เป็นเงนิ 113,000 บาท 
7) ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE 

NUMBER ONE ระด ับจ ั งหว ัดประเภท 
กลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเงิน/ทอง เข้าสู่
ระดับประเทศ เป็นเงิน 84,000 บาท 

8) ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัดประเภทกลุ่ม
ดีเด่นและต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่ระดับประเทศ  
เป็นเงิน 29,000 บาท 

ระดับประเทศ เป็นเงนิ 1,737,900 บาท 
9) ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับประเทศ เป็นเงิน 1,716,900 บาท 
10)  ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER 

ONE เป็นเงิน 21,000 บาท 

  
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
- 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค.
66 

ม.ค. - มี.ค.
67 

เม.ย. - มิ.ย. 
67 

ก.ค. - ก.ย.
67 

กิจกรรมย่อยที่ 3 ขยายเครือข่ายชมรม ครอบคลุมทั้ง
ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ เรือนจำ 
สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติฯ และการสร้าง
แกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 449,000 บาท ดังนี้ 

    

1) การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
ปี 2564 เป็นเงิน 71,200 บาท 

2) การส่งเสริมจัดตั้งชมรมใหม่ในสถานศึกษา,
ชุมชน,ในสถานประกอบการ,ในสำนักงานคุม
ประพฤติ เป็นเงนิ 100,000 บาท 

3) กิจกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ใน
เรือนจำ จงัหวัดนราธวิาส เปน็เงนิ 42,800 บาท 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส  
เป็นเงิน 235,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 

 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
กิจกรรมย่อยที่ 4  TO BE NUMBER ONE IDOL 
เป็นเงิน 157,560 บาท  ดังนี ้
 1) ประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการเพ ื ่อพ ัฒนาเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL เป็นเงิน 61,040 บาท 

2) การเข้าร่วมกิจกรรรมการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาคใต้ เป็นเงิน 96,520 บาท     

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

กิจกรรมย่อยที่ 5 TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE CHAMPIONSHIP เป็นเงิน 
212,640 บาท  ดังนี ้
1) ประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการเพ ื ่อพ ัฒนาเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP เป็น
เงิน 61,040 บาท 

-  - - 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค.
66 

ม.ค. - มี.ค.
67 

เม.ย. - มิ.ย. 
67 

ก.ค. - ก.ย.
67 

2) เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 
ระดับภาคใต้ เป็นเงิน 151,600 บาท  

กิจกรรมย่อยที่ 6 ส่งเยาวชนและเจ้าหนา้ที่ 
เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP 
ระดับประเทศ จำนวน 10 คน  
เป็นเงิน 79,400 บาท 

-  - - 

กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดซื้อนิตยาสาร วารสาร TO 
BE NUMBER ONE จำนวน 4 เล่มๆละ 300 บาท  
เป็นเงิน 60,000 บาท 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,340,940  บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมหลัก : เยาวชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี TO BE NUMBER ONE  
จังหวัดนราธิวาส 

3,499,800 

กิจกรรมย่อยที่ 1  จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิระดบัจังหวัดเพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินการบูรณาการ
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

21,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 50 คน x 80 บาท x 1 มื้อ จำนวน 3 คร้ัง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ จำนวน 3 ครั้ง 

21,000 
12,000 
9,000 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความย่ังยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER 
ONE จังหวัด อำเภอ และชมรม ระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ ระดับประเทศ 

2,520,200 

กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส  
จำนวน  3  ประเภท 

90,000 

งบดำเนินงาน  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 12 คนๆละ 500 บาท 

6,000 
6,000 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 300 คน x 80 บาท x 1 มื้อ                                          
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน x 30 บาท x 2 มือ้ 
- ค่ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 5,000  บาท                                           
- ค่ารางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท                            
- ค่ารางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท                           
- ค่ารางวัลรองชมเชยของชมรม จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท                     

84,000 
24,000 
18,000 
15,000 
12,000 
9,000 
6,000 

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONE 21,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 150 คน x 80 บาท x 1 มื้อ                                          
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน x 30 บาท x 2 มือ้                                

21,000 
12,000 
9,000 

กิจกรรมที่ 2.3 จัดทำคู่มือองค์ความรู้  เพชรเม็ดงาม การบำบัดฟื้นฟู และ 
ป้องกันยาเสพติดสู่ความสำเร็จ จังหวัดนราธิวาส 

14,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างทำคู่มือองค์ความรู้ เพชร เม็ดงาม การบำบัดฟืน้ฟู และปอ้งกันยาเสพติด  

สู่ความสำเร็จจังหวัดนราธิวาส ต้นฉบับพร้อมออกแบบ 1 เล่ม X 4,000 บาท และจดัทำ
พิมพ์คู่มือ 50 เล่ม X 200 บาท 

14,000 
14,000 

กิจกรรมที่ 2.4 สื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นการป้องกันบำบดัยาเสพติด ในรูปแบบ MV  60,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นการป้องกันบำบัดยาเสพติด ในรูปแบบ MV จำนวน 2 

เพลง ๆ ละ 30,000 บาท 

60,000  
60,000 

กิจกรรมที่ 2.5 ประกวด จังหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้   463,300 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  140 คน X 240 บาท X 3 วัน 
- ค่าที่พักเหมาจ่ายสำหรับบุคคลภายนอกจำนวน 140 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 500 บาท         

443,300 
100,800  

 140,000  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- ค่าจ้้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน x 3 วัน x 15,500 บาท  
- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง (รถตู้ปรบัอากาศ) 
- ค่าจ้างทำโฟร์มบอร์ดพร้อมออกแบบ  
- ค่าจ้างทำวีดีทัศน์ผลงานชมรมถวายรายงาน จำนวน  5 นาที 
- ค่าจ้างทำเล่ม TO BE NUMBER ONE จำนวน 10 เล่ม X 800 บาท                           

 139,500  
 30,000  
 10,000  
 15,000  

8,000 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

20,000 
20,000 

กิจกรรมที่ 2.6 ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONE   21,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 150 คน x 80 บาท x 1 มื้อ                                          
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน x 30 บาท x 2 มือ้         

                        

21,000 
12,000 
9,000 

กิจกรรมที่ 2.7 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE  
ระดับจงัหวัดประเภทกลุ่มดีเดน่และต้นแบบระดบัเงิน/ทอง เข้าสู่ระดับประเทศ   

84,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั 150 คน X 80 บาท X 4 มื้อ        
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน X 30 บาท X 8 มื้อ                        

84,000  
 48,000  
 36,000 

กิจกรรมที่ 2.8 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE  
ระดับจงัหวัดประเภทกลุ่มดีเดน่และต้นแบบระดบัเพชร เข้าสู่ระดับประเทศ 

29,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั 100 คน X 80 บาท X 1 มื้อ                                                   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน X 30 บาท X 2 มื้อ                                        
- ค่าจัดจ้างบอร์ดนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

TO BE NUMBER ONE           

29,000  
 8,000  
 6,000  

 15,000 

กิจกรรมที่ 2.9 ประกวด จังหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  1,716,900 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 130 คน X 240 บาท X 7 วัน  

1,696,900  
218,400 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- ค่าที่พักเหมาจ่าย  จำนวน 130 คน ๆ ละ 6 คืน ๆ ละ 500 บาท  
- ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ  จำนวน 3 คัน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 15,500 บาท  
- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง (รถหกล้อ รถตู้ปรับอาการ เบิกใบเสร็จจริง) 
- ค่าจ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ดพร้อมออกแบบฉากเวที  
- ค่าจ้างทำวีดีทัศน์ผลงานชมรมถวายรายงาน จำนวน  5 นาที 
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอจำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 800 บาท                        
- ค่าจัดทำจา้งบูทนทิรรศการประเภทจังหวัด  70,000 บาท                                       
- ค่าจัดจ้างทำบูทนทิรรศการประเภทชมรม 11 ชมรมๆละ 50,000  บาท                       
- ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงประกอบการนำเสนอจังหวัดเพชร 50,000 บาท 

 390,000  
 325,500  
 60,000  
 10,000  
 15,000  
 8,000  

 70,000  
 550,000 

50,000 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

20,000 
20,000 

กิจกรรมที่ 2.10 ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONE  
เป็นเงิน 21,000 บาท 

21,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 150 คน x 80 บาท x 1 มื้อ                                          
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน x 30 บาท x 2 มือ้         

21,000 
12,000 
9,000 

กิจกรรมย่อยที่ 3 ขยายเครือข่ายชมรม ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน  
ในสถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติฯ และการสร้างแกนนำ
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE    

449,000 

กิจกรรมที่ 3.1 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2566 71,200 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท จำนวน 4 โซน                                           

14,400  
14,400  

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ จำนวน 4 โซน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ จำนวน 4 โซน 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยประชาสมัพันธ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ                              

56,800  
 9,600  
 7,200  
40,000 

กิจกรรมที่ 3.2 การส่งเสริมจัดตั้งชมรมใหม่ในสถานศึกษา,ชุมชน ,ในสถานประกอบการ, 
ในสำนักงานคุมประพฤติ  

100,000 

งบดำเนินงาน  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจดัตั้ง ชมรม 20 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท 

100,000 
100,000 

กิจกรรมที่ 3.3 กิจกรรมรวมพลสมาชิก  TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ จังหวัดนราธิวาส  42,800 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน  3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 2 คน x 2 รุ่น             
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 3 คน x 2 กลุ่ม x 2 รุ่น 

28,800  
7,200  

 21,600 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 50 คน x 80 บาท x 1 มื้อ x 2 รุ่น 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น 

14,000  
 8,000  
 6,000  

กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างแกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนราธิวาส  

235,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 5 รุ่น 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จำนวน 

5 รุ่น          

96,000  
 36,000  
 60,000 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั 50 คน X 80 บาท X 3 มื้อ จำนวน 5 รุ่น                                    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน X 30 บาท X 6 มื้อ จำนวน 5 รุ่น                           
- ค่าจ้างทำไวนิลพร้อมออกแบบ (ขนาด สูง 2 ซม. x ยาว 3 ซม ) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 

1,800 บาท 

114,000  
 60,000  
 45,000  
 9,000 

ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

25,000  
 25,000 

กิจกรรมย่อยที่ 4  TO BE NUMBER ONE IDOL 157,560 

กิจกรรมที่ 4.1 ประชุมเชิงปฏบิตัิการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE IDOL 

61,040 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท                            
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน 20 ชั่วโมง ๆ ละ 600                                    

31,200  
 7,200  

 24,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั 26 คน X 80 บาท X 6 มื้อ                                                     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 26 คน X  30 บาท X 12  มื้อ                                      
- ค่าที่พักฝึกซ้อมเหมาจ่าย จำนวน 2 คนๆละ 800 บาท จำนวน 5 คืน 

29,840  
12,480  
 9,360  
 8,000 

กิจกรรมที่ 4.2 การเข้าร่วมกิจกรรรมการประกวดเยาวชนตน้แบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE ระดับภาคใต ้

96,520 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 26 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท  
- ค่าที่พักเหมาจ่ายจา่ย จำนวน 10 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 800 บาท 
- ค่าที่พักเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 16 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 500 บาท 
- ค่าพาหนะ  จำนวน 26 คนๆ ละ 1,300 บาท 
- ค่าจ้างเหมาชดุการแสดง TO BE NUMBER ONE IDOL 

96,520  
 18,720  
 16,000  
 16,000  
 33,800  
 12,000 

กิจกรรมย่อยที่ 5  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 212,640 

กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมเชิงปฏบิตัิการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP  

61,040 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท                            
ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน 20 ชั่วโมง ๆ ละ 600                                    

31,200  
 7,200  

 24,000 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั 26 คน X 80 บาท X 6 มื้อ                                                     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 26 คน X  30 บาท X 12  มื้อ                                      
- ค่าที่พักฝึกซ้อมเหมาจ่าย จำนวน 2 คนๆละ 800 บาท จำนวน 5 คืน 

29,840  
12,480  
 9,360  
 8,000 

กิจกรรมที่ 5.2 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
CHAMPIONSHIP  ระดับภาคใต้  

151,600 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 26 คนๆละ 5 วันๆละ 240 บาท  
- ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน 26 คนๆ ละ 4 คืนๆ ละ 500 บาท 
- ค่านำมนัเชื้อเพลง (รถตู้ปรบัอากาศ ) 

141,200  
 31,200  
 52,000  
 30,000  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าจ้างเหมาชดุการแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP  28,000 

ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

10,400  
10,400 

กิจกรรมย่อยที่ 6 ส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP 
ระดับประเทศ  

79,400 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลภายนอกจำนวน 10 คน ๆ ละ 6 วนั ๆ ละ 240 บาท                        
- ค่าลงทะเบียนรวม 10 คน ๆ ละ 3,500 บาท                                                      
- ค่าพาหนะเดนิทางไป-กลับ คนละ 3,000 บาท                                                      

79,400  
 14,400  
 35,000  
 30,000 

กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดซื้อนิตยาสาร วารสาร TO BE NUMBER ONE จำนวน 4 เล่ม ๆ ละ 
300 เล่ม 

60,000 

งบดำเนินงาน  
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจัดซื้อวารสารจำนวน 4 ชุดๆ ละ 300 เล่ม 

60,000 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 3,499,800  
งบดำเนินงาน 3,499,800  
- ค่าตอบแทน  207,600  
- ค่าใช้สอย 3,116,800  
- ค่าวัสดุ  175,400  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์   
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
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(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื ่อสนองตอบต่อปณิธานของ 

องค์ประธานโครงการ มาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในฐานะ
เลขานุการโครงการ เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
และได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตามลำดับ ได้รับรางวัลจังหวัดทุกปี ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส รักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที ่ 2 ซึ ่งเป็นจังหวัดต้นแบบในเขตสุขภาพที ่ 12 และมีชมรมกลุ ่มต้นแบบ
ระดับประเทศจำนวน 15 ชมรม มากที่สุดของระดับภาคใต้ และสามารถได้รับรางวัลระดับประเทศตั้งแต่ปี 2546 
จนถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ ์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
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         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
การตรวจ ติดตาม ประเมินผล ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :  
โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องขับเคลื่ อนโครงการ TO BE NUMBER ONE เน ื ่องจากเป็นโครงการ

พระราชดำริ และเน้นการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจังหวัดนราธิวาส โดยจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัด
ต้นแบบรักษามาตรฐานต้นพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ซึ่งเป็นจังหวัด อันดับ 1 ของ 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง และเป็นที่ศึกษาดูงานของหลายๆจังหวัด และมีชมรมต้นแบบระดับประเทศ จำนวน 7 ชมรม ที่ต้องรกัษา
สภาพชมรม ให้ยั่งยืน และจังหวัดสามารถดึงเยาวชนในจังหวัดหันมาทำกิจกรรมดีๆ และสามารถนำผลงานการ
ดำเนินงานของแกนนำในพื้นที่ เข้าสู ่การประกวด ระดับภาคและระดับประเทศ ทั้งนี ้หากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณที่ไม่เพียงพอจะทำให้จังหวัดไม่สามารถนำผลงานของจังหวัดเข้าสู่การประกวด ระดับภาคและประเทศ 
ครบทุกเซตติ้งและทำให้การดึงมวลชนในจังหวัดนราธิวาส น้อยลง 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1. โครงการเสริมสร้าง 
ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน    
กิจกรรมหลัก : 1.4 กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE สร้างสุขและ 
คุณภาพชีวิต แก่เยาวชน 
จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567  3,499,800  
กิจกรรม : เยาวชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธวิาส งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น  3,499,800 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1  จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ระดับจงัหวัดเพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินการบูรณาการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 
21,000 บาท 
1. งบดำเนินงาน  21,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  21,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  21,000  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  12,000 

 
9,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 50 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 
คน x 30 บาท x 2 มื้อ จำนวน 3 คร้ัง 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความย่ังยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ 
และชมรม ระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ ระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น  2,520,200 บาท 
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมการประกวด 
TO BE NUMBER ONE จังหวดั
นราธิวาส จำนวน  3  ประเภท 

 90,000  

1. งบดำเนินงาน  90,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  90,000  
1.1.1 ค่าตอบแทน  6,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  6,000 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน จำนวน 12 คนๆละ 500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  84,000  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  24,000 

 
18,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 300 คน x 
80 บาท x 1 มื้อ                                          

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
300 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 

(8) ค่ารับรองและพิธีการ  15,000 
 

12,000 
 

9,000 
 

6,000 

- ค่ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ๆ 
ละ 5,000  บาท                                           

- ค่ารางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 จำนวน 
3 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท                            

- ค่ารางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 จำนวน 
3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท                           

- ค่ารางวัลรองชมเชยของชมรม จำนวน 
6 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท                     

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมซ้อมใหญ่ 
การประกวด TO BE NUMBER ONE 

 21,000  

1. งบดำเนินงาน  21,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  21,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  21,000  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  12,000 

 
9,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 150 คน x 
80 บาท x 1 มื้อ                                         

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
150 คน x 30 บาท x 2 มื้อ                                

กิจกรรมที่ 2.3 จัดทำคู่มือองค์ความรู้  
เพชรเม็ดงาม การบำบัดฟื้นฟู และ
ป้องกัน ยาเสพติดสู่ความสำเร็จ  
จังหวัดนราธิวาส 

 14,000  

1. งบดำเนินงาน  14,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  14,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  14,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  14,000 ค่าจ้างทำคู่มือองค์ความรู้ เพชร เม็ดงาม 
การบำบดัฟื้นฟู และป้องกนัยาเสพติด  
สู่ความสำเร็จจังหวัดนราธิวาส ต้นฉบับ
พร้อมออกแบบ 1 เล่ม X 4,000 บาท และ
จัดทำพิมพ์คู่มือ 50 เล่ม X 200 บาท 

กิจกรรมที่ 2.4 สื่อประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่นการป้องกันบำบดัยาเสพติด  
ในรูปแบบ MV 

 60,000  

1. งบดำเนินงาน  60,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  60,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  60,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  60,000 ค่าจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นการ

ป้องกันบำบัดยาเสพติด ในรปูแบบ MV 
จำนวน 2 เพลง ๆ ละ 30,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2.5 ประกวด จังหวดั/ชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้   

 463,300  

1. งบดำเนินงาน  463,300  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  463,300  
1.1.2 ค่าใช้สอย  443,300   
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 100,800  
 140,000  

  
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  140 คน X 240 บาท X 3 
วัน 
- ค่าที่พักเหมาจ่ายสำหรับบุคคลภายนอก

จำนวน 140 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 500 
บาท         

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  30,000  ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง (รถตู้ปรบัอากาศ) 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  139,500  

 
10,000  
 15,000  

 
8,000 

- ค่าจ้้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน 3 
คัน x 3 วัน x 15,500 บาท  
- ค่าจ้างทำโฟร์มบอร์ดพร้อมออกแบบ  
- ค่าจ้างทำวีดีทัศน์ผลงานชมรมถวาย

รายงาน จำนวน  5 นาที 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าจ้างทำเล่ม TO BE NUMBER ONE 
จำนวน 10 เล่ม X 800 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  20,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  20,000 ค่าวัสดุอุปกรณ ์
กิจกรรมที่ 2.6 ประชุมซ้อมใหญ่ 
การประกวด TO BE NUMBER ONE   

 21,000  

1. งบดำเนินงาน  21,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  21,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  21,000  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  12,000 

 
9,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 150 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ                                          

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 
คน x 30 บาท x 2 มื้อ         

กิจกรรมที่ 2.7 ประชุมเตรียมความ
พร้อมการประกวด TO BE NUMBER 
ONE ระดับจังหวัดประเภทกลุม่ดีเด่น
และต้นแบบระดับเงิน/ทอง เขา้สู่
ระดับประเทศ   

 84,000  

1. งบดำเนินงาน  84,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  84,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  84,000  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  48,000  

 
 36,000 

- ค่าอาหารกลางวนั 150 คน X 80 บาท X 
4 มื้อ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน X 
30 บาท X 8 มื้อ                        

กิจกรรมที่ 2.8 ประชุมเตรียมความ
พร้อมการประกวด TO BE NUMBER 
ONE ระดับจังหวัดประเภทกลุม่ดีเด่น
และต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่
ระดับประเทศ 

 29,000  

1. งบดำเนินงาน  29,000  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  29,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  29,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  15,000 - ค่าจัดจ้างบอร์ดนิทรรศการการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE           

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  8,000 
  

 6,000 

- ค่าอาหารกลางวนั 100 คน X 80 บาท X 
1 มื้อ                                                   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน X 
30บาท X 2 มื้อ                                        

  15,000 ค่าจัดจ้างบอร์ดนิทรรศการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE           

กิจกรรมที่ 2.9 ประกวด จังหวัด/ชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 

 1,716,900  

1. งบดำเนินงาน  1,716,900  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,716,900  
1.1.2 ค่าใช้สอย  1,696,900  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 218,400 
390,000  

 
325,500 

  
 60,000 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 130 คน X 240 บาท X 7 
วัน 

- ค่าที่พักเหมาจ่าย  จำนวน 130 คน ๆ 
ละ 6 คืน ๆ ละ 500 บาท 

- ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ  จำนวน 
3 คัน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 15,500 บาท  

- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง (รถหกล้อ รถตู้ปรับ
อาการ เบิกใบเสร็จจริง) 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  10,000  
 

 15,000  
 

 8,000  
 

- ค่าจ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ดพร้อม
ออกแบบฉากเวที  

- ค่าจ้างทำวีดีทัศน์ผลงานชมรมถวาย
รายงาน จำนวน  5 นาที 

- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอ
จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 800 บาท                        
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802 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

 70,000 
  

 550,000 
 

50,000 

- ค่าจัดทำจา้งบูทนทิรรศการประเภท
จังหวัด  70,000 บาท                                       

- ค่าจัดจ้างทำบูทนทิรรศการประเภท
ชมรม 11 ชมรมๆละ 50,000  บาท                       

- ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงประกอบการ
นำเสนอจังหวัดเพชร 50,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  20,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  20,000 ค่าวัสดุอุปกรณ ์
กิจกรรมที่ 2.10 ประชุมซ้อมใหญ ่
การประกวด TO BE NUMBER ONE  

 21,000  

1. งบดำเนินงาน  21,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  21,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  21,000  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  12,000 

 
9,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 150 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ                                          

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 
คน x 30 บาท x 2 มื้อ         

กิจกรรมย่อยที่ 3 ขยายเครือข่ายชมรม ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ เรือนจำ 
สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติฯ และการสร้างแกนนำศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 449,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3.1 การจัดประชุมชี้แจง 
แนวทางการดำเนินงานปี 2566 

 71,200  

1. งบดำเนินงาน  71,200  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  71,200  
1.1.1 ค่าตอบแทน  14,400  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 14,400 ค่าวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 
600 บาท จำนวน 4 โซน                                           

1.1.2 ค่าใช้สอย  56,800  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  40,000 ค่าจ้างเหมาจัดทำปา้ยประชาสมัพันธ์

ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  9,600  
 

 7,200  
 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 30 คน x 
80 บาท x 1 มื้อ จำนวน 4 โซน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 
คน x 30 บาท x 2 มื้อ จำนวน 4 โซน 

กิจกรรมที่ 3.2 การส่งเสริมจัดตั้งชมรม
ใหม่ในสถานศึกษา,ชุมชน, 
ในสถานประกอบการ,ในสำนักงาน 
คุมประพฤติ 

 100,000  

1. งบดำเนินงาน  100,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  100,000  
1.1.3 ค่าวัสดุ  100,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  100,000 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจดัตั้ง ชมรม 

20 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3.3 กิจกรรมรวมพลสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ 
จังหวัดนราธิวาส 

 42,800  

1. งบดำเนินงาน  42,800  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  42,800  
1.1.1 ค่าตอบแทน  28,800  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 7,200  
 

 21,600 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน  3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 2 คน x 2 รุ่น             
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 3 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 3 คน x 2 กลุ่ม 
x 2 รุ่น 

1.1.2 ค่าใช้สอย  14,000  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  8,000  

 
 6,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 50 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ x 2 รุ่น 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 

คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมเชิงปฏบิัติการ
สร้างแกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนราธวิาส 

 235,000  

1. งบดำเนินงาน  235,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  235,000  
1.1.1 ค่าตอบแทน  96,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 36,000  
 
 

 60,000 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจำนวน 2 
คน ๆ ละ 6 ชัว่โมงๆละ 600 บาท 
จำนวน 5 รุ่น 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 

1 คน ๆ ละ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 5 รุ่น          

1.1.2 ค่าใช้สอย  114,000   
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  9,000 ค่าจ้างทำไวนิลพร้อมออกแบบ (ขนาด สูง 2 

ซม. x ยาว 3 ซม) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 
1,800 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  60,000  
 

 45,000 

- ค่าอาหารกลางวนั 50 คน X 80 บาท 
X 3 มื้อ จำนวน 5 รุ่น                                    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน X 
30 บาท X 6 มื้อ จำนวน 5 รุ่น                           

1.1.3 ค่าวัสดุ  25,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  25,000 ค่าวัสดุอุปกรณ ์
กิจกรรมย่อยที่ 4  TO BE NUMBER ONE IDOL รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  157,560 บาท 
กิจกรรมที่ 4.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE IDOL 

 61,040  

1. งบดำเนินงาน  61,040  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  61,040  
1.1.1 ค่าตอบแทน  31,200   
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 7,200  
 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  2 คน ๆ 
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท                            
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

 24,000 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 
1 คน 20 ชั่วโมง ๆ ละ 600                                    

1.1.2 ค่าใช้สอย  29,840  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 8,000 ค่าที่พักฝึกซ้อมเหมาจ่าย จำนวน 2 คนๆละ 
800 บาท จำนวน 5 คืน 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  12,480 
  

 9,360 

- ค่าอาหารกลางวนั 26 คน X 80 บาท 
X 6 มื้อ                                                     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 26 คน X  
30 บาท X 12  มื้อ                                     

กิจกรรมที่ 4.2 การเข้าร่วมกิจกรรรม
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ 

 96,520  

1. งบดำเนินงาน  96,520   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  96,520   
1.1.2 ค่าใช้สอย  96,520  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 18,720 
 

16,000 
 

16,000 
 

33,800 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 26 คนๆละ 3 วันๆละ 240 
บาท  
- ค่าที่พักเหมาจ่ายจา่ย จำนวน 10 คนๆ 

ละ 2 คืนๆ ละ 800 บาท 
- ค่าที่พักเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 16 

คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 500 บาท 
- ค่าพาหนะ  จำนวน 26 คนๆ ละ 1,300 

บาท 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  12,000 ค่าจ้างเหมาชดุการแสดง TO BE NUMBER 

ONE IDOL 
กิจกรรมย่อยที่ 5  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
212,640 บาท 
กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE CHAMPIONSHIP 

 61,040  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1. งบดำเนินงาน  61,040  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  61,040  
1.1.1 ค่าตอบแทน  31,200  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 7,200 
  

 24,000 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  2 คน ๆ 
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท                            
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 
คน 20 ชั่วโมง ๆ ละ 600                                    

1.1.2 ค่าใช้สอย  29,840  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 8,000 - ค่าที่พักฝึกซ้อมเหมาจ่าย จำนวน 2 คนๆ
ละ 800 บาท จำนวน 5 คืน 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  12,480  
 

 9,360 

- ค่าอาหารกลางวนั 26 คน X 80 บาท X 6 
มื้อ                                                     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 26 คน X  30 
บาท X 12  มื้อ                                      

กิจกรรมที่ 5.2 เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวด TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE 
CHAMPIONSHIP  ระดับภาคใต ้

 151,600  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
1.1.2 ค่าใช้สอย  141,200  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 31,200  
 

 52,000 
  

30,000 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 26 คนๆละ 5 วันๆละ 240 
บาท  
- ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน 26 คนๆ ละ 4 
คืนๆ ละ 500 บาท 
- ค่านำมนัเชื้อเพลง (รถตู้ปรบัอากาศ ) 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  28,000 ค่าจ้างเหมาชดุการแสดง TO BE NUMBER 
ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP 

1.1.3 ค่าวัสดุ  10,400  
(1) วัสดุสำนักงาน  10,400 ค่าวัสดุอุปกรณ ์
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

กิจกรรมย่อยที่ 6 ส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP ระดบัประเทศ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  79,400 บาท 
1. งบดำเนินงาน  79,400  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  79,400  
1.1.2 ค่าใช้สอย  79,400  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 14,400 
  

 35,000  
 

 30,000 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลภายนอกจำนวน 10 คน 
ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท                        
- ค่าลงทะเบียนรวม 10 คน ๆ ละ 3,500 
บาท                                                      
- ค่าพาหนะเดนิทางไป-กลับ คนละ 3,000 
บาท                                                      

กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดซื้อนิตยสาร วารสาร TO BE NUMBER ONE จำนวน 4 เล่ม ๆ ละ 300 เล่ม รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60,000 บาท 
1. งบดำเนินงาน  60,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  60,000  
1.1.2 ค่าใช้สอย  60,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  60,000 ค่าจัดซื้อวารสารจำนวน 4 ชุดๆ ละ 300 

เล่ม 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 35 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.7 ยกระดับคณุภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 5,600,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 15 พลังทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสันติสุข 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดนราธิวาส       
ผู้รับผิดชอบ : นายถาวร  เทพสุวรรณ ตำแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-642647-8 
หน่วยร่วมดำเนินการ  :   

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดนราธิวาส   
2. สำนักงานปศสุัตว์จังหวัดนราธิวาส 
3. สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
4. สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 
5. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพฒันาคนทุกชว่งวัยอยา่งยั่งยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จังหวัดนราธิวาส (ศจพ.จ.นธ.) 
6. เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ “โคก หนอง นา นราธิวาส” 
  

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญไว้คือ 

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ  
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการสร้างโอกาสแล ะความเสมอภาค 
ทางสังคม ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (2) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน  (3) การสนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
และจากสถานการณ์วิกฤตโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร วิกฤตพลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิกฤตสังคมไทย หนี้สิน
ครัวเรือนสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย คนว่างงาน ปัญหายาเสพติด สังคมผู้สูงอายุ ภัยพิบัติจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
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อย่างรุนแรง สอดคล้องกับคำเตือนจาก ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2547 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป ็นภาพแผนที ่ประเทศไทย มีระเบิดเกือบทั ่วโลก 4 ลูก  
ซึ่งมีการตีความหมายของระเบิด 4 ลูก หมายถึง วิกฤต 4 ด้าน ได้แก่ ภัยพิบัติธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
(Environmental Crisis) วิกฤตโรคระบาด (Epidemic Crisis) วิกฤตเศรษฐกิจ (Economic Crisis) และวิกฤต 
ความขัดแย้งทางสังคม (Political/ Social Crisis) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 15 พลังทางสังคม แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม โดย  
(1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน (2) การเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น  
ในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง และ (3) การต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประเด็นที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

นโยบายหลักของรัฐบาล ด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านที่ 7 การพัฒนา 
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7.3) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วย
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2566 – 2570 มุ่งเน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชายแดนที่มัน่คง 
บนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาทรัพยากรด้านประชากรของจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้มีศักยภาพสูง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพ การศึกษา และสภาพสังคมพหุวัฒนธรรม 

แผนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบน
พื ้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื ่อให้คุณภาพชีว ิตประชาชนดีขึ ้น มีความเข้มแข็งตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ด้วยระบบ
เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้ แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา  

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีปัญหาด้านความยากจนและการว่างงาน โดยจากข้อมูลการสำรวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถติแห่งชาติ ประมวลผลโดยสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ในปี 2562 จังหวัดนราธิวาสมีคนจนจำนวน 185 ,200 คน หรือ มีสัดส่วนคนจน 
อยู่ในระดับสูงที่ ร้อยละ 25.5 เป็นลำดับที่ 76 ของระเทศ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้สูง โดย พบว่า
สัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 0.474 ซึ ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของประเทศที ่มีค่า 0.430 ทั ้งนี ้ในปี 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่  
แบบบูรณาการ โดยมีการจัดตั้งหน่วยบูรณาการเพื่อดำเนินงานร่วมกัน เรียกว่า ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และอำเภอ (ศจพ.) ซึ่งใช้
ฐานข้อมูลจากแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP) เป็นเครื่องมือชี้เป้าหมายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา โดย 
การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงาน ทั ้งนี ้ ศจพ.จ.นราธิวาส ได้วางแผน  
การยืนยันกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อม 
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การแบ่งระดับของกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 ระดับ หรือ 3S ได้แก่ Survival (กลุ่มพัฒนาเพื่อการอยู่รอด) Sufficiency 
(กลุ ่มพัฒนาเพื ่อให้อยู ่ได้) และ  Sustainable (กลุ ่มพัฒนาเพื ่อความยั ่งยืน) ทั ้งนี ้การดำเนินการจะมุ ่งเน้น 
การส่งเสริมในมิติสำคัญ 5 มิติได้แก่ สุขภาพดี มีบ้านอาศัย ฝักใฝ่การศึกษา รายได้ก้าวหน้า และเข้าถึงบริการภาครัฐ  

โดยกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มแรก (กลุ่มพัฒนาเพื่อการอยู่รอด : Survival) จะใช้มาตรการและบริการของ
หน่วยงานในภารกิจปกติ (ภารกิจ Function) ในการจัดการกับปัญหา ส่งเสริมให้เข้าถึงความช่วยเหลือและ 
การเข้าถึงบริการและสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองไทย ซึ่งคณะทำงานระดับพื้นที่จะให้ความช่วยเหลือในทันที  
ที่เข้าสำรวจข้อมูล โดยส่งตรงข้อมูลกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและภาคีเครือข่าย 

กลุ่มเป้าหมายที่สอง (กลุ่มพัฒนาเพื่อให้อยู่ได้ : Sufficiency) เป็นกลุ่มที่ได้รับการประเมินวิเคราะห์  
ด้วยกลไก 4ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพเพื่อการมีกิน  
มีใช้ในครอบครัว (ทำมาหากิน) ควบคู ่กับการส่งเสริมให้เริ ่มที ่จะมีรายได้เพิ ่มขึ ้น (เริ ่มการทำมาค้าขาย) ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในระดับนี้จะต้องผ่านการประเมินและสง่เสริมองค์ความรู้ของหน่วยงานมาก่อน และมีจิตใจที่พร้อมจะ
ดำเนินกิจกรรมของครัวเรือนเพื่อการมีกินมีใช้ และการมีรายได้เพิ่ม มุ่งเน้นการส่งเสริมจากภารกิจบูรณาการ 
ร่วมกันของหน่วยงานโดยเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมายที่สาม (กลุ่มพัฒนาเพื่อความยั่งยืน : Sustainable) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สองที่ผ่านกิจกรรม
การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาก่อนแล้ว และสามารถพัฒนาต่อยอดโดยการใช้ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันการเงินในระดับชุมชน หรือกองทุนสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการของตนเอง มีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน กลุ ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และเครือข่ าย 
ภาคประชาชนให้การสนับสนุน 

ความเร่งด่วน :    
รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย (สศช , 

2561) พบว่า จังหวัดนราธิวาสติด 10 ลำดับจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน และมี
แนวโน้มของสถานการณ์ที ่ร ุนแรงมากขึ ้น สอดคล้องกับผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน (จปฐ.)  
ปี 2561 และ ปี 2562 ที่มีครัวเรือนในจังหวัดตกเกณฑ์ด้านรายได้ (รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) จำนวน 
479 และ 403 ครัวเรือนตามลำดับ ซึ่งจากการลงพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจากงบประมาณปกติแล้วพบว่า
สามารถให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายได้เฉพาะการลดรายจ่ายและมีกินในครัวเรือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ส่งผลให้มีครัวเรือนยังตกเกณฑ์ซ้ำในการประเมินปีถัดไป และ/หรือกลับมาตกเกณฑ์ซ้ำอีก 10 - 20% ดังนั้นจึงมี
ความจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและยกระดับ 
การสร้างรายได้ เพื่อให้พ้นจากเกณฑ์ความยากจนอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาตกเกณฑ์ซ้ำอีก โดยมุ่งเน้นการ
ดำเนินการ 2 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเพิ่มเติมจากการดำเนินงานของ
งบประมาณปกติของส่วนราชการ เป็นการตอบสนองต่อแนวทางการให้บริการของกลุ่มเป้าหมายที่ 1 (กลุ่มพัฒนา
เพื่อการอยู่รอด : Survival) และการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการมีอาชีพ ซึ่งตอบสนองต่อแนวทางการให้บริการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่ 2 (กลุ่มพัฒนาเพื่อให้อยู่ได้ : Sufficiency) ตามผลการวิเคราะห์ศักยภาพตามกลไก 4ท ทั้งนี้
เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถพัฒนาตนเองและพ้นเกณฑ์ความยากจนโดยไม่กลับมาเป็นกลุ่มเป้าหมายคนจนซ้ำ  
ในปีต่อ ๆ ไปอีก รวมทั้งมุ่งเป้าให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดและลดปัญหา  
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ให้น้อยลง 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ ื ่อส ่งเสร ิมและปล ูกฝ ังให ้ประชาชนนำแนวคิดปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงนำมาใช้  

ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใชช้ีวิตอย่าง
รอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้เพิ่มข้ึน 

2. เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนและครัวเรือนด้อยโอกาสแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตามแนวทางประชารัฐ 

3. เพื ่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนด้อยโอกาส ในด้าน  
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และการส่งเสริมการมีอาชีพและการยกระดับรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บนพื้นฐานการมีศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

4. เพื่อเป็นการน้อมนำหลักการทรงงาน (ระเบิดจากข้างใน) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

โครงการเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องและเพิ่มเติมจากการดำเนินงานโดยงบประมาณปกติของหน่วยงาน 
กล่าวคือ เป็นการนำเอาข้อมูลแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP) มาเป็นฐานในการชี้เป้าหมายการดำเนินงาน และ
การต่อยอดสนับสนุนการดำเนินงานเพ ิ ่มเต ิมจากภารกิจหลักของหน่วยงานที ่ได ้ร ับการสน ับสนุนจาก  
งบประจำให้สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ
เพื ่อให้ก่อเกิดรายได้ของประชาชนกลุ ่มเป้าหมายที่ มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคม ซึ ่งจะก่อเกิด 
รายได้เพิ ่ม ส่งผลให้ครัวเรือนยากจนสามารถพ้นเกณฑ์และไม่กลับมาเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้อีก  
ในปีต่อ ๆ ไป จึงจัดเป็นโครงการเดิม 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

โครงการได้มุ ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้วยงบประมาณปกติ ซึ ่งได้ให้การสนับสนุน 
ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ แล้ว แต่สามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุน  
ได้เพียงการพัฒนาตนเองเพื่อการมีกินในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่สามารถส่งเสริมการ
สร้างโอกาสด้านอาชีพเพื่อการก่อเกิดรายได้เพิ่ม จึงทำให้มีครัวเรือนตกเกณฑ์ซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โครงการจึง
มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองจากการมีรายได้เพิ่มของครัวเรือนตามศักยภาพของตนเอง และ
กำหนดให้มีการทำบัญชีฟาร์มหรือบัญชีกิจการ เน้นการผลิตเพื่อการจำหน่ายแทนการผลิตเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน และเรียนรู้การลงทุนกิจการพื้นฐาน อันจะทำให้ครัวเรือนเข้มแข็งและรู้จักลู่ทางทำกินอย่างง่าย มีแนวคิด
สร้างรายได้ จะได้ไม่กลับมาตกเกณฑ์การประเมินอีก จึงจัดโครงการเป็นประเภทพัฒนา 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
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(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 7 แห่ง 
2. สถานที่ราชการระดับอำเภอ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส  
3. ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในพืน้ที่จังหวัดนราธิวาส 
4. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 213 ครัวเรือน 
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :    

(1) ทีมปฏิบัติการระดับตำบล ในพื้นที่ 13 อำเภอ จำนวน 455 คน 
(2) ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 213 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็นครัวเรือนที ่มี

ศักยภาพการพัฒนาตนเองได้ ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส   
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 213 ครัวเรือน และประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้านที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ อาศัยอยู่ 
 
(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ : ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี  2567 

ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  

และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ครัวเรือน 213 

ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านความมั ่นคง  

ในที่อยู่อาศัย 

ครัวเรือน 100 

ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการมีรายได้เพิ่ม

จากการส่งเสริมอาชีพ (ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร และที่เก่ียวเนื่อง

กับการเกษตร) 

ครัวเรือน 113 

เก ิดกลุ่มก ิจกรรมอาช ีพหร ือเคร ือข ่ายอาช ีพท ี ่สามารถสร ้างม ูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 

กลุ่มอาชีพ 3 
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(4.2) ผลผลิต 
1. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต  

213 ครัวเรือน 
2. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 100 ครัวเรือน 
3. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการมีรายได้เพิ่ มจากการส่งเสริมอาชีพ  

(ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร และที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร) 113 ครัวเรือน 
4. เกิดกลุ ่มกิจกรรมอาชีพหรือเครือข่ายอาชีพที ่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า  

3 กลุ่มอาชีพ  
(4.3) ผลลัพธ์ 

1. ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้
พ้นเกณฑ์ความยากจนได้อย่างยั่งยืน 

2. จ ังหวัดนราธิวาสมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาครัวเร ือนยากจนซ้ำซาก และมีแนวโน้มที ่ดี  
ในการจัดการกับปัญหาความยากจนเรื้อรัง  

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก : คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื ้นที ่จั งหวัดนราธิวาสดีขึ ้น จากการส่งเสริมให้เกิด 
ผลิตภาพในพื้นที่ เกิดการมีงานทำ จ้างงาน เกิดรายได้ เศรษฐกิจในระดับฐานรากหมุนเวียน 

เชิงลบ :  ไม่ม ี
 

 (5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัยของครัวเรือน
ยากจนและครัวเรือนเปราะบาง 

    

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ทีมปฏิบัติการระดบัตำบลจัดทำแผน 
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงของ 
ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนและครัวเรือน
เปราะบาง ผา่นระบบออนไลน์ 

    

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 รวมพลังความด ี
ภาคประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัยของครัวเรือน
ยากจนและครัวเรือนเปราะบาง 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านอาชีพและพัฒนารายได้แก่ครัวเรือนยากจน 
เพื่อพ้นเกณฑ์ยากจนอย่างยั่งยืน 

    

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ทีมปฏิบัติการระดบัตำบลจัดทำแผน 
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านอาชีพและพัฒนา
รายได้แก่ครัวเรือนยากจนเพื่อพ้นเกณฑ์ยากจน
อย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ 

    

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานสรา้ง
อาชีพ กลุ่มอาชพีภาคการเกษตร 
2.2.1 การเลี้ยงโคผลิตลูกพันธุ์เพื่อการจำหน่าย 
2.2.2 การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการจำหน่าย 
2.2.3 การเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง (ปลาดุก/
ปลานิล/กบ) 

    

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการสร้างงาน 
สร้างอาชพี กลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร 
2.3.1 การตัดเย็บเอนกประสงค ์(เสื้อผ้าสตรีและ
ผลิตภัณฑ์กระจูด) 
2.3.2 การตัดหญ้า และซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

    

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการสร้างงาน 
สร้างอาชพี กลุ่มอาชีพที่เก่ียวเนื่องกับ 
ภาคการเกษตร 
2.4.1 การเผาถ่านไม ้

    

กิจกรรมหลักที่ 3 ติดตาม ประเมินผล และ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน     

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

กิจกรรมบางส่วนของโครงการสามารถดำเนินงานได้เอง เนื่องจากมีศักยภาพที่จะทำให้บรรลุผลได้ เพราะมี
บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความชำนาญในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีฐานข้อมูลเดิมและสามารถ 
ต่อยอดจากผลการดำเนินงานเดิมได้ นอกจากนี ้กิจกรรมบางส่วนของโครงการมีความจำเป็นต้องจ้างเหมา  
จากภายนอก เนื่องจากต้องใช้การจัดทำที่ใช้เทคนิคเฉพาะทาง ใช้ระยะเวลา และมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง  
ไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงานเอง มีความเสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหากดำเนินการเอง 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 5,600,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน

และครัวเรือนเปราะบาง 
 

งบดำเนินงาน 2,969,600 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,969,600 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทีมปฏบิัติการระดับตำบลจัดทำแผนการยกระดับ

คุณภาพชีวิตดา้นความมั่นคงของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง  

ผ่านระบบออนไลน ์

 

งบดำเนินงาน 159,600 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 159,600 

ค่าตอบแทน 50,400 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 50,400 

ค่าใช้สอย 70,200 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 60,450 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,750 

ค่าวัสดุ 39,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 39,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 รวมพลังความดีภาคประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตดา้นความมั่นคงของ 

ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง 
 

งบดำเนินงาน 2,810,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,810,000 

ค่าตอบแทน - 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) - 

ค่าใช้สอย 960,000 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 960,000 

ค่าวัสดุ 1,850,000 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

816 

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) วัสดุก่อสร้าง 1,850,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน

และครัวเรือนเปราะบาง 
 

งบดำเนินงาน 2,630,400 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,630,400 

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทีมปฏบิัติการระดับตำบลจัดทำแผนการยกระดับ

คุณภาพชีวิตดา้นอาชีพและพัฒนารายได้แก่ครัวเรือนยากจนเพือ่พ้นเกณฑ์ยากจนอย่างยั่งยนื 

ผ่านระบบออนไลน ์

 

งบดำเนินงาน 223,900 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 223,900 

ค่าตอบแทน 58,800 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 58,800 

ค่าใช้สอย 113,100 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 13,000 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 100,100 

ค่าวัสดุ 52,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 52,000 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ กลุ่มอาชพีภาคการเกษตร 

2.2.1 การเลี้ยงโคผลิตลูกพันธุ์เพื่อการจำหน่าย 

2.2.2 การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการจำหน่าย 

2.2.3 การเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง (ปลาดุก/ปลานิล/กบ) 

 

งบดำเนินงาน 1,301,080 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 601,080 

ค่าตอบแทน 25,200 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 25,200 

ค่าใช้สอย 39,600 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 36,600 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,000 

ค่าวัสดุ 536,280 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 536,280 

2. งบลงทุน 700,000 

ค่าครุภัณฑ์  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท 700,000 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ กลุ่มอาชพีนอกภาคการเกษตร 

2.3.1 การตัดเย็บเอนกประสงค ์(เสื้อผ้าสตรีและผลิตภัณฑ์กระจูด) 

2.3.2 การตัดหญ้า และซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

 

งบดำเนินงาน 749,300 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 236,300 

ค่าตอบแทน 84,000 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 84,000 

ค่าใช้สอย 113,100 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 111,100 

ค่าวัสดุ 39,200 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 39,200 

2. งบลงทุน 513,000 

ค่าครุภัณฑ์  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท 513,000 

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ กลุ่มอาชพีที่เก่ียวเนื่องกับภาคการเกษตร 

2.4.1 การเผาถ่านไม ้
 

งบดำเนินงาน 356,120 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 356,120 

ค่าตอบแทน 16,800 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 16,800 

ค่าใช้สอย 19,320 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 18,320 

ค่าวัสดุ 320,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 320,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  

งบดำเนินงาน - 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

-ค่าวัสดุ - 

รวมทั้งสิ้น 5,600,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 5,600,000 - 

งบดำเนินงาน 4,387,000 - 

- ค่าตอบแทน  235,200 - 

- ค่าใช้สอย 1,315,320 - 

- ค่าวัสดุ  2,836,480 - 

งบลงทุน 1,213,000 - 

- ค่าครุภัณฑ์ 1,213,000 - 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

กิจกรรมตามโครงการเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและต่อยอดจากการดำเนินงานด้วยงบประมาณปกติของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่เสนอตามโครงการเป็นผลจากการลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานในงบประมาณอื่นๆ เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะหแ์ละ
ประเมินศักยภาพของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการ แกนนำชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จึง
สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการดำเนินกิจกรรมใน
ระดับอำเภอ และพื้นที่ชุมชน/กลุ่มองค์กรชุมชนเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรม แต่ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านช่างก่อสร้าง โดยใช้กระบวนการทางชุมชนมาช่วยในการดำเนินงานด้วยการขอสนับสนุน
ช่างในระดับพื้นที่ และนายช่างขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน  
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

กิจกรรมบางส่วนของโครงการมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาจากภายนอก เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตมีมูลค่าสูง 
และไม่ใช่ภารกิจประจำของหน่วยงาน สามารถใช้การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการได้ ซึ ่งจะเป็นการลด  
ความเสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหากดำเนินการเอง เช่น เครื่ องมือสำหรับการผลิตไวนิล 
เครื่องมือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เครื่องมือสำหรับการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
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3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
บุคลากรของหน่วยงานดำเนินการมีทักษะในด้านการเจรจาและจิตวิทยามวลชน มีการสร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีองค์ความรู้เฉพาะในการบริหารจัดการ
กลุ่มและช่องทางการพัฒนาต่อยอดผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของโครงการ มีความชำนาญและเข้าใจใน
บริบทของชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
  โครงการไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
  เพราะ ไม่เข้าเงื่อนไขต้องดำเนนิการ 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  เพราะ โครงการไมไ่ด้เป็นโครงการลงทนุที่ต้องมีผลตอบแทนกลบัมา และไม่มีความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อโครงการว่าจะดำเนนิการไม่สำเร็จ 
  ต้องทำการศึกษา 
 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
 11.1 ครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์
ขอร ับโอนทรัพย์ส ิน โดยกำหนดให้ครัวเร ือนเป้าหมายจัดต ั ้งเป ็นกลุ ่มอาชีพภายใต้การสนับสนุนของ  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยให้ยืมครุภัณฑ์ด ังกล่าวไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามวั ตถุประสงค์ 
ของโครงการ ในรูปแบบสัญญายืมใช้ครุภัณฑ์คงรูปต่อไป 
 11.2 โครงการฯ จะดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกลุ ่มองค์กร/คณะกรรมการกลุ ่มเป ้าหมาย  
เพื ่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งการจัดเก็บข้อมูลรายได้ของชุมชนที่ได้รับ  
จากการดำเนินงาน โดยมีทีมพัฒนากร (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) เป็นหน่วยในการสนับสนุนติดตาม 
 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : 

ไม่มี 
  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

821 

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :        

โครงการ : 1. โครงการเสริมสร้าง 

ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
 

5,600,000 
 

กิจกรรมหลัก : 1.7 ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ

จังหวัดนราธิวาส   

 
  

1. งบดำเนินงาน 
 

5,600,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

5,600,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

235,200  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 235,200 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1   

- ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่มกระบวนการ 

(ราชการ) จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 คนๆ ละ 3 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 

- ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่มกระบวนการ 

(ราชการ) จำนวน 13 จุด ละ 2 คนๆ ละ 3 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 46,800 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 

กิจกรรมย่อยที่ 2.1   

- ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่มกระบวนการ 

(ราชการ) จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 คนๆ ละ 3.5 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 4,200 บาท 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

822 

งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่มกระบวนการ 

(ราชการ) จำนวน 13 จุด ละ 2 คนๆ ละ 3.5 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 54,600 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.1 การเลี้ยงโค) 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (ราชการ) 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.2 การเลี้ยงไก่ไข)่ 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (ราชการ) 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.3 การเลี้ยงปลาน้ำ

จืด) 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (ราชการ) 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.1 การตัดเย็บ) 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (ราชการ) 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ1 คนๆ ละ 35 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.2 การตัดหญ้าและ

ซ่อมเครื่องยนต์) 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (ราชการ) 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ1 คนๆ ละ 35 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 (2.4.1 การเผาถ่านไม้) 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

823 

งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (ราชการ) 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 คนๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

1,315,320  

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  28,750 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1   

- ค่าจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 

รุ่นๆ ละ 13 จุด ละ 15 คนๆ ละ 50 บาท 

เป็นเงิน 9,750 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 

กิจกรรมย่อยที่ 2.1   

- ค่าจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 

รุ่น ๆ ละ 13 จุด ๆ ละ 20 คนๆ ละ 50 บาท 

เป็นเงิน 13,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.1 การเลี้ยงโค) 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 

เป็นเงิน 1,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.2 การเลี้ยงไก่ไข)่ 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 

เป็นเงิน 1,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.3 การเลี้ยงปลาน้ำ

จืด) 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 

เป็นเงิน 1,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.1 การตัดเย็บ) 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 

เป็นเงิน 1,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.2 การตัดหญ้าและ

ซ่อมเครื่องยนต์) 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 

เป็นเงิน 1,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 (2.4.1 การเผาถ่านไม้) 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 

จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 

เป็นเงิน 1,000 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  1,286,570 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1   

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) จำนวน 13 

จุด ละ 15 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 

เป็นเงิน 19,500 บาท 

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) ) 

จำนวน 13 จุด ละ 15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 

30 บาท เป็นเงนิ 11,700 บาท 

- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก จำนวน 13 จุด ละ 15 คนๆ 

ละ 150 บาท เปน็เงิน 29,250 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2   
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าอาหารผู้เข้ารับร่วมกิจกรรม (ระดับ

ชุมชน) จำนวน 100 จุด ๆ ละ 3 วันๆ ละ 20 

คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงนิ 600,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม

กิจกรรม (ระดับชุมชน) จำนวน 100 จุด ๆ ละ 

3 วันๆ ละ 20 คนๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 

360,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 

กิจกรรมย่อยที่ 2.1   

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) จำนวน 13 

จุด ๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 

เป็นเงิน 26,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) 

จำนวน 13 จุด ๆ ละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 

30 บาท เป็นเงนิ 15,600 บาท 

- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 13 จุด ๆ ละ 

20 คนๆ ละ 150 บาท เปน็เงิน 58,500 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.1 การเลี้ยงโค) 

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) จำนวน 1 

รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 

เป็นเงิน 2,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 

30 บาท เป็นเงนิ 1,200 บาท 

- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 

20 คนๆ ละ 400 บาท เปน็เงิน 8,000 บาท 

- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 2 

คนๆ ละ 1 วนัๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 

บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.2 การเลี้ยงไก่ไข)่ 

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) จำนวน 1 

รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 

เป็นเงิน 2,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) 

จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 

30 บาท เป็นเงนิ 1,200 บาท 

- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 

20 คนๆ ละ 400 บาท เปน็เงิน 8,000 บาท 

- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 2 

คนๆ ละ 1 วนัๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 

บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.3 การเลี้ยงปลาน้ำ

จืด) 

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) จำนวน 1 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 

เป็นเงิน 2,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) 

จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 

30 บาท เป็นเงนิ 1,200 บาท 

- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 

20 คนๆ ละ 400 บาท เปน็เงิน 8,000 บาท 

- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 2 

คนๆ ละ 1 วนัๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 

บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.1 การตัดเย็บ) 

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) จำนวน 23 

คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 

11,500 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) 

จำนวน 23 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 30 บาท 

เป็นเงิน 6,900 บาท 

- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 23 คนๆ ละ 5 

วันๆ ละ 400 บาท เปน็เงิน 46,000 บาท 

- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 2 รุ่น ละ 1 คนๆ 

5 วันๆ ละ 500 บาท เป็นเงนิ 5,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.2 การตัดหญ้าและ

ซ่อมเครื่องยนต์) 

-  ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) จำนวน 14 

คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 7,000 

บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่ราชการ) 

จำนวน 14 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 30 บาท 

เป็นเงิน 4,200 บาท 

- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 14 คนๆ ละ 5 

วันๆ ละ 400 บาท เปน็เงิน 28,000 บาท 

- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 

คนๆ ละ 5 วนัๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 

บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 (2.4.1 การเผาถ่านไม้) 

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรบุคคลภายนอก 

(ระดับหมู่บา้น) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 16 คนๆ 

ละ1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงนิ 3,200 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (ระดับหมู่บ้าน) 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 16 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 

30 บาท เป็นเงนิ 1,920 บาท 

- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 16 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

คนๆ ละ 1 วนัๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 

11,200 บาท 

- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 

คนๆ ละ 1 วนัๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,000 

บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

2,836,480  

(6) วัสดุก่อสร้าง  1,850,000 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2   

- ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมบ้านอาศัย 

จำนวน 50 หลังๆ ละ 30,000 บาท เปน็เงิน 

1,500,000 บาท 

- ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำ  

จำนวน 50 หลังๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงนิ 

350,000 บาท 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  986,480 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1   

- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 13 จดุ ๆ ละ15 

คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงนิ 39,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 

กิจกรรมย่อยที่ 2.1   

- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 13 จุด ๆ ละ 20 

คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงนิ 52,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.1 การเลี้ยงโค) 

- ค่าวัสดุฝึกอบรม  จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 

คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงนิ 4,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.2 การเลี้ยงไก่ไข)่ 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 

คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงนิ 4,000 บาท 

- ค่ากรงไก่ไข่ แบบตับเดี่ยว 9 ชอ่ง จำนวน 1 

รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 2,300 

บาท เปน็เงิน 46,000 บาท 

- ค่ากรงไก่ไข่ แบบตับแฝด 12 ช่อง จำนวน 1 

รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 2,900 

บาท เปน็เงิน 58,000 บาท 

- ค่าไก่ไข่สาว อายไุม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 คนๆ ละ 42 ตัวๆ ละ 

250 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.3 การเลี้ยงปลาน้ำ

จืด) 

- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 1 รุ่นๆ ละ20 คนๆ 

ละ 214 บาท เปน็เงิน 4,280 บาท 

- ค่าพันธุป์ลา/กบ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 

คนๆ ละ 500 ตัวๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 

30,000 บาท 

- ค่าอาหารปลา/กบ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 

คนๆ ละ 500 กิโลกรัมๆ ละ 20 บาท เปน็เงิน 

100,000 บาท 

- ค่ากระชังเลี้ยงปลา/กบ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 

20 คนๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท เปน็เงิน 

80,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.1 การตัดเย็บ) 

- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 23 คนๆ  ละ 

1,400 บาท เป็นเงิน 32,200 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.2 การตัดหญ้าและ

ซ่อมเครื่องยนต์) 

- ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 14 คนๆ ละ 500 

บาท เปน็เงิน 7,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 (2.4.1 การเผาถ่านไม้) 

- ค่าวัสดุสรา้งอาชพี อุปกรณ์จัดทำเตาเผาถา่น

และนำ้ส้มควันไม้ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 16 คนๆ 

ละ 1 งานๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 

320,000 บาท 

2. งบลงทุน 
 

1,213,000  

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 
 

1,213,000  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท  1,213,000 กิจกรรมที่หลัก 2 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 (2.2.1 การเลี้ยงโค) 

- แม่โคพันธุ์ลูกผสม จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 

คนๆ ละ 1 ตัวๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 

700,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.1 การตัดเย็บ) 

- จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผา้ จำนวน 1 รุ่นๆ 

ละ 17 คันๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 

272,000 บาท 

- จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง จำนวน 1 

รุ่นๆ ละ 6 คันๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงนิ 

108,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 (2.3.2 การตัดหญ้าและ

ซ่อมเครื่องยนต์) 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 รุ่นๆ 

ละ 14 คนๆ ละ 1 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท 

เป็นเงิน 133,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 36 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ 

จังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 204,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสนัติสุข 
หน่วยดำเนินการ : : สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์     ตำแหน่ง : แรงงานจังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7353 2103 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

ได ้แก่ (1) การรักษาความสงบ ภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการ
ความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับ  อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที ่ม ิใช ่ภาค ร ัฐ และ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง แบบองค์รวม โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็น
ประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาเดิมที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่ ส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศ ในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 ได้กำหนดทิศทางให้ประเทศสามารถก้าวข้าม 

ความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ 
ได้แก่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” 3) เป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  4) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
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แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ปี (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู  

นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ให้ความสำคัญต่อการลดปัญหาความรุนแรงจากเหตุการณ์  
ความไม่สงบ รวมทั้งลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 

นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่รัฐบาลจะ

ดําเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี  และ 
เอื ้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และมีความพร้อมที ่จะดําเนินชีวิ ตในศตวรรษที ่ 21 เศรษฐกิจไทย มี 
ความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย  
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ออกเป็น นโยบาย
หลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยเรื่องที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ และ นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  โดยเรื่องที่ 4. . การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง
ความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป
จากประเทศไทย 

นโยบายของกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงแรงงานมีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมอบหมายให้

สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ นายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเครือข่ ายด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน 
ผ่านกิจกรรม/โครงการ อาทิ โครงการอาสาสมัครแรงงานป้องกันยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อให้กำลังแรงงานซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ห่างไกลจากยาเสพติดและนำไปสู่การเป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานแรงงาน
จังหวัดนราธิวาส จึงจัดทำ “โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ 
แรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน จังหวัดนราธิวาส” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชากรวัยแรงงานของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ  
กลุ่มแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้มีความตระหนักถึงการป้องกันปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งสร้าง
ภาคีเครือข่ายด้านแรงงานในระดับพื ้นที่/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการป้องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิด 
ความยั่งยืนสืบไป  

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ทำลายความสงบสุขของคนในสังคม 

และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ โดยมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาพฤติกรรม 
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ปัญหาจิตวิทยา สิ ่งแวดล้อม  ซึ ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดยาเสพติดกลุ ่มแรงงานนอกระบบ/  
สถานประกอบกิจการในพื้นที่ มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น สืบเนืองจากความไม่เข้าใจของกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบ
กิจการ เพื ่อเป็นสร้างการรับรู ้ภูมิคุ ้มกันยาเสพติด และสร้างพื ้นที ่ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ปรับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างในสถานประกอบการให้ห่างไกลจาก
ปัญหายาเสพติด โดยการส่งเสริมให้ลูกจ้าง นายจ้าง ในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบมีความรู้  
ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างการรณรงค์ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และหากพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรมเสพยา
หรือติดยาสามารถนำไปสู่ขบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยความสมัครใจมีเป้าหมายลดวงจร  
การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้โอกาสในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติซึ่งกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE 
เป็นขบวนงานในการส่งเสริมภารกิจดังกล่าว 

ความเร่งด่วน :  
มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากปัญหายาเสพติดในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินมากข้ึน จึงต้องเป็นวาระสำคัญที่ต้อวนำมาแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ และภาคีเครื อข่ายด้านแรงงาน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ 

3) สร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE แก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการ และแรงงานนอกระบบ 

4) รณรงค์ให้มีการบำบัดด้วยความสมัครใจ ลดการกลับไปเสพซ้ำ 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ ภาคีเครือข่ายด้านแรงงานในจังหวัดนราธิวาส 

จำนวน 200 คน 

(4.2) ผลผลิต 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ถูกต้องในสถานประกอบการ 

แรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใชก้ับตัวเองและครอบครัวไม่ให้เข้าไปเก่ียวขอ้ง

กับยาเสพติด 
2. สถานประกอบการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ ไขยาเสพติดตลอดจนการให้

คำแนะนำแก่ผู้ที่เสพให้ลด ละ เลิก แล้วกลับมาทำงานได้ตามปกติ 
3. สร้างการรับรู้และเข้าใจในกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ถูกต้อง ลดความเข้าใจที่

คลาดเคลื่อน และสามารถสื่อสารให้เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจในข้อเท็จจริงและข้อมูลของกิจกรรมชมรม 
ได้ถูกต้อง 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
สถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน มีความรู้ด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดมากข้ึน 

เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนายจา้ง/ 
สถานประกอบการแรงงานนอกระบบ และภาคี
เครือข่ายด้านแรงงานระยะเวลาฝึกอบรม  
6 ชั่วโมง (1 วนั)  
วงเงิน  133,100 บาท 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานการประกวดกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ของ 
สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการส่งเข้าประกวด 
วงเงิน  71,400 บาท 
 

    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 204,500 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนายจ้าง/ 
สถานประกอบการแรงงานนอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้านแรงงานระยะเวลาฝึกอบรม  
6 ชั่วโมง (1 วนั) 

133,100 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 3,600 

ค่าใช้สอย 86,500 

ค่าวัสดุ 43,000 

กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ของ 
สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าประกวด 

71,400 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 71,400 

ค่าวัสดุ - 

รวมทั้งสิ้น 204,500 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 204,500  
งบดำเนินงาน 204,500  
- ค่าตอบแทน  3,600  
- ค่าใช้สอย 157,900  
- ค่าวัสดุ  43,000  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์  
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ไม่มี 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1. โครงการเสริมสร้าง 
ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน    
กิจกรรมหลัก : 1.2 รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER 
ONE) ในสถานประกอบการ  
จังหวัดนราธิวาส   

204,500   

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กบั
นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงาน
นอกระบบ และภาคีเครือข่ายด้าน
แรงงานระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง 
(1 วัน)  

133,100  

1. งบดำเนินงาน 
 

133,100  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
3,600  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

3,600  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 3,600  - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

86,500  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  86,500  
  60,000 - ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 200 คน ๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 300 บาท 
  20,000 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 200 

คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 
  3,500  - ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน ๆ ละ 3,500 

บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  3,000  - ค่าจ้างเหมาทำไวนิลและสื่อ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

 43,000   
   28,000   - ค่าวัสดุผู้เข้าอบรม (กระเปา๋ผา้ จำนวน 

200 ใบ ๆ ละ 100 บาท และ ปากกาและ
สมุด จำนวน 200 ชุดๆละ 40 บาท) 

   15,000   - ค่าพาหนะเดนิทาง 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานการประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับ
ภาคใต้ ของสถานประกอบการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการส่งเข้าประกวด 

 71,400  

1. งบดำเนินงาน  71,400  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  71,400  
1.1.2 ค่าใช้สอย  71,400  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  71,400  
  27,000  - ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 20 คน 2 

คัน ๆ ละ 4,500 บาท 3 วนั  
  30,000  - ค่าที่พักจำนวน 20 คน 10 ห้อง ห้องละ 

1,500 บาท จำนวน 2 คืน 
  14,400  - ค่าเบี้ยเลี้ยงวนัละ 240 บาท 20 คน ๆ 

ละ 3 วัน 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 37 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.3 ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจงัหวัดนราธิวาส  

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
วงเงิน : 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ด้านความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด :  2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสนัติสุข 
หน่วยดำเนินการ :  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส   
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-542683 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :   
- ยุทธศาสตร์ชาติ ที่1 ด้านความมั่นคง 

 - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 1 ความมัน่คง 
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ประเด็นที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยกจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
- นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
- แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ข้อที่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายใน

พื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
(1.2)  สรุปสาระสำคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
 การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับ โดยมุ่งสร้าง
ความเจริญทางวัตถุ และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหลัก ซึ่งผลจากการพัฒนาดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติของคน
ในสังคม ทำให้คนในสังคมห่างเหินจากสถาบันทางศาสนา ห่างไกลจากศีลธรรม ซึ่งส่งผลให้สถาบันครอบครัวและ
สังคมอ่อนแอ เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของสถาบัน
ทางศาสนาที่เคยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก็ลดน้อยลงไป การส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร 
สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ในเทศกาลเข้าพรรษาจึงนับเป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้สถาบันศาสนา ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส 
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ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน ลักษณะสังคม
ของจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ ร้อยละ 10.74  
มีจำนวนน้อยกว่าศาสนาอื่นมากจึงนับได้ว่ามีบริบทของพื้นที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมิได้มีแผนงานโครงการในลักษณะนี้  

เทศกาลเข้าพรรษาพระภิกษุทุกรูปจะต้องอยู่ปฏิบัติศาสนกิจประจำจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อ่ืนๆ แต่จะเข้า
พักอยู่ประจำในวัดแห่งเดียวตามพุทธบัญญัติ พุทธศาสนิกชนทั่วไปจะนิยมบำเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม และ 
เจริญภาวนา งดเว้นอบายมุขและความชั่วต่าง ๆ การดำเนินการโครงการนี้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานับเป็นโอกาส
อันดีที ่จะได้ส่งเสริมขวัญกำลังใจของพระภิกษุทั ่วทั ้งจังหวัดของทางภาคราชการ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจ  
ต่อไปได้ในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังขวัญกำลังใจพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วทุกพื้นที่ใน
จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย 

ความเร่งด่วน :  
จังหวัดนราธิวาส มีวัด และที่พักสงฆ์ รวม 100 แห่ง มีพระภิกษุสามเณร จำนวนประมาณ 400 รูป กระจายอยู่ทั่ว

ทุกพื้นที่ในจังหวัด ซึ่งวัดและที่พักสงฆ์ทุกแห่งล้วนเป็นศูนย์กลางของชุมชนของชาวไทย ที่นับถือศาสนาพุทธ รวมทั้ง
ใช้เป็นสถานที่ที่ทางภาคราชการใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ ไปสู่ชุมชน โดยวัดและที่พักสงฆ์ก็จะมี
พระภิกษุเป็นผู้นำในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การน้อมนำหลักธรรมคำสอน
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างปกติ ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 
          จังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวของการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ พระภิกษุ วัด  
ที่พักสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที่ชุมชนนั้น ๆ จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนา และเป็นกลไกหลักสำคัญในการน้อมนำ

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบได้  

(2.2) สถานภาพของโครงการ  
     โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
 (2.3) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา   ดำเนินการปกติ 
 (2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
 (2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : วัด ที่พักสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 แห่ง  
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3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  พระภิกษุ สามเณร ทุกรูปในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 400 รูป   

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส 
 

 4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ 
 (4.1) เป้าหมายโครงการ  

ตัวชี้วัด 
พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 400 รูป  ได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วง

เทศกาลเข้าพรรษา  
(4.2) ผลผลิต  

พระภิกษุสามเณรทุกรูป จำนวนประมาณ 400 รูป ได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 
 (4.3) ผลลัพธ์  

1) พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส มีที ่พึ ่งทางจิตใจสามารถใช้ชีวิตอยู ่ได้ตามปกติ ภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบ 

2) สังคมของจังหวัดนราธิวาสเป็นสังคมที่มีคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการน้อมนำ
หลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวัน    
 (4.4) ผลกระทบ  

เชิงบวก : สภาพสังคมของจังหวัดนราธิวาสเป็นสังคมที่มีคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการ   
น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวัน 

เชิงลบ : ไม่มี 
 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
66 

ม.ค. - มี.ค. 
67 

เม.ย. - มิ.ย. 
67 

ก.ค. - ก.ย. 
67 

- ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร 
และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา (เดือนกรกฎาคม – เดือน
ตุลาคม)  

  ✓ ✓ 

 

6. วิธีดำเนินการงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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7. วงเงินของโครงการ จำนวน 1,200,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัด
นราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

 

1. งบดำเนินงาน 1,200,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,200,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 47,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 47,000 

ค่าวัสดุ 1,153,000 

(13) วัสดุอาหาร 1,153,000 

รวมทั้งสิ้น 1,200,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 1,200,000 - 
งบดำเนินงาน 1,200,000 - 
- ค่าตอบแทน  - - 
- ค่าใช้สอย 47,000 - 
- ค่าวัสดุ  1,153,000 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 - 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พ้ืนที่ดำเนินโครงการ  
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่

ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์  (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส) 
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
 ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
  1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์ 
  2) เคร่ืองมือดำเนินการ   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :  
 ไม่ต้องมีการบริหารจัดการโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี  
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :       
โครงการ: 1. โครงการเสริมสร้าง 
ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน    
กิจกรรมหลัก : 1.3 ส่งเสริมการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส  
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

 1,200,000 1,200,000    

1. งบดำเนินงาน 
 

1,200,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
1,200,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน - -  
1.1.2 ค่าใช้สอย 

 
47,000  

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 47,000 
 
 

47,000 
 
 

- ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะและแรงงาน
ในการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ 
ไปยังพืน้ที่ เปน็เงิน 40,000 บาท 
- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิโครงการ ขนาด 1.7 
x 2.9 เมตร จำนวน 8 ผืน ๆ ละ 887.40 
บาท 
(7,099.20 บาท คิดเพียง 7,000.00 
บาท) เป็นเงิน 7,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

1,153,000  
(13) วัสดุอาหาร 1,153,000 1,153,000 - ข้าวสาร (ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม) 

100 วัด/ที่พักสงฆ์ๆ ละ 30 ถุงๆ ละ 220 
บาท เปน็เงิน 660,000 บาท 
- เครื่องดื่มชงสำเร็จรูป (25-30 ซองย่อย/
ห่อ)  
100 วัด/ที่พักสงฆ์ๆ ละ 19 ห่อ ๆ ละ 
100 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

 
- นมกล่องหรือเทียบเท่า (ขนาดบรรจุ 48 
กล่อง ๆ ละ 180 มล./ลัง) จำนวน 100 
วัด/ที่พักสงฆ์ๆ ละ 5 ลัง ละ 450 บาท 
เป็นเงิน 225,000 บาท 
- น้ำดื่ม (12 ขวด ๆ ละ 600 ซีซี/แพ็ค) 
100 วัด/ที่พักสงฆ์ๆ ละ 12 แพค็ ๆ ละ 
60 บาท เป็นเงนิ 78,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 38 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 2,148,900 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสนัติสุข 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายถาวร   เทพสุวรรณ ตำแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ :  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส     หมายเลขโทรศัพท์ : 073-642647 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ทุกมิติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่ นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงใน  
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งให้จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 ข้อ โดยในข้อที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศภูมิภาค  ปราบปราม 
แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านการฟื้นฟูและ
เร่งสร้างความสงบสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคม สำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู และเร่ง
สร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็น
หลักในการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจและ
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สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที ่เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของ
ประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักสากล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานจังหวัดโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นใน
จังหวัด ประสานและเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาสังคมและ 
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย บูรณาการการบริหารงบประมาณ และแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจาก  
ทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั ่งยืน 
รวมถึงการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้จังหวัดมีขีดสมรรถนะ
รองรับกระแสโลกาภิวัตน์   

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 ประเด็นการพัฒนาที ่ 2 พัฒนาคุณภาพชีว ิต ลด 
ความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ 
ความมั่นคงและสันติสุขที ่ยั ่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาระบบอำนวยความเรียบร้อย  
ความสงบ สันติสุข แบบมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความร่วมมือ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานในการขับเคลื่อนความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงในพื ้นที่ พร้อมการเสริมสร้างสันติสุขพัฒนาอย่างยั ่งยืน  โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม  
ทุกภาคส่วนในการเข้าถึงประชาชน และมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีอาสาสมัครในระดับพื้นที่ และพัฒน า 
ขีดความสามารถของ ชรบ.อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบทบาทผู้นำระดับต่างๆ ในพื้นที่
เป็นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน และสนับสนุนการพัฒนากลไกการสร้างสนัติสขุในรูปแบบนราสีขาว 
ได้แก่ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ  แข่งกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมเอี๊ยะตีกาฟ ในเดือนรอมฎอน 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาดูงานระบบบำบัดฟื้นฟู
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นอกพื้นที่ อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ระดับ
จังหวัด) ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน , ฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชน
กลุ่มเสี ่ยงนอกสถานศึกษา และสร้างสนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด  อบรมรั้วยาเสพติดให้แก่ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
  สภาพปัญหา/ความต้องการ :  
 กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ซึ่งทุกภาคส่วนได้มีความร่วมมือ
กันในการป้องกันและปราบปราม โดยในกระบวนการขับเคลื่อนงานปกติสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
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ได้รับมอบหมายให้ใช้กระบวนการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี โดย
กระบวนการจัดการกันเองของคนในชุมชน เพื่อเป็นการวางมาตรการป้องกันผู้หลงผิดรายใหม่ และการฟื้นฟู  
ผู้เสพติดรายเดิม รวมทั้งการสร้างกระบวนการยอมรับและให้โอกาสสำหรับผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาหรือ  
การต้อนรับคนดีสู่สังคม อันจะส่งผลให้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้หวนกลับไปสู่วังวนของยาเสพติดแบบเดิมอีก ซึ่ง
สามารถขยายผลสู่การส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก และการส่งเสริมการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วย เพื่อให้
การขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านเกิดประสิทธิผล กระตุ้นการดำเนินกิจกรรมของภาคประชาชน
สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่จัดตัง้เปน็
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวแลว้ จำนวน 322 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 13 อำเภอของ
จังหวัดนราธิวาส สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนราธิวาสมุ่งเน้นการคืนคนดีสู่สังคม โดยมอบหมายให้
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกระดับชุมชนที่มีส่วนช่วยในการให้กำลังใจและร่วมสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของ
กลุ่มเป้าหมายที่หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และผ่านกระบวนการบำบัดรักษาที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน
ความมั่นคงและหน่วยงานปกครองระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ให้ใช้ฐานความเข้มแข็งในเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เช่น  
ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อช่วยในการเพิ่มพูนทักษะความรู้และช่วยสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน และพัฒนาสู่การมีอาชีพ
และมีรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้นในการพัฒนาขั้นถัด ๆ ไป 

ความเร่งด่วน :  
กิจกรรมตามโครงการมุ่งเน้นการเสริมสร้างอาชีพทางด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามศักยภาพ

และความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านของตนเองเพื่อสร้างกิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนด้วยกิจกรรมทางการเกษตรรูปแบบ
ต่างๆ ผสมผสานกัน ทั้งนี้กิจกรรมตามโครงการเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการคืนคนดีสู่สังคม โดยให้แนวทางอาชีพ
เบื้องต้นเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลให้อยู่รอด (Survival) ได้ในสังคม/ชุมชนจากการมีกินมีใช้ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การอยู่ได้อย่างพอเพียง (Sufficiency) และพัฒนาสู่ความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable) 
ทั้งนี้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้หลงผิดที่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดซึ่งผ่านกระบวนการบำบัดรักษาแล้ว โดยในแต่ละปี
จังหวัดนราธิวาสมีผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวกว่า 500 คน ดังนั้ นหากสามารถ
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามกิจกรรมโครงการได้จะช่วยให้กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  
จังหวัดนราธิวาสสัมฤทธิ์ผลและมีความยั่งยืน ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เก่ียวข้อง รวมทั้งมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนได้อีกด้วย  

(2) ข้อมลูทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 (1) เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการเกษตร เพื่อผสมผสานสำหรับดำเนิน
กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน 

 (2) เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมอาชีพเสริมในบริเวณครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นกิจกรรม
สาธิตสำหรับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 (3) เพื่อให้โอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายในการกลับตัวและใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ภายหลังการบำบัดรักษา ได้เกิด
โอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตของตนเอง และมีความเข้มแข็งเพื่อหลุดพ้นจากวงจรของยาเสพติดโดย
สิ้นเชิง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ : 
 โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

กิจกรรมของโครงการมุ ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามศักยภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ยังไม่ได้มีการดำเนินงานมาก่อน แต่เป็นกลไกที่มีความสำคัญต่อ  
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ และนำร่องดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรก จึงจัดเป็นโครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ : 
 พัฒนา   ดำเนินการปกต ิ

โครงการได้มุ่งเน้นการทำกิจกรรมทางการเกษตรในรูปแบบแปลงสาธิต ตามศักยภาพความสามารถและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการต่อยอดการดำเนินงานจากการจัดตั้งกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 
(หมูบ่้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน) ในภารกิจปกติของหน่วยงาน จึงเป็นโครงการประเภทพัฒนา 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสดุปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

1. ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอ 13 อำเภอ 
2. บรเิวณบ้านพักของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 260 คน 

 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติด ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 260 คน ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส 
 (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : คนในครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย และคนในชุมชนหมูบ่้านกองทุนแมข่องแผ่นดิน 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ : 
      ตัวชี้วัด :  

1) กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร และมีแผนการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง 
จำนวน 260 คน 

2) กลุ่มเป้าหมายสามารถทำกิจกรรมอาชีพเสริมในบริเวณครัวเรือนตามแผนที่วางไว้ จำนวน 260 จุด 
3) ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (182 คน) มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยเกิด

ผลผลิตที่ช่วยลดรายจ่าย และ/หรือเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
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(4.2) ผลผลติ :  
1) กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร และมีแผนการพัฒนาพื้นที่ ของตนเอง 

จำนวน 260 คน 
2) กลุ่มเป้าหมายสามารถทำกิจกรรมอาชีพเสริมในบริเวณครัวเรือนตามแผนที่วางไว้ จำนวน 260 จุด 

(4.3) ผลลัพธ์ : ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (182 คน) มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง โดย
เกิดผลผลิตที่ช่วยลดรายจ่าย และ/หรือเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

(4.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวัฏจักรของ

กระบวนการยาเสพติดทุกประเภท และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนสังคมที่อาศัย มีอาชีพที่มั ่นคง และเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เชิงลบ : การที่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นปัจจัยตั้งต้นใน
การทำกิจกรรมในลักษณะแปลงสาธิตของตนเอง จนสามารถเกิดผลผลิตที่สามารถช่วยลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว อาจส่งผลต่อทัศนคติของคนอ่ืน ๆ ในชุมชนที่ไม่ได้รับโอกาสดังกล่าว 
 
(5) แนวทางการดำเนินงาน  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

กิจกรรม คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวม
พลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชน
เข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” 
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ 
องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการเกษตร เพื่อผสมผสาน
สำหรับดำเนนิกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารในระดับครัวเรือน และสนับสนุนให้เกิด 
การฝึกปฏิบัติจากองค์ความรู้ที่ได้รับจาก 
การฝึกอบรมในพื้นที่แปลงสาธติของตนเอง จำนวน 
13 รุ่น รวม 260 คน ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน โดยมี
เมนูอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายเลือกตามความสนใจ 
จำนวน 6 เมนูชุดอาชีพดา้นการเกษตร 
2. การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ครัวเรือนของตนเอง โดยทีม 
พี่เลี้ยง (ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดินระดบัอำเภอ) ทำหน้าทีส่นบัสนนุการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

3. การติดตามและประเมินผลสำเร็จการขับเคลื่อน
กิจกรรมโดยทีมงานของสำนักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดนราธิวาส/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 
ทุกอำเภอ 

  
 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน   ดำเนินการเอง             จ้างเหมา 
กิจกรรมของโครงการเป็นลักษณะการฝึกอบรมบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่เป็นภารกิจของ

หน่วยงานซึ่งมีองค์ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติ และบุคลากร ที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด
และระดับอำเภอ จึงสามารถดำเนินการได้เอง โดยการเชิญวิทยากรผู้มีอง5ความรู้มาช่วยสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ขณะเดียวกันมีลักษณะงานบางรายการที่จำเป็นต้องจ้างเหมาบริการ เนื่องจากจะช่วยลด
ระยะเวลาในการเตรียมการและหน่วยดำเนินงานขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่จะดำเนินการเอง อาจไม่คุ้มค่าและไม่ได้
งานที่มีคุณภาพ 
 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,148,900 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมคนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน 
“ชุมชนเข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” 

 

1. งบดำเนินงาน 2,148,900 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,148,900 

ค่าตอบแทน 184,600 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 130,000 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 54,000 

ค่าใช้สอย 482,300 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 482,300 

ค่าวัสดุ 1,482,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 52,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 130,000 

(14) วัสดุการเกษตร 1,300,000 

รวมทั้งสิ้น 2,148,900 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 2,148,900 - 
งบดำเนินงาน 2,148,900 - 
- ค่าตอบแทน  184,600 - 
- ค่าใช้สอย 482,300 - 
- ค่าวัสดุ  1,482,000 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 
 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรมตามโครงการเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องที่ต่อยอดการดำเนินงานจากภารกิจปกติของ
หน่วยงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการใช้กลไกและกระบวนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จึงไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทนัที หมายถึง ไดศ้ึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ 
 อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทนัที 
พื้นที่การดำเนินโครงการเป็นพื้นที่ดำเนินงานซึ่งเป็นเป้าหมายปกติของหน่วยงานในการส่งเสริม

สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดนิ และเป็นกลุ่มที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความพร้อมในการ
ดำเนินงานได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
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(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส) 
   มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
   ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ : 
1)  บุคลากรมีประสบการณ ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์  
หน่วยงานมีบุคลากรที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ สามารถลง

พื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 
2) เคร่ืองมือดำเนินการ  มีพร้อมดำเนินการได้ทนัที 

            มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
     ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

หน่วยงานมีเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 
สามารถใช้ในการดำเนินงานได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณส์ูง 
     มีประสบการณป์านกลาง 

 ไม่มีประสบการณ ์
การบริหารจัดการผลผลิตของโครงการเป็นภารกิจและหน้าที่ปกติของหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถที่เพียงพอ สามารถให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องได้ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
กิจกรรมตามโครงการไม่เข้าข่ายโครงการที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
 ต้องทำรายงานการศึกษา 
กิจกรรมตามโครงการไม่เข้าข่ายโครงการที่ต้องทำรายงานศึกษาความเหมาะสม 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส มีหน่วยปฏิบัติในระดับอำเภอที่จะสามารถติดตามความก้าวหน้า

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการรายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อการวางแผนแก้ไข และ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 
(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
 
คำชี้แจง  

ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1. โครงการเสริมสร้าง 
ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน  2,148,900  
กิจกรรมหลัก : 1.5 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส   

 
  

1. งบดำเนินงาน 
 

2,148,900  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
2,148,900  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

184,600  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  130,000 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ 

(เครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอซึ่งเป็น 
ภาคประชาชนทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ทำหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงและติดตามการดำเนนิงานพัฒนา
ทักษะอาชีพของกลุ่มเปา้หมาย) จำนวนคนละ 
2 กลุ่มเป้าหมายๆ ละ 5 คร้ังๆ ละ 100 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท จำนวน 130 คน เป็นเงิน 
130,000 บาท 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 54,000 - ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ จำนวน 7 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงนิ 4,200 บาท 
จำนวน 13 รุ่น เป็นเงิน 54,000 บาท  

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

482,300  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  482,300 - ค่าอาหารกลางวนั การฝึกอบรม

บุคคลภายนอก จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
(จัดในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ โคกหนองนา) 
จำนวน 390 คน เป็นเงิน 312,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก จำนวน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท เป็นเงนิ 70 บาท (จัดในพื้นที ่
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
 
คำชี้แจง  

ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ศูนย์เรียนรู้ฯ โคกหนองนา) จำนวน 390 คน 
เป็นเงิน 27,300 บาท 
- ค่าพาหนะของกลุ่มเปา้หมายจากบ้านพักไป
ยังสถานที่ฝึกอบรม ไป-กลับ (เหมาจ่าย) 
จำนวนคนละ 1 เที่ยว (ไป-กลบั) คนละ 200 
บาท จำนวน 390 คน เป็นเงนิ 78,000 บาท 
- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิโครงการฯ จำนวน 13 
ป้ายๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงิน 13,000 บาท 
- ค่าจ้างทำปา้ยกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
ของกลุ่มเป้าหมาย (รายบุคคล) จำนวน 260 
ป้าย เปน็เงิน 52,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

1,482,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  52,000 - ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าวสัดุสำนักงาน) สนับสนุน

การฝึกอบรมการจัดทำเอกสารติดตามผลและ
บัญชีรายรบั-รายจา่ยเป็นรายบคุคลของ
กลุ่มเป้าหมาย เปน็เงิน 52,000 บาท 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  130,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้หรือ
จุดเรียนรู้ ภายในศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ 
รูปแบบ “โคก หนอง นา” จำนวน 13 ศูนย์ๆ 
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท 

(14) วัสด ุ
การเกษตร 

 1,300,000 - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกทักษะอาชพีทางดา้น
การเกษตร ตามเมนูอาชีพที่กลุม่เป้าหมายมี
ความต้องการ อาชีพทางดา้นการเกษตร 
(ตามที่ผู้เข้าร่วมโครงการคัดเลือก) (เหมาจ่าย) 
จำนวน 260 คนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงนิ 
1,300,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 39 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.6  ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ตน้แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 4,968,200 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทฯ : 15 พลังทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสนัติสุข 
หน่วยดำเนินการ  : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส       
ผู้รับผิดชอบ : นายถาวร   เทพสุวรรณ ตำแหน่ง : พัฒนาการจงัหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ  : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์  :  073-642647-8 

(1)  หลักการและเหตุผล 
  (1.1) ที่มา :  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม เสริมสร้างทุนทางสังคม โดยส่งเสริมให้มีระบบ
การสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น (เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ) 
เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนนำการพัฒนาในท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัยและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นกรอบการดำเนินงาน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประเด็นที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
และประเด็นที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ และหมุดหมาย 
ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ที่เป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ และมูลค่าเศรษฐกิจ 
  นโยบายหลักของรัฐบาล ในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
พลังสังคม พลังชุมชน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากการสร้างผู้นำชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน 
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ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า 
ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ สร้างพลังในชุมชนจากพลังทางสังคม และสร้าง
เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  
  แผนการพัฒนาภาคใต้ชายแดน เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อ
สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต โดยพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย
ปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 
  แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มุ่งพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับฐานราก คาดหวังให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
  แผนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้ แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา  

 (1.2) สรุปสาระสำคัญ 
                 สภาพปัญหา/ความต้องการ :  
  จากสถานการณ์วิกฤตโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร วิกฤตพลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิกฤตสังคมไทย 
หนี้สินครัวเรือนสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย คนว่างงาน ปัญหายาเสพติด สังคมผู้สูงอายุ ภัยพิบัติจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรุนแรง สอดคล้องกับคำเตือนจาก ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2547 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป ็นภาพแผนที ่ประเทศไท ย มีระเบิดเกือบทั ่วโลก 4 ลูก  
ซึ ่งมีการตีความหมายของระเบิด 4 ลูก หมายถึง วิกฤต 4 ด้าน ได้แก่ ภัยพิบัติธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
(Environmental Crisis) วิกฤตโรคระบาด (Epidemic Crisis) วิกฤตเศรษฐกิจ (Economic Crisis) และวิกฤต 
ความขัดแย้งทางสังคม (Political/ Social Crisis) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญไว้คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวยั
ให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการพัฒนาชุมชน ได้เห็นชอบให้จังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในการเผชิญวิกฤตต่างๆ รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศตาม
กรอบแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนา  
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล” จากงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (งบเงินกู้โควิด -19) จำนวน 74 ครัวเรือน และจาก
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งบประมาณปกติของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 213 อำเภอ ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส โดยมี  
การส่งเสริมองค์ความรู้ในการปรับพื้นที่ทางการเกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การจัดแปลงเกษตรแบบ
ผสมผสานในรูปแบบ “โคก หนอง และนา” ซึ่งประยุกต์จากหลักทฤษฎีใหม่ มีการจ้างงานแรงงานเข้ามาปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เป้าหมาย และการจัดกิจกรรมรวมพลังเอามื้อสามัคคีในการปรับประยุกต์แปลงพื้นที่เกษตรกรรมเป้าหมาย 
จากการดำเนินงานในปีดังกล่าวจะก่อให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ครัวเรือน
เป้าหมายสามารถแก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพที่แข็งแรง
ผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน สร้างระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและผลิต
สมุนไพรต่างๆ สามารถจัดการให้กักเก็บน้ำฝนที่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิต ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วม การเพิ่มพื้นที่ป่าช่วยฟอกอากาศที่บริสุทธิ์ เก็บรักษาและฟื้นฟูหน้าดินด้วยการเก็บตะกอนดินในพื้นที่ 
และเพิ่มความหลากหลายให้กับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ 

ความเร่งด่วน :    
 จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าก่อให้เกิดผลผลิตที่หลากหลายในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิต จึงควรต่อยอดสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง ตามทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่การพัฒนา  
อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพื้นฐานภูมิสังคมที่มีความยั่งยืน สามารถพัฒนาสู่การเ ป็น
เครือข่ายภาคประชาชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและเห็นผลเป็นรูปธรรม 
และเกิดเป็นพลังทางสังคมที่สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ในสังคม 

 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อต่อยอดความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้มีศักยภาพในการเป็นฐาน  
การเรียนรู้ให้แก่ประชาชน  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการแปรรูปผลิตผลจากกลุ่มพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีมูลค่า
สูงขึ้น สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดภายนอก 

4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

  ลักษณะกิจกรรมตามโครงการเป็นการต่อยอด/ ขยายผลจากการดำเนินงานจากที่หน่วยงานดำเนินการ  
ด้วยงบประมาณปกติ (งบ function 2564 งบ function 2565 และงบเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม) โดย 
มีการส่งเสริมการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินงาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ และคัดเลือก 
แกนนำที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นมาขยายผลเพื่อสร้างเป็นพื้นที่การเรียนรู้และแปลงต้นแบบการหมุนเวียนของ
เศรษฐกิจฐานรากด้วยการพึ่งตนเองในระดับพื้นที่ จึงจัดเป็นโครงการเดิม 
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 (2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

จากลักษณะของกิจกรรมที่มีการต่อยอดการดำเนินกิจกรรมจากการดำเนินงานในภารกิจปกติของหน่วยงาน 
ซึ่งมุ่งเป้าขยายผลจากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกซึ่งดำเนินการด้วยงบประมาณ
ปกติ มีการประเมินศักยภาพและวางแผนการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่และสภาพภูมิสังคม จึงจัดเป็นโครงการ
ประเภทพัฒนา 
 (2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
 (2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

1. แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมการพัฒนาชุมชน 
เมื่อปี 2564 รวม 294 ครัวเรือน (งบปกติกรมการพัฒนาชุมชน 213 ครัวเรือน และงบเงินกู้เพือ่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม 81 ครัวเรือน) และ ปี 2565 จำนวน 17 ครัวเรือน ที่ได้รบัการประเมินคัดเลือก ในพื้นที่ 13 อำเภอของ
จังหวัดนราธิวาส 

2. ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนที ่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื ้นที ่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม 

หลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์ สู ่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน  
294 ครัวเรือน และเครือข่ายในพื้นที่    

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มองค์กร กลุ่มกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย กลุ่มลูกค้า
หรือผู้ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย ประชาชน และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง   
 
(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ : ตัวชี้วัด   
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี  2567 

พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการต่อยอดการดำเนินงานเพื่อเป็น

ต้นแบบการเรียนรู้ 

พื้นที่เรียนรู ้ 26 

เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าจากฐานทรัพยากรในพื้นที่พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 

ผลิตภัณฑ ์ 26 

พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (เมื่อเทียบ

กับช่วงก่อนได้รับการสนับสนุนจากโครงการ) 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 

3.00 

เกิดกลุ่มกิจกรรมอาชีพที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า กลุ่มอาชีพ 10 
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(4.2) ผลผลติ : 
 1. พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการต่อยอดการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ 
จำนวน 26 พื้นที่ 

2. เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าจากฐานทรัพยากรในพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 
26 ผลิตภัณฑ์ 

3. พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (เมื ่อเทียบกับช่วงก่อนได้รับ  
การสนับสนุนจากโครงการ) 

4. เกิดกลุ่มกิจกรรมอาชีพที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 10 กลุ่มอาชีพ  
(4.3) ผลลัพธ์ : 

1. ครัวเรือนเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำ (ครูพาทำ) ในการสอนแนะให้ครัวเรือนอื่นๆ ในนราธิวาส 
สามารถประยุกต์พื้นที่ของตนเอง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผลผลิตจากพื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถสนับสนุนการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการใช้พื้นที่  
ในการรองรับการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก  : คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดีขึ้น จากการส่งเสริมให้เกิดผลิตภาพ
ในพื้นที่ เกิดการมีงานทำ จ้างงาน เกิดรายได้ เศรษฐกิจในระดับฐานรากหมุนเวียน 

เชิงลบ  :  - 
 

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพฐานการเรียนรู้ตาม
หลักกสิกรรมธรรมชาติ     

กิจกรรมที่ 2  สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตจาก
แปลงต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" สู่ผลิตภัณฑ์ 
OTOP สู ่ตลาดภายนอก ด้วยฐานการผลิตของ
กลุ ่มอาชีพในเครือข่าย โคก หนอง นา โมเดล 
นราธิวาส 

    

กิจกรรมที่ 2.1 การผลิตเสบยีงอาหารสัตว์ และ 
การผลิตโคเนื้อเพื่อตลาดการส่งออก 

    

กิจกรรมที่ 2.2 การผลิตไขไ่ก่แบบผสมผสานกบั 
การเลี้ยงปลาบ่อดิน     

กิจกรรมที่ 2.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
จากผลผลิตในแปลง โคก หนอง นา โมเดล 
นราธิวาส 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมที่ 3 งานมหกรรมรวมพลคนเปลี่ยนโลก 
"โคก หนอง นา โมเดล นราธิวาส" 

    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 กิจกรรมบางส่วนของโครงการสามารถดำเนินงานได้เอง เนื่องจากมีศักยภาพที่จะทำให้บรรลุผลได้ เพราะมี
บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความชำนาญในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีฐานข้อมูลเดิมและสามารถ  
ต่อยอดจากผลการดำเนินงานเดิมได้ นอกจากนี้กิจกรรมบางส่วนของโครงการมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาจาก
ภายนอก เนื่องจากต้องใช้การจัดทำที่ใช้เทคนิคเฉพาะทาง ใช้ระยะเวลา และมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ไม่คุ้มค่า
กับการดำเนินงานเอง มีความเสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหากดำเนินการเอง 
 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 4,968,200 บาท 
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมประสิทธภิาพฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ  

1. งบดำเนินงาน 2,426,400 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,426,400 

ค่าตอบแทน 144,000 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 144,000 

ค่าใช้สอย 336,400 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 240,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 96,400 

ค่าวัสดุ 1,946,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 14,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 1,932,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ (พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสตัว์) 

เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตในแปลง โคก หนอง นา โมเดล นราธิวาส 
 

1. งบดำเนินงาน 2,216,800 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 2.1 การผลิตเสบียงอาหารสัตว์ และการผลิตโคเนื้อเพื่อตลาดการส่งออก  

1. งบดำเนินงาน 927,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 109,400 

ค่าตอบแทน 14,400 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400 

ค่าใช้สอย 35,000 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 24,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000 

ค่าวัสดุ 60,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 60,000 

2. งบลงทุน 817,600 

2.1 ค่าครุภัณฑ์  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท 817,600 

กิจกรรมที่ 2.2 การผลิตไข่ไก่แบบผสมผสานกบัการเลี้ยงปลาบอ่ดิน  

1. งบดำเนินงาน 469,500 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 417,500 

ค่าตอบแทน 14,400 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400 

ค่าใช้สอย 35,000 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 24,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000 

ค่าวัสดุ 368,100 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 368,100 

2. งบลงทุน 52,000 

2.1 ค่าครุภัณฑ์  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท 52,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 2.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตในแปลง โคก หนอง นา 

โมเดล นราธิวาส 
 

1. งบดำเนินงาน 820,300 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 820,300 

ค่าตอบแทน 140,400 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 140,400 

ค่าใช้สอย 335,400 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 335,400 

ค่าวัสดุ 344,500 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 344,500 

กิจกรรมหลักที่ 3 งานมหกรรมรวมพลคนเปลี่ยนโลก "โคก หนอง นา โมเดล นราธิวาส"  

1. งบดำเนินงาน 325,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 325,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ 325,000 

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 325,000 

รวมทั้งสิ้น 4,968,200 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 4,968,200 - 

งบดำเนินงาน 4,098,600 - 

- ค่าตอบแทน  313,200 - 

- ค่าใช้สอย 741,800 - 
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หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

- ค่าวัสดุ  3,043,600 - 

งบลงทุน 869,600 - 

- ค่าครุภัณฑ์ 869,600 - 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
 อนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที 

- กิจกรรมตามโครงการเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและต่อยอดจากการดำเนินงานด้วยงบประมาณปกติ
ของหน่วยงานต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง กิจกรรมที ่เสนอตามโครงการเป็นผลจากการลงพื ้นที ่เตรียมความพร้อม 
การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานในงบประมาณอื่นๆ เกิดจากกระบวนการคิด
วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการ แกนนำชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน จึงสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
 

(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส) 

  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการดำเนินกิจกรรม  
ในระดับอำเภอ และพื้นที่ชุมชน/กลุ่มองค์กรชุมชนเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรม แต่ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ในการฝึกทักษะทางด้านกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย การรับรองมาตรฐานสินค้าอาหาร
ปลอดภัย และเทคนิคการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ หรือครูภูมิปัญญาที่มีความรู้ในเรื ่องดังกล่าวให้การสนับสนุน รวมทั้งต้องมีการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกหรือเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ภายนอกเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

2) เคร่ืองมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 กิจกรรมบางส่วนของโครงการมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาจากภายนอก เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตมีมูลค่าสูง 
และไม่ใช่ภารกิจประจำของหน่วยงาน สามารถใช้การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการได้ ซึ ่งจะเป็นการลด  
ความเสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหากดำเนินการเอง เช่น เครื่องมือสำหรับการผลิตไวนิล 
เครื่องมือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เครื่องมือสำหรับการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 

บุคลากรของหน่วยงานดำเนินการมีทักษะในด้านการเจรจาและจิตวิทยามวลชน มีการสร้างกระบวนการ  
มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีองค์ความรู้เฉพาะในการบริหารจัดการ
กลุ่มและช่องทางการพัฒนาต่อยอดผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของโครงการ มีความชำนาญและเข้าใจใน
บริบทของชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 

(10.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
  โครงการไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เพราะ ไม่เข้าเงื่อนไข
ต้องดำเนินการ 

(10.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
 ไม่ต้องทำการศึกษา 
เพราะ โครงการไม่ได้เป็นโครงการลงทุนที่ต้องมีผลตอบแทนกลับมา และไม่มีความเสี่ยงจากปัจจัย

ภายนอกที่กระทบต่อโครงการว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จ 

 ต้องทำการศึกษาความเหมาะสม 
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(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :  
 11.1 ครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์
ขอรับโอนทรัพย์สิน โดยกำหนดให้คณะกรรมการกลุ่มเป้าหมายยืมครุภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในรูปแบบสัญญายืมใช้ครุภัณฑ์คงรูปต่อไป 
 11.2 โครงการฯ จะดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกลุ ่มองค์กร/คณะกรรมการกลุ ่มเป้าหมาย เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลรายได้ของชุมชนที ่ได้รับจาก  
การดำเนินงาน โดยมีทีมพัฒนากร (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) เป็นหน่วยในการสนับสนุนติดตาม 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :        

โครงการ : 1. โครงการเสริมสร้าง 

ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
   

กิจกรรมหลัก : 1.6  ต่อยอดความสำเร็จ

การพัฒนาพื้นทีต่้นแบบการพฒันา

คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 

จังหวัดนราธิวาส   

4,968,200   

1. งบดำเนินงาน 
 

4,098,600  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

4,098,600  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

313,200  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 313,200 กิจกรรมหลักที่ 1  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (เอกชน) 5 วัน 

จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 

บาท เปน็เงิน 144,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 

กิจกรรมที่ 2.1 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) 2 วัน 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 14,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2.2 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) 2 วัน 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

เป็นเงิน 14,400 บาท 

กิจกรรมที่ 2.3 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) 3 วัน 

จำนวน 13 รุ่นๆ ละ 18 ชั่วโมงๆ  ละ 600 

บาท เปน็เงิน 140,400 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

741,800  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 300,000 กิจกรรมหลักที่ 1 

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม (เนื่องจากจัดเป็นกลุ่ม

อำเภอ) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คนๆ ละ 300 

บาท เปน็เงิน 36,000 บาท 

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม (เนื่องจากจัดเป็นกลุ่ม

อำเภอ) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คนๆ ละ 

2,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 

กิจกรรมที่ 2.2 

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม (เนื่องจากจัดเป็นกลุ่ม

อำเภอ) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 

1,200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2.3 

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม (เนื่องจากจัดเป็นกลุ่ม

อำเภอ) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 

1,200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  441,800 กิจกรรมที่ 1 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าอาหารกลางวนั (ระดบัหมู่บ้าน) จำนวน 4 

รุ่นๆ ละ 30 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 

48,000 บาท 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงนิ 4,000 บาท 

- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 

เล่มๆ ละ 70 บาท เป็นเงนิ 8,400 บาท 

กิจกรรมที่ 2 

- ค่าอาหารกลางวนั (ระดบัอำเภอ) จำนวน 2 

รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 

4,800 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับอำเภอ) 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 140 บาท 

เป็นเงิน 2,800 บาท 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงนิ 2,000 บาท 

- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 10 

เล่นๆ ละ 70 บาท เปน็เงิน 1,400 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน (ระดับหมูบ่้าน) จำนวน 

13 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 240 บาท เปน็เงิน 

62,400 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับหมู่บา้น) 

จำนวน 13 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 180 บาท 

เป็นเงิน 46,800 บาท 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 13 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงนิ 13,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 13 รุ่นๆ ละ 20 

เล่มๆ ละ 70 บาท เป็นเงนิ 18,200 บาท 

- ค่าจ้างทำสติกเกอร์/บรรจุภัณฑ์ จำนวน 13 

รุ่นๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงนิ 195,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวนั (ระดบัอำเภอ) จำนวน 2 

รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 

4,800 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับอำเภอ) 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 140 บาท 

เป็นเงิน 2,800 บาท 

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม (เนื่องจากจัดเป็นกลุ่ม

อำเภอ) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 

1,200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 

- ค่าจ้างทำปา้ยไวนลิ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 

ผืนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงนิ 2,000 บาท 

- ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 10 

เล่มๆ ละ 70 บาท เป็นเงนิ 1,400 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

3,043,600  

(1) วัสดุสำนักงาน  370,500 กิจกรรมที่ 2 

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รุ่นๆ ละ 

3,500 บาท เป็นเงิน 45,500 บาท 

กิจกรรมที่ 3 

- ค่าวัสดุสนับสนนุสำหรับการจดัจำหน่าย

สินค้าจากโครงการ ในพืน้ที่ตลาดนัดคนไทย

ยิ้มได้ ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 13 แห่งๆ 

ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 325,000 บาท 
 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  2,305,100 กิจกรรมที่ 1 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 

ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เปน็เงิน 60,000 บาท 

- ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 

ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เปน็เงิน 180,000 

บาท 

- ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี จำนวน 4 รุ่นๆ 

ละ 3 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 

180,000 บาท 

- ฐานเรียนรู้คนติดดนิ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 

ชุด ๆ ละ 47,000 บาท เปน็เงิน 564,000 

บาท 

- ฐานคนรักษน์้ำ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 ชุด ๆ 

ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 

- ฐานครรักษ์แม่โพสพ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 

ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปน็เงิน 120,000 

บาท 

- ฐานคนมไีฟ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 

20,000 บาท เป็นเงนิ 160,000 บาท 

- ฐานหัวคันนาทองคำ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 

ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปน็เงิน 180,000 

บาท 

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 ชุด 

ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงนิ 14,000 บาท 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- วัสดุสำหรับสาธิตการผลิตเสบยีงอาหารสัตว์ 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 งานๆ ละ 30,000 บาท 

เป็นเงิน 60,000 บาท 

- กรงไก่ไข่ แบบตบัเดี่ยว 9 ช่อง จำนวน 20 

ชิ้นๆ  ละ 2,300 บาท เป็นเงนิ 46,000 บาท 

- กรงไก่ไข่ แบบตบัแฝด 12 ช่อง จำนวน 20 

ชิ้นๆ  ละ 2,900 บาท เป็นเงนิ 58,000 บาท 

- ค่าจ้างเชื่อมขากรงไกไ่ข่ จำนวน 40 ชุด ๆ  

ละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 60,000 บาท 

- ค่าไก่ไข่สาว อายไุม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

จำนวน 840 ชุด ๆ  ละ 240 บาท เป็นเงนิ 

201,600 บาท 

- ถาดไข่พลาสติกเล็ก ขนาด 29 x 29 x 5 ซ.

ม. จำนวน 100 อันๆ  ละ 25 บาท เป็นเงนิ 

2,500 บาท 

- ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จำนวน 13 รุ่นๆ 

ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 299,000 บาท 

(14) วัสดุการเกษตร  368,000 กิจกรรมที่ 1  

- วัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมสาธิตนวัตกรรม

การปลูกพืชอัจฉริยะ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 4 ชุด 

ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงนิ 368,000 บาท 

 

 

 

 
 

2. งบลงทุน 
 

869,600  

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 
 

869,600  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท   กิจกรรมที่ 2 

- เครื่องคัดไข่ไก่ขนาดเล็ก แบบ 1,800 ฟอง/

ชั่วโมง. จำนวน 2 เคร่ืองๆ  ละ 26,000 บาท 

เป็นเงิน 52,000 บาท 

- เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้ จำนวน 

2 เคร่ืองๆ ละ 1 งานๆ ละ 58,800 บาท เป็น

เงิน 117,600 บาท 

- แม่โคพันธุ์ลูกผสม  จำนวน 20 ตัวๆ ละ 1 

งานๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงนิ 700,000 

บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 40 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.8 นราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันตสิุข 
วงเงิน : 10,565,200  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสนัติสุข 
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส และทีท่ำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ 
ผู้รับผิดชอบ : นายปรีชา นวลน้อย    ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7364 2634 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ความเชื่อมโยงของ 
หมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมาย 
ที่ 11 ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหลักที่ 4  
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายหลักที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ  
การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า
เป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ 11 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในเป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุ กระดับ เพื่อบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั ่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และ  
เป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและ
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ทุกระดับความรุนแรง ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมายที่ 1 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

พื้นที่จังหวัดนราธิวาสในปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเริ่ม 
ลดระดับความรุนแรงลง แต่ฝ่ายตรงข้ามยังมีอุดมการณ์ในการต่อสู้กับภาครัฐ ทั้งการใช้อาวุธ การต่อสู้ทางความคิด
และจิตวิทยา ที่สำคัญฝ่ายตรงข้ามยังสร้างความขัดแย้งในสังคมโดยนำเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม มาเป็นเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้ง ความเกลียดชัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแย่งชิงมวลชนกับฝ่ายรัฐ 
ซึ ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความสับสน ความหวาดระแวงให้กับประชาชนในพื ้นที ่ อันเป็นอุปสรรคสำคัญ  
ในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน 

ที ่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส เป ็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 มีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวกับ  
การรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ
และผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน ภายในพื้นที่จึงแก้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
ในภาพรวม 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดนราธิวาสมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัด ตามลำดับความรุนแรง ดังนี้ 

1) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
 เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และทวีความรุนแรงต่อเนื่องมานานนับ 10 ปี กลุ่มคนร้าย ยังคง

มีความพยายามที่จะก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของทางราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึง ต้องการทำลายเศรษฐกิจ โดยวิธีการต่างๆ เช่น ก่อเหตุรุนแรงหรือก่อกวนที่มี ผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ประชาชนในเขตชุมชนเมือง 

2) สถานการณ์ปัญหาการยาเสพติด 
 ยังคงมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มนักค้าต่างประเทศ (นักค้า มาเลเซีย) และกลุ่มนักค้า  

ชาวไทย ซึ่งรูปแบบการนำเข้ายังคงเป็นรูปแบบการนำเข้ามา พร้อมตัวบุคคลและการซุกซ่อนในยานพาหนะเพื่อ
นำมาแบ่งจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ช่องทางการนำเข้ายาเสพติด และสามารถจับกุมผู้กระทำผิด
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ความเร่งด่วน :  
ปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อาจจะลุกลามเข้าไปสู่พื้นที่ส่วนในของประเทศ ซึ่งจะ

ทำให้ยากต่อการแก้ไข ในภาพวงกว้าง จึงต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไปในพื้นที่ส่วนใน
ของประเทศ 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
2) เพื่อสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม 
3) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

พื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ แกนนําหมูบ้าน ประชาชน เยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริม
ความมั่นคงและพื้นที่ที่เหมาะสม 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายรับรู เขาใจ และร่วมกันแกไขปญหาความขัดแย้งภายในพื้นที่ 
2) ปญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับป 2566 

(4.2) ผลผลิต 
1) ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการอย่างร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม 
2) ประชาชนเข้าใจบริบทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อบ้าน 
3) ประชาชนมีส่วนรวมกับหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับรูและเขาใจและมีสวนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ ทำให้สามารถร่วมมือ

กับหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที ่ ตลอดจนดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้สังคมแบบ 
พหุวัฒนธรรม ทำให้เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
เยาวชน ประชาชน หมูบาน/ชุมชน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างการมีส่วนร่วมของ

ผู้ประกอบการที่กระทบต่อความมั่นคง  
    

กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา 
    

กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างความเข้าใจเพื่อ

ยกระดับความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศเพื่อนบ้าน  
    

กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม  
    

กิจกรรมหลักที่ 5 : สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถาบนัหลักของชาติ  
    

กิจกรรมหลักที่ 6 : การจัดพิธีส่งผู้แสวงบุญไป

ประกอบพิธีฮัจย์  
    

กิจกรรมหลักที่ 7 : การต้อนรับผู้เดินทางกลับ

จากการไปประกอบพิธฮีัจย์  
    

กิจกรรมหลักที่ 8 : การออกหน่วยบริการจังหวัด

เคลื่อนที่ 
    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 10,565,200 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่กระทบต่อความมั่นคง 292,700 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 16,200 

ค่าใช้สอย 256,500 

ค่าวัสดุ 20,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา 372,200 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 16,200 

ค่าใช้สอย 330,000 

ค่าวัสดุ 26,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างความเข้าใจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 425,200 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 16,200 

ค่าใช้สอย 379,000 

ค่าวัสดุ 30,000 

กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 1,616,850 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 16,200 

ค่าใช้สอย 1,482,450 

ค่าวัสดุ 118,200 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 5 : สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ 292,700 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 16,200 

ค่าใช้สอย 256,500 

ค่าวัสดุ 20,000 

กิจกรรมหลักที่ 6 : การจัดพิธสี่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮจัย์ 4,414,550 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 87,200 

ค่าใช้สอย 4,227,350 

ค่าวัสดุ 100,000 

กิจกรรมหลักที่ 7 : การต้อนรับผู้เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจย์ 2,293,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 18,000 

ค่าใช้สอย 2,175,000 

ค่าวัสดุ 100,000 

กิจกรรมหลักที่ 8 : การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/อำเภอเคลื่อนที่ 858,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 195,000 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ 663,000 

รวมทั้งสิ้น 10,565,200 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 10,565,200 - 

งบดำเนินงาน 10,565,200 - 

- ค่าตอบแทน  186,200 - 

- ค่าใช้สอย 9,301,800 - 

- ค่าวัสดุ  1,077,200 - 

งบลงทุน - - 

- ค่าครุภัณฑ์ - - 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ไม่มี 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :        

โครงการ : 1. โครงการเสริมสร้าง 

ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
   

กิจกรรมหลัก : 1.8 นราธิวาสร่วมใจ  

สู่ใต้สันตสิุข   

10,565,200   

กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้ประกอบการที่กระทบต่อความ

มั่นคง 

  292,700   

1. งบดำเนินงาน 
 

 292,700   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

 292,700   

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

 16,200   

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

  5,400  ค่าตอบแทนวทิยากรจำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 9 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 6 คน ๆ 

ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

256,500  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ  

  20,000  ค่าพาหนะ จำนวน 100 คน ๆ ละ 200 

บาท ไป - กลบั 

   75,000  ค่าเช่าที่พัก จำนวน 100 คน ๆ ละ 750 

บาท/วัน 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 

จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   160,000   

   10,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 

5,000 บาท 

   100,000  ค่าอาหาร จำนวน 100 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 

250 บาท 

   20,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 

คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 

   30,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

 20,000   

(1) วัสดุสำนักงาน   20,000  สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และ

วัสดุในการฝึกอบรม สำหรับ 100 คน ๆ 

ละ 200 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสทิธิภาพ

การปฏิบัติงานของประชาชนจติอาสา 

  372,200   

1. งบดำเนินงาน   372,200   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   372,200   

1.1.1 ค่าตอบแทน   16,200   

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

  5,400  ค่าตอบแทนวทิยากรจำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 9 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   10,800  ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 6 คน ๆ 

ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  330,000  

 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ  

  26,000  ค่าพาหนะ จำนวน 130 คน ๆ ละ 200 

บาท ไป - กลบั 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

   97,500  ค่าเช่าที่พัก จำนวน 130 คน ๆ ละ 750 

บาท/วัน 

 (6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 

จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 

 (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   205,000   

   10,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 

5,000 บาท 

   130,000  ค่าอาหาร จำนวน 130 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 

250 บาท 

   26,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 130 

คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 

   39,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์ จำนวน 130 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  26,000  

 (1)  วัสดุสำนักงาน    26,000  สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และ

วัสดุในการฝึกอบรม สำหรับ 130 คน ๆ 

ละ 200 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างความเข้าใจ

เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเพื่อนบ้าน 

  425,200   

1. งบดำเนินงาน   425,200   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   425,200   

1.1.1 ค่าตอบแทน   16,200   

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

  5,400  ค่าตอบแทนวทิยากรจำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 9 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

   10,800  ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 6 คน ๆ 

ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  379,000  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ  

  30,000  ค่าพาหนะ จำนวน 150 คน ๆ ละ 200 

บาท ไป - กลบั 

   112,500  ค่าเช่าที่พัก จำนวน 150 คน ๆ ละ 750 

บาท/วัน 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 

จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   235,000   

   10,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 

5,000 บาท 

   150,000  ค่าอาหาร จำนวน 150 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 

250 บาท 

   30,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 

คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 

   45,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์ จำนวน 150 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  30,000  

(1)  วัสดุสำนักงาน    30,000  สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และ

วัสดุในการฝึกอบรม สำหรับ 150 คน ๆ 

ละ 200 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมการอยู่

ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  1,616,850   

1. งบดำเนินงาน   1,616,850   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   1,616,850   
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.1.1 ค่าตอบแทน   16,200   

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

  5,400  ค่าตอบแทนวทิยากรจำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 9 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   10,800  ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 6 คน ๆ 

ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  1,482,450  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ  

  118,200  ค่าพาหนะ จำนวน 591 คน ๆ ละ 200 

บาท ไป - กลบั 

   443,250  ค่าเช่าที่พัก จำนวน 591 คน ๆ ละ 750 

บาท/วัน 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   4,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 

จํานวน 3 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   916,500   

   30,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 6 วัน ๆ ละ 

5,000 บาท 

   591,000  ค่าอาหาร จำนวน 591 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 

250 บาท 

   118,200  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 591 

คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 

   177,300  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์ จำนวน 591 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ    

(1)  วัสดุสำนักงาน    118,200  สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และ

วัสดุในการฝึกอบรม สำหรับ 591 คน ๆ 

ละ 200 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

กิจกรรมหลักที่ 5 : สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาต ิ

 292,700  

1. งบดำเนินงาน   292,700   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   292,700   

1.1.1 ค่าตอบแทน   16,200   

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

  5,400  ค่าตอบแทนวทิยากรจำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 9 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   10,800  ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 6 คน ๆ 

ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  256,500  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ  

  20,000  ค่าพาหนะ จำนวน 100 คน ๆ ละ 200 

บาท ไป - กลบั 

   75,000  ค่าเช่าที่พัก จำนวน 100 คน ๆ ละ 750 

บาท/วัน 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 

จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   160,000   

   10,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 

5,000 บาท 

   100,000  ค่าอาหาร จำนวน 100 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 

250 บาท 

   20,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 

คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 

   30,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 
 

1.1.3 ค่าวัสดุ    
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

(1)  วัสดุสำนักงาน    20,000  สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และ

วัสดุในการฝึกอบรม สำหรับ 100 คน ๆ 

ละ 200 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 6 : การจัดพิธสี่งผู้แสวง

บุญไปประกอบพิธีฮัจย์  

  4,414,550   

1. งบดำเนินงาน   4,414,550   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   4,414,550   

1.1.1 ค่าตอบแทน   87,200   

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ   72,000  ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 8 คนๆ ละ 

1,000 บาท/วัน จำนวน 9 วัน 

   1,200  ค่าตอบแทนผู้อันเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน 

จำนวน 1 คนๆละ 1,200 บาท 

   3,000  ค่าตอบแทนพิธีขอดุอาสำหรับ

จุฬาราชมนตรี จำนวน 1 คร้ัง 3,000 บาท 

   11,000  ค่าตอบแทนพิธีขอดุอาสำหรับประธาน

กรรมการอิสลามประจำจงัหวัดนราธิวาส 

จำนวน 11 คร้ังๆ ละ 1,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  4,227,350  

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   180,000  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเครื่อง

เสียง (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 

20,000 บาท จำนวน 9 วนั 

   135,000  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเครื่อง

เสียง (ชุดกลาง) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 

15,000 บาท จำนวน 9 วนั  

   45,000  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเครื่อง

เสียง (ชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 

บาท จำนวน 9 วัน 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

   90,000  ค่าจ้างเหมาออกแบบประดับตกแต่งพร้อม

จัดหาดอกไม้สดบริเวณพิธีเปิด 

   20,000  ค่าจ้างเหมาผูกผา้โทเรหน้าเวที  

   19,000  ค่าจ้างเหมาในการตกแต่งสถานที่ภายนอก

และในอาคารอเนกประสงค์  

   29,000  ค่าจ้างเหมาผลิตสปอตโทรทัศนภ์าค

ภาษาไทยและภาษามาลายู  

   9,000  ค่าจ้างเหมาผลิตสปอตวิทยุภาคภาษไทย

และภาษามลาย ู

   17,000  ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดเสียงและออกอากาศ

ทางสถานีเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จำนวน 1 คร้ัง 

   9,000  ค่าจัดตั้งศูนยส์ำหรับบริการสื่อมวลชนใน

การส่งข่าว  

   32,400  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้ง รื้อถอนเต็นท์

ผ้าใบโครงสูง จำนวน 9 วัน (วนัแรกค่าจ้าง

เหมา 30,000 บาท/วัน วนัที่ 2 - 9 วันละ 

3,000 บาท) 

   864,000  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้ง รื้อถอนเต็นท์

ผ้าใบ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 120 

เต็นท์ๆ ละ  800 บาท/วนั x 9 วัน  

   144,000  ค่าจ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสตกิ จำนวน 

2,000 ตัวๆ ละ 8 บาท/วนั จำนวน 9 วัน  

   90,000  ค่าจ้างเหมาบริการผ้าคลุมเก้าอ้ีพลาสติก

พร้อมโบว์ สำหรับใช้ในพิธีอำนวยพรแก่ผู้

เดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ จำนวน 400 

ผืนๆ ละ 25 บาท จำนวน 9 วนั 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

   45,000  ค่าจ้างเหมาบริการโต๊ะไฟเบอร์สีขาว 

จำนวน 100 ตัวๆ ละ 50 บาท/วัน จำนวน 

9 วัน  

   30,000  ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ละหมาด 

จำนวน ๑ แห่ง  

   20,000  งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขารวม ชาย – 

หญิง จำนวน 50 ห้อง 

   135,000  ค่าบริการจ้างเอกชนเก็บขยะและดูแล

ความสะอาด จำนวน 50 คนๆ ละ 300 

บาท จำนวน 9 วัน 

   135,000  ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสะอาดผ่านการฆา่เชื่อโรค 

ขนาดปริมาตรสุทธิ 540 มล. จำนวน 

1,500 โหลๆ ละ 90 บาท 

   1,350,000  ค่าอาหารกลางวนัพร้อมน้ำดื่มสำหรับ

เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิาน จำนวน 1,000 คนๆ 

ละ 2 มื้อๆ ละ 75 บาท จำนวน 9 วัน  

   67,500  ค่าอาหารกลางวนัพร้อมน้ำดื่มสำหรับ

ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ จำนวน 50 คนๆ 1 

มื้อๆ ละ 150 บาท จำนวน 9 วนั 

   450,000  ค่าอาหารว่างสำหรับเจ้าหนา้ทีท่ี่ปฏิบัติงาน 

จำนวน 1,000 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 

บาท จำนวน 9 วัน 

   11,250  ค่าอาหารว่างสำหรับข้าราชการชั้นใหญ่ 

จำนวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 

จำนวน 9 วัน  

   2,200  ค่าเช่าที่พักสำหรับจุฬาราชมนตรี จำนวน 

1 ห้องๆ ละ 2,200 บาท จำนวน 1 คืน 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

   6,000  ค่าเช่าที่พักสำหรับคณะผู้ติดตามจำนวน 5 

ห้องๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 1 คืน  

   6,000  ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินสำหรับ

จุฬาราชมนตรี จำนวน 1 ที่นั่งๆ ละ 3,000 

บาท x 2 จำนวน ๒ เที่ยว (เที่ยวบินไป – 

กลับ)  

   25,000  ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินสำหรับคณะ

ผู้ติดตาม จำนวน 5 ที่นัง่ๆ ละ 2,500 บาท 

x 2 เที่ยวบิน (เที่ยวบินไป – กลบั)  

   45,000  ค่าออกแบบและจัดพิมพป์้ายไวนิล

ประชาสัมพนัธ์โครงไมพ้ร้อมในการติดตั้ง

และรื้อถอนขนาด 3.90 x 7.20 เมตร 

จำนวน 3 ป้ายๆ ละ 15,000 บาท 

   26,000  ค่าออกแบบและจัดพิมพป์้ายไวนิล

ประชาสัมพนัธ์ ขนาด 2X4 เมตร จำนวน 

13 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท สำหรับแจกจ่าย

ให้กับอำเภอ 

   135,000  ค่าออกแบบและจัดพิมพป์้ายไวนิลอำนวย

พรโครงไม้พร้อมในการติดตั้งและรื้อถอน 

ขนาด 3.90 x 7.20 เมตร จำนวน 9 ป้ายๆ 

ละ 15,000 บาท 

   45,000  ค่าออกแบบและจัดพิมพป์้ายไวนิลพิธีเปิด

โครงไม้พร้อมในการติดตั้งและรื้อถอน 

ขนาด 17 x 9 เมตร 

   10,000  ค่าออกแบบและจัดพิมพป์้ายไวนิล (ป้าย

ต่างๆ)ขนาด 1x 2 เมตร จำนวน 20 ป้ายๆ 

ละ 500 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.1.3 ค่าวัสดุ   100,000   

(1)  วัสดุสำนักงาน    50,000  ค่าวัสดุสำนักงาน  

(2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    50,000  ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงรถยนต์ในการติดต่อ

ประสานงาน  

กิจกรรมหลักที่ 7 : การต้อนรับผู้

เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 2,293,000  

1. งบดำเนินงาน   2,293,000   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   2,293,000   

1.1.1 ค่าตอบแทน   18,000   

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ   18,000  ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 2 คนๆ ละ 

1,000 บาท/วัน จำนวน 9 วัน  

1.1.2 ค่าใช้สอย  2,175,000  

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   15,000  ค่าออกแบบและจัดพิมพป์้ายไวนิลต้อนรับ

โครงไม้พร้อมในการติดตั้งและรื้อถอน 

ขนาด 3.90 x 7.20 เมตร จำนวน 1 ป้ายๆ 

ละ 15,000 บาท  

   45,000  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเครื่อง

เสียง (ชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 

บาท จำนวน 9 วัน  

   360,000  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้ง รื้อถอนเต็นท์

ผ้าใบ ขนาด 4 x8 เมตร จำนวน 50เต็นท์ๆ 

ละ 800 บาท/วัน x 9 วนั  

   22,500  ค่าจ้างเหมาบริการโต๊ะไฟเบอร์สีขาว 

จำนวน 50 ตัวๆ ละ 50 บาท/วนั จำนวน 

9 วัน  

   36,000  ค่าจ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสตกิ จำนวน 

500 ตัวๆ ละ 8 บาท/วัน x 9วนั  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

   54,000  ค่าบริการจ้างเอกชนเก็บขยะและดูแล

ความสะอาด จ้างเอกชนทำความสะอาด 

20 คนๆ ละ 300 บาท x 9 วนั  

   1,350,000  ค่าอาหารกลางวนัพร้อมน้ำดื่มสำหรับ

เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิาน จำนวน 1,000 คนๆ 

ละ 2 มื้อๆละ 75 บาท จำนวน 9 วัน  

   225,000  ค่าอาหารว่างสำหรับเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติงาน 

จำนวน 1,000 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 25 

จำนวน 9 วัน 

   67,500  ค่าอาหารกลางวนัพร้อมน้ำดื่มสำหรับ

ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ จำนวน 50 คนๆ ละ 

150 บาท x 9 วัน  

1.1.3 ค่าวัสดุ  100,000  

(1)  วัสดุสำนักงาน    50,000  ค่าวัสดุสำนักงาน  

(2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    50,000  ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงรถยนต์ในการติดต่อ

ประสานงาน 

 

  

กิจกรรมหลักที่ 8 : การออกหน่วย

บริการจังหวัดเคลื่อนที่/อำเภอเคลื่อนที่ 

 858,000  

1. งบดำเนินงาน   858,000   

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   858,000   

1.1.1 ค่าตอบแทน   195,000   

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   195,000  ค่าอาหารกลางวนั พร้อมน้ำดื่ม สำหรับ

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานออกหน่วยบริการ

จังหวัดเคลื่อนที่ ปีละ 13 คร้ัง ๆ ละ 200 

คน ๆ ละ 75 บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1.1.3 ค่าวัสดุ  663,000  

ค่าวัสดุก่อสร้าง   650,000  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 13 

อำเภอ ๆ ละ 50,000 บาท 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    13,000  ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงรถยนต์ในการติดต่อ

ประสานงาน 13 คร้ัง ๆ ละ 1,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 41 

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเสริมสร้างความมัน่คง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก : 1.9 ประชารัฐรว่มใจ สู่ใต้สันตสิุข 
วงเงิน : 11,538,525 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 1 ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ : 1 ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวติ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสนัติสุข 
หน่วยดำเนินการ : ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มงานความมั่นคง) 
ผู้รับผิดชอบ : นายปรีชา นวลน้อย    ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7364 2634 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ  
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปจัจุบนัและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสั งคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล   

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที ่ 11 ได้เชื ่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน  
2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหลักที่ 4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายหลักที่ 5 การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่หากพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่าเป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ 11 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในเป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคง  
ในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ และเป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ 
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ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ด้านที ่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน ในเป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ในปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มลดระดับความรุนแรงลง 

แต่ฝ่ายตรงข้ามยังมีอุดมการณ์ในการต่อสู้กับภาครัฐ ทั้งการใช้อาวุธ การต่อสู้ทางความคิดและจิตวิทยา ที่สำคัญ  
ฝ่ายตรงข้ามยังสร้างความขัดแย้งในสังคมโดยนำเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรม มาเป็ นเงื่อนไข 
ในการสร้างความขัดแย้ง ความเกลียดชัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแย่งชิงมวลชนกับฝ่ายรัฐ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้าง
ความสับสน ความหวาดระแวงให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน 

ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสมีภารกิจได้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานกิจการ
ชายแดน และงานกิจการมวลชน ได้เห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการนราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้  
สันติสุข” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขต่อไป 

ความเร่งด่วน :  
มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้

วิธีการทางทหารหรือการพัฒนาอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องใช้ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ด้วย 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองกำลังประจำถิ่น กำลังประชาชนโดยการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (ทบทวนทางยุทธวิธี หรือ เคาะสนิม) อย่างต่อเนื่อง และสามารถดูแลป้องกันตนเอง หมู่บ้าน ตำบล  
ในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยกำลังได้ 

 2) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความมั ่นคงและบูรณาการความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ 

 3) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

พื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส 
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(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชน ผู ้นำกลุ ่มมวลชน นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ประกอบการ แกนนําหมูบ้าน ประชาชน เยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงและพื้นที่  
ที่เหมาะสม 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ข้าราชการ ร ัฐว ิสาหกิจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชน เจ ้าหน้าที ่ร ัฐ ในพื ้นที่  

จังหวัดนราธิวาส 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
- จำนวนเหตุการณ์ความไมส่งบในจังหวัดนราธิวาส ลดลงจากปทีี่ผ่านมา ร้อยละ 10 
- ร้อยละของสถิติคดีความมั่นคง เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1  

(4.2) ผลผลติ 
 1. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการอย่างร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม 
 2. ประชาชนเข้าใจบริบทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อบ้าน 
 3. ประชาชนมีส่วนรวมกับหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับรูและเขาใจและมีสวนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ ทำให้สามารถร่วมมือ

กับหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที ่ ตลอดจนดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้สังคมแ บบ 
พหุวัฒนธรรม ทำให้เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
เยาวชน ประชาชน หมูบาน/ชุมชน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

เชิงลบ : ไม่ม ี
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมหลักที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
การข่าวและปฏบิัติการข่าวสารภาคประชาชน 
(อบรมหลักสูตร 2 วัน จำนวน 3 รุ่นๆละ 150 คน 
รวมจำนวน 450 คน)  
วงเงิน 753,700 บาท 

    

กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
เยาวชนตามโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ (อบรม
หลักสูตร 2 วัน จำนวน 3 รุ่นๆละ 130 คน รวม
จำนวน 390 คน) 
วงเงิน 1,020,900 บาท 

    

กิจกรรมหลักที่ 3 : เพิ่มประสทิธิภาพให้แก่กำลัง
ภาคประชาชน ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และ 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้น (ชรบ.) ในพืน้ที่ 
13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส  
วงเงิน 7,650,000 บาท 

    

กิจกรรมหลักที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน
สอบสวนฝ่ายปกครอง   
วงเงิน 283,900 บาท 

    

กิจกรรมหลักที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพ อส.  
ผู้นำหนว่ย (อบรมหลักสูตร 5 วนั 1 รุ่น รวม
จำนวน 75 คน) 
วงเงิน  220,925 บาท 

    

กิจกรรมหลักที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพ อส.  
เขตเมือง (อบรมหลักสูตร 1 วัน จำนวน 4 รุ่นๆ
ละ 1055 นาย รวมจำนวน 420 คน) 
วงเงิน  154,400 บาท 

    

กิจกรรมหลักที่ 7 : เพิ่มประสิทธิภาพ อส.  
การข่าว (อบรมหลักสูตร 2 วัน จำนวน 2 รุ่นๆ 
ละ 75 คน รวมจำนวน 150 คน)   
วงเงิน 206,100 บาท 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมหลักที่ 8 : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
กองอาสารักษาดินแดน  
วงเงิน 620,000 บาท 

    

กิจกรรมหลักที่ 9 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหา
การกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ  
วงเงิน 627,900 บาท 

    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง    จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 11,538,525 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : เพิ่มประสทิธิภาพด้านการข่าวและปฏิบตัิการข่าวสารภาคประชาชน 753,700 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 43,200 

ค่าใช้สอย 635,500 

ค่าวัสดุ 75,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสทิธิภาพให้แก่เยาวชนตามโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ 1,020,900 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 79,200 

ค่าใช้สอย 866,700 

ค่าวัสดุ 75,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 : เพิ่มประสทิธิภาพให้แก่กำลังภาคประชาชน ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) 
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส 

7,650,700 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 7,486,700 

ค่าวัสดุ 164,000 

กิจกรรมหลักที่ 4 : เพิ่มประสทิธิภาพการสืบสวนสอบสวนฝ่ายปกครอง 283,900 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 14,400 

ค่าใช้สอย 231,500 

ค่าวัสดุ 38,000 

กิจกรรมหลักที่ 5 : เพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก อส. ผู้นำหน่วย 220,925 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 62,400 

ค่าใช้สอย 113,525 

ค่าวัสดุ 45,000 

กิจกรรมหลักที่ 6 : เพิ่มประสทิธิภาพสมาชิก อส. เขตเมืองนราธิวาส / สุไหงโก-ลก 154,400 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 24,000 

ค่าใช้สอย 84,400 

ค่าวัสดุ 46,000 

กิจกรรมหลักที่ 7 : เพิ่มประสทิธิภาพสมาชิก อส. ช่างซ่อมอาวุธ 206,100 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 72,000 

ค่าใช้สอย 114,100 

ค่าวัสดุ 20,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 8 : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 620,000 

งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 560,000 

ค่าวัสดุ 60,000 

กิจกรรมหลักที่ 9 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน เพื่อ
แก้ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

627,900 

งบดำเนินงาน 627,900 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 14,400 

ค่าใช้สอย 585,500 

ค่าวัสดุ 28,000 

รวมทั้งสิ้น 11,538,525 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 11,538,525 - 
งบดำเนินงาน 11,538,525 - 
- ค่าตอบแทน  309,600 - 
- ค่าใช้สอย 10,677,925 - 
- ค่าวัสดุ  551,000 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
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(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 
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(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ไม่มี 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 1. โครงการเสริมสร้าง 
ความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน    
กิจกรรมหลัก : 1.9 ประชารัฐรว่มใจ  
สู่ใต้สันตสิุข   

11,538,525   

กิจกรรมหลักที่ 1 : เพิ่มประสทิธิภาพ
ด้านการข่าวและปฏิบัติการข่าวสาร 
ภาคประชาชน 

   753,700  

1. งบดำเนินงาน 
 

 753,700   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
 753,700   

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

 43,200   
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

  10,800  ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   32,400  ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 3 รุ่นๆ 
ละ 6 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

635,500  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ  

  60,000  ค่าพาหนะ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน ๆ 
ละ 300 บาท ไป - กลบั 

   120,000  ค่าเช่าที่พัก จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน ๆ 
ละ 400 บาท/วัน 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  454,000  
   10,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 
5,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   324,000  ค่าอาหาร จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน ๆ 4 
มื้อ ๆ ละ 270 บาท 

   60,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 รุ่นๆ 
ละ 100 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 

   60,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รุ่นๆละ 100 เล่ม ๆ ละ 
200 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

 75,000   
(1) วัสดุสำนักงาน   60,000  ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด ดินสอ 

ปากกา นำ้ยาลบคำผิด และวัสดุในการ
ฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20,000 บาท 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   15,000  ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 
รุ่นๆ ละ 5,000 บาท  

กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสทิธิภาพ
ให้แก่เยาวชนตามโครงการสานใจไทย 
สู่ใจใต ้

  1,020,900   

1. งบดำเนินงาน   1,020,900   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   1,020,900   
1.1.1 ค่าตอบแทน   79,200   
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

  14,400  ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 
2 วันๆ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   64,800  ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 3 รุ่นๆ 
ละ 2 วันๆ ละ 6 คน ๆ ละ 3 ชัว่โมง ๆ ละ 
600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  866,700  
 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ  

  117,000  ค่าพาหนะเหมาจา่ย จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 
130 คน ๆ ละ 300 บาท ไป - กลับ 

   156,000  ค่าเช่าที่พัก จำนวน 1 คืน 3 รุ่นๆ ละ 130 
คน ๆ ละ 400 บาท/วนั 

 (6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

 (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  592,200  
   15,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 3 วัน ๆ ละ 
5,000 บาท 

   421,200  ค่าอาหาร จำนวน 3 รุ่นๆ 130 คน ๆ 4 
มื้อ ๆ ละ 270 บาท 

   78,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 รุ่นๆ 
ละ จำนวน 130 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 
บาท 

   78,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 130 เล่ม ๆ 
ละ 200 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ   75,000   
(1)  วัสดุสำนักงาน    60,000  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด ดินสอ ปากกา 

น้ำยาลบคำผิด และวัสดุในการฝึกอบรม 
จำนวน 3 รุ่นๆละ 20,000 บาท 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   15,000  ค่าวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
กิจกรรมหลักที่ 3 : เพิ่มประสทิธิภาพ
ให้แก่กำลังภาคประชาชน ชุดคุ้มครอง
ตำบล (ชคต.) และชดุรักษา 
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ 
13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส 

 7,650,700  

1. งบดำเนินงาน   7,650,700   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   7,650,700   
1.1.2 ค่าใช้สอย  7,486,700  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  7,486,700  
ค่าอาหาร ผู้เข้ารับฝึกอบรมรวมการ 
(หลักสูตร 1 วัน) 13 อำเภอ 

  312,000  ค่าอาหาร จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 300 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรวมการ (หลักสูตร 1 วัน) 13 
อำเภอ 

  195,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 13 
อำเภอๆ ละ 300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

ค่าอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(หลักสูตร 3 วัน) 591 หมู่บ้าน 

  4,255,200  ค่าอาหาร จำนวน 591 หมู่บ้านๆ ละ 30 
คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 80 บาท  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม (หลักสูตร 3 วัน) 591 
หมู่บ้าน  

  2,659,500  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 591 
หมู่บ้านๆ ละ 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 
บาท  

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
รวมการ (1 วัน) 13 อำเภอ 

  65,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้ การตกแต่ง
สถานที่ และค่าจา้งเหมาจัดทาํป้ายไวนลิ
พร้อมติดตั้ง ในพิธีเปิด-ปิด ฝึกอบรมรวม
การ (1 วัน) 13 อำเภอๆ ละ 5,000 บาท   

1.1.3 ค่าวัสดุ  164,000  
(1)  วัสดุสำนักงาน    65,000  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดใุนการ

ฝึกอบรม 13 อำเภอๆ ละ 5,000 บาท 
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   99,000  ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 13 

อำเภอๆ ละ 3,000 บาท และทีท่ำการ
ปกครองจังหวัดนราธิวาส  60,000 บาท 
ในการติดตามและตรวจเยี่ยม 

กิจกรรมหลักที่ 4 : เพิ่มประสทิธิภาพ
การสืบสวนสอบสวนฝ่ายปกครอง 

 283,900  

1. งบดำเนินงาน   283,900   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   283,900   
1.1.1 ค่าตอบแทน   14,400   
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 14,400 ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 
12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  231,500  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 

จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   230,000   
   10,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 
5,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   160,000  ค่าอาหาร จำนวน 2 รุ่นๆ 250 คน ๆ 4 
มื้อ ๆ ละ 80 บาท 

   50,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รุ่นๆ 
ละ จำนวน 250 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท 

   10,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ   38,000   
(1)  วัสดุสำนักงาน   30,000  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด ดินสอ ปากกา 

น้ำยาลบคำผิด และวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 
รุ่นๆ ละ 15,000 บาท 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   8,000  ค่าวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,000 
บาท  

กิจกรรมหลักที่ 5 : เพิ่มประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก อส. ผู้นำ
หน่วย 

 220,925  

1. งบดำเนินงาน   220,925   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   220,925   
1.1.1 ค่าตอบแทน   62,400   
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

  62,400  ค่าตอบแทนวทิยากรจำนวน 1 รุ่น  รวม 
32 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   4,800   - ภาคทฤษฎี 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 
บาท วทิยากร 1 คน 

   57,600   - ภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 600 
บาท วทิยากร 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 2 คน รวม 4 คน 

1.1.2 ค่าใช้สอย  113,525  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   78,000  ค่าอาหาร จำนวน 75 คนละ 13 มื้อๆละ 

80 บาท 
   10,400  ค่าอาหารเจ้าหน้าทีโ่ครงการและครูฝึก 

จำนวน 10 คนๆละ 13 มื้อๆละ 80 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   19,125  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 85 คน
ละ 9 มื้อๆละ 25 บาท 

   3,000   - ค่าพิธีเปิด - ปิด 
   3,000   - ค่าเช่าเครื่องเสียง 
1.1.3 ค่าวัสดุ  45,000  
(1)  วัสดุสำนักงาน    30,000  สมุด, ปากกา, ดนิสอ, ใบประกาศนียบตัร, 

หมึกพิมพ์และวัสดุอื่นๆ 
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   15,000  ค่าวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,000 

บาท  
กิจกรรมหลักที่ 6 : เพิ่มประสทิธิภาพ
สมาชิก อส. เขตเมืองนราธิวาส /  
สุไหงโก-ลก 

  154,400   

1. งบดำเนินงาน   154,400   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   154,400   
1.1.1 ค่าตอบแทน   24,000   
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

  24,000  ค่าตอบแทนวทิยากรจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 6 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   4,800   - ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 
บาท วทิยากร 1 คน 

   19,200   - ภาคปฏิบัติ 4 ชัว่โมง ชั่วโมงละ 600 
บาท วทิยากร 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 2 คน รวม 4 คน 

1.1.2 ค่าใช้สอย  84,400  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   33,600  ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 420 

คนละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 
   4,800  ค่าอาหารเจ้าหน้าทีโ่ครงการและครูฝึก 

จำนวน 15 คนๆละ 4 มื้อๆละ 80 บาท 
   21,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้า

อบรมฯ จำคนละ 420 คนๆละ 2 มื้อ ๆ 
ละ 25 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   3,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
เจ้าหน้าที่โครงการและครูฝึก จำนวน 15 
คนๆละ 8 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 

   10,000   - ค่าพิธีเปิด - ปิด 
   12,000   - ค่าเช่าเครื่องเสียง 
1.1.3 ค่าวัสดุ   46,000   
(1)  วัสดุสำนักงาน    42,000  สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และ

วัสดุในการฝึกอบรม สำหรับ 420 คน 
(2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    4,000  ค่าวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 

บาท  
กิจกรรมหลักที่ 7 : เพิ่มประสทิธิภาพ
สมาชิก อส. ช่างซ่อมอาวุธ 

  206,100   

1. งบดำเนินงาน   206,100   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   206,100   
1.1.1 ค่าตอบแทน    
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

  72,000  ค่าตอบแทนวทิยากรจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 
18 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

   2,400   - ภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 
บาท วทิยากร 1 คน 

   33,600   - ภาคปฏิบัติ 14 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 600 
บาท วทิยากร 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 2 คน รวม 4 คน 

1.1.2 ค่าใช้สอย  114,100  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   84,000  - ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึก รุ่นละ 75 คน 

ค่าอาหาร คนละ 7 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
   5,600  - ค่าอาหารเจ้าหน้าทีโ่ครงการและครูฝึก 

10 คน   
   20,000  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  รวม 160 

คน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 5 มื้อ ๆ 
ละ 25 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

   2,500   - ค่าพิธีเปิด - ปิด 
   2,000   - ค่าเช่าเครื่องเสียง 
1.1.3 ค่าวัสดุ   20,000   
(1)  วัสดุสำนักงาน    10,000  สมุด, ปากกา, นำ้มันกา๊ด, ผ้าทำความ

สะอาด, แส้แยง, และวัสดุในการฝึกอบรม  
(2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    10,000   - ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 5,000 บาท/รุ่น 
กิจกรรมหลักที่ 8 : กิจกรรม 
วันคล้ายวันสถาปนากองอาสา 
รักษาดินแดน 

  620,000   

1. งบดำเนินงาน   620,000   
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   620,000   
1.1.2 ค่าใช้สอย  560,000  
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  560,000  
   30,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 
   80,000  ค่าอาหารเช้า จำนวน 1,000 คนๆละ 1 

วันๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 
   320,000  ค่าอาหารเที่ยง จำนวน 1,000 คนๆละ 4 

วันๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 
   120,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 

คนๆละ 4 วนัๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท 
   10,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5,000 บาท 
1.1.3 ค่าวัสดุ   60,000   
(1) วัสดุสำนักงาน   50,000  ค่าถุงมือ, ผ้าพันคอ และวสัดุอ่ืนๆ 
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    10,000  ค่าวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
กิจกรรมหลักที่ 9 : เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชน 
ตามแนวชายแดน เพื่อแก้ปัญหา 
การกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

  627,900   

1. งบดำเนินงาน   627,900   
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   627,900   
1.1.1 ค่าตอบแทน   14,400   
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

  14,400  ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 
12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  585,500  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ  

  60,000  ค่าพาหนะเหมาจา่ย จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 
150 คน ๆ ละ 200 บาท ไป - กลับ 

   120,000  ค่าเช่าที่พัก จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 150 คน ๆ 
ละ 400 บาท/วัน 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,500  ค่าจ้างเหมาจัดทาํปา้ยไวนลิพร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,500 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   404,000   
   10,000  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝ่ึกอบรม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 
5,000 บาท 

   324,000  ค่าอาหาร จำนวน 2 รุ่นๆ 150 คน ๆ 4 
มื้อ ๆ ละ 270 บาท 

   60,000  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รุ่นๆ 
ละ จำนวน 150 คน ๆ 4 มื้อ ๆ ละ 50 
บาท 

   10,000  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ   28,000   
(1) วัสดุสำนักงาน   20,000  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด ดินสอ ปากกา 

น้ำยาลบคำผิด และวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 
รุ่นๆ ละ 10,000 บาท 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    8,000  ค่าวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,000 
บาท  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 42 

ชื่อโครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน 
กิจกรรมหลัก : 5.4 การสร้างสขุด้วยกีฬา 
วงเงิน : 5,679,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บท : 14 ศักยภาพการกีฬา 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์    ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดนราธวิาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532162 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 5 ประเด็นการท่องเที่ยว  แผนแม่บทย่อย
ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แผนแม่บทที่ 14 แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
และกีฬาขั้นพืน้ฐานให้กลายเปน็วิถีชีวิต และการสง่เสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง 
         2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค เมืองฯ) : พ.ศ. 2566-2570  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเปน็จุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน  แผนพฒันาภาค พ.ศ. 2566-2570 
ภาคใต้ชายแดนข้อ 3.4 พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับพืน้ที่
เศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียนตอนใต้ และพฒันาเมืองยะลา เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน โดยเนน้
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเก่า รวมถึงการ (5) การพัฒนาเมอืงท่องเที่ยวชายแดน 
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการทอ่งเที่ยวที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

3) แผนพัฒนาการกีฬาที่ 2 ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2565-2570 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ออกกำลังกาย และกีฬามวลชนให้เป็นวิถีชีวิต  

4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 :  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่
ความมั่นคง และสันติสุขที่ยั่งยืน แผนงานที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

ปัญหาความขัดแย้งของสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งทาง  
ชนชาติ และศาสนาในปัจจุบัน ทำให้สังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีความสงบร่มเย็น คนในสังคม  
มีความหวาดกลัวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น และส่งผลถึงความสูญเสียของข้าราชการประชาชนจำนวนมาก ปัญหา
ดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนา  
ทางสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่เกิดผลกระทบภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ทำให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสเล็งเห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าวจึงคิดโครงการสร้างสุข
ด้วยกีฬา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้กีฬาเป็นสื่อ นำความมั่นคงของของจังหวัด นราธิวาส ทำให้จังหวัดนราธิวาส
สงบสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของคนในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 

ความเร่งด่วน :  
เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส ขาดการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกีฬามวลชนยังขาด 

การส่งเสริม ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณทั้งจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2563 -2566 และ
ประกอบกับช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ขาดการส่งเสริม ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี จึงเห็น
ควรส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างสุขให้กับคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังเป็นการช่วยด้านการความมั่นคงในพื้นที่  
อีกทางหนึ่งด้วย 

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

          1)  เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในพืน้ที่จังหวัดนราธิวาส อย่างน้อย  6 กิจกรรม  
(2.2) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(2.3) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  
(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี เริ่มต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอสุไหงโก-ลก 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนประชากรในจังหวัดนราธิวาส ออกกำลังกาย อย่างน้อยกิจกรรมละ 1,000 คน  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ ร้านค้า ร้านอาหาร  

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด : ประชากรที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ98 
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 (4.2) ผลผลติ 
               1. กิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด จำนวน  6 กิจกรรม  

(4.3) ผลลัพธ์ 
          ประชากรในจังหวัดนราธวิาส มีสุขภาพดี ลดโรค  

(4.4) ผลกระทบ 
เชิงบวก : ภาพลักษณ์การก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดีขึ้น 
เชิงลบ : การจัดกิจกรรมทำให้เกิดขยะและมลภาวะทางเสียง         

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพนัธ์ จังหวัดนราธิวาส   ✓   
2. กิจกรรมการแข่งขันชกมวยนราธิวาสไฟต์   ✓  
3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส    ✓  
4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส 

 
 ✓ 

 

5. กิจกรรมฟุตบอลอคาเดมี่ฟุตบอลยุวชน  
จังหวัดนราธิวาส 

 
 ✓ 

 

6.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพและ
นันทนาการจงัหวัดนราธิวาส 

 
 ✓ 

 

 
(6) วิธีดำเนินการงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ  จำนวน 5,679,500 บาท 

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส  

งบดำเนินงาน 200,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 200,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 กีฬาฟุตซอล จำนวน 32 ทีม จาก 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส  

งบดำเนินงาน 72,500 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 72,500 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 54,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 54,000 

ค่าใช้สอย 14,500 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 7,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500 

ค่าวัสดุ 4,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 4,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย จำนวน 16 ทีม ทีมหญิง จำนวน 16 ทีม 
จาก 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส 

 

งบดำเนินงาน 84,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 84,000 

ค่าตอบแทน 69,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 69,000 

ค่าใช้สอย 7,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000 

ค่าวัสดุ 8,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 8,000 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 16 ทีม จาก 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส  

งบดำเนินงาน 43,500 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 43,500 

ค่าตอบแทน 32,500 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 32,500 

ค่าใช้สอย 7,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000 

ค่าวัสดุ 4,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 4,000 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

920 

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันชกมวยนราธิวาสไฟต์  

งบดำเนินงาน 600,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 600,000 

ค่าตอบแทน 279,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 279,000 

ค่าใช้สอย 303,000 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 195,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 108,000 

ค่าวัสดุ 18,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 18,000 

กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส  

งบดำเนินงาน 120,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 120,000 

ค่าตอบแทน 120,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 120,000 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนราธิวาส  

งบดำเนินงาน    1,000,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,000,000 

ค่าตอบแทน 505,200 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 505,200 

ค่าใช้สอย 474,400 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 474,400 

ค่าวัสดุ 20,400 

(1) วัสดุสำนักงาน 20,400 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 5 ฟุตบอลอคาเดมี่ฟุตบอลยุวชน จังหวัดนราธิวาส  

งบดำเนินงาน 1,759,500 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,759,500 

กิจกรรมย่อยที่ 5.1 แคมป์อะคาเดมี่ฟุตบอล จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน  

งบดำเนินงาน 1,009,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,009,000 

ค่าตอบแทน 96,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 96,000 

ค่าใช้สอย 817,000 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 555,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 262,000 

ค่าวัสดุ 96,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 20,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 76,000 

กิจกรรมย่อยที่ 5.2 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน (อายุไม่ 14 ปี) จังหวัดนราธิวาส  

งบดำเนินงาน 750,500 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 750,500 

ค่าตอบแทน 555,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 555,000 

ค่าใช้สอย 170,000 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 125,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 45,000 

ค่าวัสดุ 25,500 

(1) วัสดุสำนักงาน 25,500 

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและนันทนาการจังหวัดนราธิวาส  

งบดำเนินงาน 2,000,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,000,000 

กิจกรรมย่อยที่ 6.1 การแข่งขันฟุตบอลชายหาด 7 คน  

งบดำเนินงาน 300,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 300,000 

ค่าตอบแทน 192,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 192,000 

ค่าใช้สอย 95,200 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 35,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 60,200 

ค่าวัสดุ 12,800 

(1) วัสดุสำนักงาน 8,300 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 4,500 

กิจกรรมย่อยที่ 6.2 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด  

งบดำเนินงาน 500,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 500,000 

ค่าตอบแทน 216,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 216,000 

ค่าใช้สอย 194,000 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 105,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 89,000 

ค่าวัสดุ 90,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 9,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 81,000 

กิจกรรมย่อยที่ 6.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ  

งบดำเนินงาน 300,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 300,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 128,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 128,000 

ค่าใช้สอย 140,000 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 49,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 91,000 

ค่าวัสดุ 32,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 32,000 

กิจกรรมย่อยที่ 6.4 การแข่งขันกีฬาปันจักสีลตั  

งบดำเนินงาน 200,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 200,000 

ค่าตอบแทน 100,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 100,000 

ค่าใช้สอย 80,000 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 35,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 45,000 

ค่าวัสดุ 20,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 20,000 

กิจกรรมย่อยที่ 6.5 การแข่งขันกีฬาเปตอง  

งบดำเนินงาน 200,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 200,000 

ค่าตอบแทน 36,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 36,000 

ค่าใช้สอย 125,000 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 30,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 95,000 

ค่าวัสดุ 39,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

(1) วัสดุสำนักงาน 9,500 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 29,500 

กิจกรรมย่อยที่ 6.6 การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ  

งบดำเนินงาน 200,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 200,000 

ค่าตอบแทน 88,400 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 88,400 

ค่าใช้สอย 99,500 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 21,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 78,500 

ค่าวัสดุ 12,100 

(1) วัสดุสำนักงาน 3,100 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 9,000 

กิจกรรมย่อยที่ 6.7 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  

งบดำเนินงาน 300,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 300,000 

ค่าตอบแทน 32,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 32,000 

ค่าใช้สอย 244,000 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน 30,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 214,000 

ค่าวัสดุ 24,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 15,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 9,000 

รวมทั้งสิ้น 5,679,500 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 5,679,500 - 
งบดำเนินงาน 5,679,500 - 
- ค่าตอบแทน  2,503,100 - 
- ค่าใช้สอย 2,770,600 - 
- ค่าวัสดุ  405,800 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน 
 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
(10) ความพร้อมของโครงการ 

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่

อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

      มี และสมบูรณ์   
     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
     ไม่มี 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

926 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ   
1)  บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์ 

  2)  เครื่องมือดำเนินการ   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  3)  เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
         ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
      ต้องทำรายงานการศึกษา 
 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ: 
         ดำเนินการจัดกิจกรรมทกุปี เพื่อส่งเสริมให้มีลดความไมส่งบในพืน้ที่ ก่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ 
 
(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  
       ถ้าเกิดโรคระบาดอีกคร้ังจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการช่วงเวลาดังกลา่วได้  
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน    
กิจกรรมหลัก : 5.4 การสร้างสขุด้วยกีฬา   5,679,500   
1. งบดำเนินงาน 

 
5,679,500  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

5,679,500  
1.1.1 ค่าตอบแทน 

 
2,503,100  

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 
 

 2,503,100 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ จำนวน 62 คู่ 
ๆ ละ 500  บาท  เปน็เงิน 31,000 บาท 
- ค่าเงินรางวัล ชนะเลิศ 1 รางวลั เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 
1 รางวัล เป็นเงนิ 7,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สอง
รางวัลๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงนิ 6,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2  
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ จำนวน 62 คู่ 
ๆ ละ 500  บาท   เปน็เงิน 31,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั ชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆละ 
8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 
2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท   เปน็เงิน 10,000 
บาท   
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ 2จำนวน 
4 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 
บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3  
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ จำนวน 31 คู่ 
ๆ ละ 500  บาท เปน็เงิน 15,500 บาท 
- ค่าเงินรางวลั ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็น
เงิน 8,000 บาท     
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ 1  รางวลั 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท   เป็นเงนิ 
4,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ควบคมุการการ
แข่งขัน จำนวน 1 คนๆ ละ 1,200 บาท ต่อวัน 
จำนวน 2 วัน เปน็เงิน 2,400 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิและคณะ
ลูกขุน จำนวน 15 คนๆ ละ 1,000 บาท ต่อ
วัน จำนวน 2 วนั เป็นเงนิ 30,000 บาท 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระมวลผล จำนวน 2 
คนๆ ละ 500 บาท ต่อวัน จำนวน 2 วัน เปน็
เงิน 2,000 บาท 
-  ค่าตอบแทนผู้รักษาเวลา จำนวน 2 คนๆ 
ละ 500 บาท ต่อวนั จำนวน 2 วัน เป็นเงนิ 
2,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ประกาศ จำนวน 1 คนๆ ละ 
300 บาท ต่อวัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 600 
บาท 
- ค่าตอบแทนคณะวงปี่กลอง จำนวน 2 วันๆ 
ละ 4,000 บาท เป็นเงนิ 8,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าเงินรางวลั ชนะเลิศ  จำนวน 18 รางวัล ๆ 
ละ 8,000 บาท เป็นเงนิ 144,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศ จำนวน 18 
รางวัล เปน็เงิน 90,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาผู้สูงอายุ
ตัวแทนจังหวัดนราธิวาส (บุคคลภายนอก) 10 
วันๆ ละ 240 บาท จำนวน 50 คน  (จ่ายตาม
ข้อตกลงการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการแข่งขัน
กีฬาของกรมพลศึกษา) เป็นเงนิ 120,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาฟุตบอล (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 18 ปี) 
3,900 บาท 5 วัน เป็นเงิน 19,500 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาฟุตบอล (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 15 ปี) 
3,500 บาท 5 วัน เป็นเงิน 17,500 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาฟุตบอล (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 12 ปี) 
3,000 บาท 5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาฟุตซอล (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 18,15,12 
ปี) 3รุ่นๆ ละ 3,050 บาท เป็นเงิน 9,150 
บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 18 
ปี)  3,900 บาท 5 วัน เปน็เงิน 19,500 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 15, 
12 ปี) 2 รุ่นๆ ละ 3,600 บาท 5 วัน  เป็นเงิน 
36,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาเซปัคตะกร้อ (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 12 
ปี)  950 บาท 5 วนั เป็นเงนิ 11,500 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาเซปัคตะกร้อ (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 18, 
15 ปี) 2 รุ่นๆ ละ 1,150 บาท 5 วัน เป็นเงิน 
9,500 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาเซปัคตะกร้อ (ต่อคู่) (รุ่นอายุ 12 
ปี)  950 บาท 5 วนั เป็นเงนิ 4,750 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬาเปตอง (ต่อวัน) (รุ่นอายุ 18, 
15,12 ปี) 3 รุ่นๆ ละ 2,800 บาท 2 วัน เป็น
เงิน 16,800 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ และเจ้าหน้าที่
เทคนิคกีฬากรีฑา (ต่อวนั) (รุ่นอายุ 18, 15,12 
ปี)  รวม 3 รุ่น 16,000 บาท 1 วัน เป็นเงนิ 
16,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬารุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี ตัวแทนจังหวัดนราธวิาส 
(บุคคลภายนอก) ไปแข่งขนัรอบคัดเลือก
ตัวแทนเขต 9 จำนวน 10 วัน 220 คนๆ ละ 
150 บาท (จ่ายตามข้อตกลงการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของกรมพลศึกษา) 
เป็นเงิน 330,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมที่ 5.1 
- ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 5 คน 
(ส่วนกลาง 3 คน ในพื้นที่ 2 คน) วันละ 8 
ชม.ๆ ละ 1,200 บาท รวม 2 รุ่น เป็นเงิน 
96,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5.2 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ จำนวน 45 คู่ 
ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงนิ 90,000 บาท 
สนับสนนุทีมสง่เข้าร่วมการแข่งขัน 13 ทีม 
(อำเภอ) ๆ ละ 30,000 บาท  เป็นเงิน 
390,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั ชนะเลิศ เปน็เงิน 30,000 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 
20,000 บาท เป็นเงนิ 20,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 
15,000 บาท เป็นเงนิ 15,000 บาท 
- ค่าเงินรางวลั รองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นเงิน 
10,000 บาท เป็นเงนิ 10,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมที่ 6.1 
- ค่าตอบแทนผู้ตัดสนิและฝ่ายเทคนิค จำนวน 
128 คู่ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 192,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 6.2 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ จำนวน 6 
ประเภท จำนวน 120 คู่ ๆ ละ 1,800  บาท  
เป็นเงิน 216,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.3 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ กีฬาวู้ดบอล 
จำนวน 3 วันๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ กีฬาเปตอง 
จำนวน 3 วันๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 
36,000 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ กีฬาตะกร้อ 
จำนวน 3 วันๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
24,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ กีฬาฟุตบอล 
จำนวน 15 คู่ ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 
- ค่าตอบแทนชุดการแสดงพิธีเปิด จำนวน 1 
ชุด เป็นเงนิ 8,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.4 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิ จำนวน 20 
คนๆ ละ 5 วนัๆ ละ 1,000  บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท   
กิจกรรมที่ 6.5 
-  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิและฝา่ย
เทคนิค จำนวน 3 วันๆ ละ 12 คนๆ ละ 
1,000 บาทต่อวัน เป็นเงิน 36,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.6 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิและฝ่าย
เทคนิค จำนวน 68 คู่ ๆ ละ 1,300 บาทต่อวัน 
เป็นเงิน 88,400 บาท        
กิจกรรมที่ 6.7 
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสนิและฝ่าย
เทคนิค จำนวน 20 คนๆ ละ 1,000 บาทต่อ
วัน  เป็นเงนิ 20,000 บาท   
- ค่าตอบแทนชุดการแสดงพิธีเปิด จำนวน 1 
ชุด เป็นเงนิ 12,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

2,770,600  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 555,000 กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมย่อยที่ 5.1  
- ค่าที่พักผู้อบรม 50 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 4 
วัน รวม 2 รุ่น เป็นเงิน 480,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 3 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 5 
วัน รวม 2 รุ่น เป็นเงิน 36,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าเดินทาง ไป-กลับ ของวิทยากร (จาก
ส่วนกลาง) จำนวน 3 คนๆ ละ 6,500 บาท 
รวม 2 รุ่น เป็นเงิน 39,000 บาท 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน  552,500 กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  
- ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 2 วนัๆละ 3,750 
บาท เปน็เงิน 7,500 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าเช่าเวทีพร้อมอุปกรณ์แข่งขัน จำนวน 2 
วันๆ ละ 31,500 บาท เปน็เงิน 63,000 บาท    
- ค่าเช่าเต็นทโ์ดม ขนาด 8 x 20 เมตร 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 
60,000 บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่ จำนวน 2 วันๆ 
ละ 32,000 บาท 
- ค่าเช่าเก้าอ้ี จำนวน 1,000 ตัวๆ ละ 20 
บาทต่อวนั จำนวน 2 วนั เป็นเงนิ 40,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมที่ 5.2 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 15 วันๆ ละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมที่ 6.1 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง(กลาง) 1 ชดุ ๆ ละ 7,000 
บาทต่อวนั จำนวน 5 วนั เป็นเงนิ 35,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 6.2 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (กลาง) 3 ชดุ ๆ ละ 7,000 
บาทต่อวนั จำนวน 5 วนั เป็นเงนิ 105,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 6.3 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าเช่าเครื่องเสียง (เล็ก)ประจำสนามแข่งขัน 
จำนวน 3 วันๆ ละ 4 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 42,000 บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมเคร่ืองเสียง
พิธีเปิด เป็นเงิน 7,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.4 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (กลาง) ประจำสนามแข่ง
ขัน จำนวน 5 วันๆ ละ 1 ชดุ ๆ ละ 7,000 
บาท เปน็เงิน 35,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.5 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (กลาง) ประจำสนามแข่ง
ขัน จำนวน 3 วันๆ ละ 1 ชดุ ๆ ละ 7,000 
บาท เปน็เงิน 21,000 บาท 
- ค่าเช่าเต็นท์ ขนาด 4x8 ม. จำนวน 3 หลังๆ 
ละ 3 วันๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงิน 9,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 6.6 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (กลาง) ประจำสนามแข่ง
ขัน จำนวน 3 วันๆ ละ 1 ชดุ ๆ ละ 7,000 
บาท เปน็เงิน 21,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.7 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (ใหญ่) ประจำสนามแข่ง
ขัน จำนวน 1 วันๆ ละ 1 ชดุ ๆ ละ 15,000 
บาท เปน็เงิน 15,000 บาท 
- ค่าเช่าเต็นท์ ขนาด 4x8 ม. จำนวน 5 หลังๆ 
ละ 3 วันๆ ละ 1,000 บาท เปน็เงิน 15,000 
บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  1,663,100 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 2X4 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
4,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าจ้างทำสนาม จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 
3,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2  
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 2X4 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
4,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนาม จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 
3,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3  
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 2X4 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
4,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนาม จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 
3,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าไวนลิประชาสัมพันธ์ ขนาด 3 x 5 เมตร 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าไวนลิสนามแข่งขัน ขนาด 8 x 2 เมตร 
เป็นเงิน 4,000 บาท  
- ค่าทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 2 
เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชดุ ๆ ละ 700 
บาท เปน็เงิน 14,000 บาท 
- ค่าจ้างทำความสะอาดสถานที ่จำนวน 2 
วันๆ ละ 10,000 บาท เปน็เงิน 20,000 บาท 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 ชุดๆ 
ละ 40 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าจ้างจัดอาหารว่างกองเชียรพ์ิธีเปิด-ปิด 
จาก 13 อำเภอ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
91,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพนัธ์ประจำสนาม 
1x4 เมตร จำนวน 20 ผืนๆ 1,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 3x5 
เมตร พร้อมติดตั้ง 2 ชุดละ 15,000 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท 
- ค่าพิธีเปิด (เครื่องเสียง/พิธีกร/ชุดการแสดง) 
เป็นเงิน 25,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนามสำหรับแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
จำนวน 3 สนามๆ ละ 2500 บาท 2 ครั้ง เป็น
เงิน 15,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนามสำหรับแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
จำนวน 3 สนามๆ ละ 1,800 บาท  เป็นเงนิ 
5,400 บาท 
- ค่าจ้างทำสนามสำหรับแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล จำนวน 3 สนามๆ ละ 1,500 
บาท 2 ครั้ง เป็นเงนิ 9,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนามสำหรับแข่งขันกีฬาตะกร้อ 
จำนวน 3 สนามๆ ละ 1,500 บาท 2 ครั้ง เป็น
เงิน 9,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนามสำหรับแข่งขันกีฬาเปตอง 
เหมาจ่ายจำนวน 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท 
- ค่าจ้างทำสนามสำหรับแข่งขันกีฬากรีฑา 
เหมาจ่ายจำนวน 5000 บาท เปน็เงิน 5,000 
บาท 
- ค่าจัดขบวนพาเหรด จำนวน 13 ขบวนๆ ละ 
20,000 บาท เป็นเงนิ 260,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมที่ 5.1 
- ค่าจ้างจัดอาหารเที่ยง (กล่อง) พร้อมน้ำดื่ม
สำหรับผู้อบรม วิทยากร และเจา้หน้าที่ 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จำนวน 5 มื้อๆ ละ 80 บาท 110 คน รวม 2 
รุ่น เป็นเงิน 88,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดอาหารเย็น (กล่อง) พร้อมน้ำดื่ม
สำหรับผู้อบรม วิทยากร และเจา้หน้าที่ 
จำนวน 5 มื้อๆ ละ 80 บาท 110 คน รวม 2 
รุ่น เป็นเงิน 88,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดอาหารว่าง พร้อมนำ้ดื่มสำหรับผู้
อบรม วิทยากร และเจ้าหนา้ที่ จำนวน 10 
มื้อๆ ละ 30 บาท 110 คน รวม 2 รุ่น เป็นเงิน 
66,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดน้ำดื่มประจำสนามฝกึซ้อม จำนวน 
5 วันๆ ละ 2,000 บาท รวม 2 รุ่น  เป็นเงิน 
20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5.2 
- ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธ์ ขนาด 3 x 5 
ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 15,000 
บาท เปน็เงิน 45,000 บาท 
- ค่าจ้างดำเนินการพิธีเปิด เปน็เงิน 15,000 
บาท 
- ค่าจ้างชุดการแสดงในพิธีเปิด จำนวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกภาพนิ่งและวีดโีอตลอดการ
แข่งขัน เป็นเงิน 20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมที่ 6.1 
- ค่าจ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 640 ชุด ๆ 
ละ 80 บาท เป็นเงิน 51,200 บาท 
- ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.2 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 2X3 เมตร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000 
บาท  เปน็เงิน 20,000 บาท 
- ค่าจ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 600 ชุด ๆ 
ละ 80 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนาม จำนวน 3 สนามๆ ละ 
7,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.3 
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 2X4 เมตร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 
บาท เปน็เงิน 24,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน จำนวน 4 สนาม 
เป็นเงิน 34,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดหาอาหารว่างนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 มื้อๆ ละ 300 ชุด ๆ ละ 
30 บาท เป็นเงนิ 27,000 บาท 
- ค่าจ้างทำปา้ยประจำสนามแข่งขัน ขนาด 
1.50x4 ม. จำนวน 4 ผืนๆละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.4 
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
15,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนาม เปน็เงิน 14,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 200 
คนๆ ละ 80 บาท เปน็เงิน 16,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.5 
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
15,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนาม เปน็เงิน 14,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าจ้างจัดหาอาหารว่าง จำนวน 200 คนๆ 
ละ30 บาท 3 มื้อ เป็นเงนิ 18,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 200 
คนๆ ละ 80 บาท 3 มือ เป็นเงนิ 48,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.6 
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
15,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนาม เปน็เงิน 14,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดหาอาหารว่าง จำนวน 150 คนๆ 
ละ 30 บาท 3 มื้อ เป็นเงนิ 13,500 บาท 
-  ค่าจ้างจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 150 
คนๆ ละ 80 บาท 3 มื้อ เป็นเงนิ 36,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.7 
- ค่าจ้างทำปา้ยประชาสัมพนัธพ์ร้อมติดตั้ง 
ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 
30,000 บาท 
- ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน เป็นเงนิ 15,000 
บาท 
- ค่าจ้างจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 800 
คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ เป็นเงนิ 64,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดหาอาหารว่าง จำนวน 800 คนๆ 
ละ 30 บาท 1 มื้อ เป็นเงนิ 24,000 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกภาพพร้อมวีดีโอตลอดงาน เป็น
เงิน 17,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดขบวนพาเหรด จำนวน 8 ขบวนๆ 
ละ 8,000 บาท เป็นเงนิ 64,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

405,800  
(1) วัสดุสำนักงาน  103,300 กิจกรรมที่ 2 

- ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 18,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 20,400 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมที่ 5.1 
- ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมที่ 6.1 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 8,300 บาท 
กิจกรรมที่ 6.2 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงนิ 9,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.5 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงนิ 9,500 บาท 
กิจกรรมที่ 6.6 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงนิ 3,100 บาท 
กิจกรรมที่ 6.7 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงนิ 15,000 บาท 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  302,500 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  
- ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 4 ใบๆ ละ 1,000 
บาท  เปน็เงิน 4,000 บาท  
กิจกรรมย่อยที่ 1.2  
- ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 8 ใบๆ ละ 1,000 
บาท  เปน็เงิน 8,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3  
- ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 4 ใบๆ ละ 1,000 
บาท  เปน็เงิน 4,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมที่ 5.1 
- ค่าอุปกรณ์ในการซ้อม กรวย/มาร์คเกอร์/
สเต็ปเท้า เปน็เงิน 16,000 บาท 
- ค่าลูกฟุตบอลฝึกซ้อม จำนวน 100 ลูกๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5.2 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน เป็นเงิน 
20,000 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัล ชนะเลิศ จำนวน 1 ใบๆ ละ 
1,800 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 
ใบๆ ละ 1,500 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 
จำนวน 1 ใบๆ ละ 1,200 บาท, รองชนะเลิศ
อันดับ 3 จำนวน 1 ใบๆ ละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 5,500 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมที่ 6.1 
- ค่าถ้วยรางวัล ชนะเลิศ จำนวน 1 ใบๆ ละ 
1,800 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 
1 ใบๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 1,500 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 
1 ใบๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงนิ 1,200 บาท 
กิจกรรมที่ 6.2 
-  ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 18 รุ่นๆ ละ 
1 ใบๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงนิ 32,400 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 
18 รุ่นๆ ละ 1 ใบๆ ละ 1,500 บาท เปน็เงิน 
27,000 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 
18 รุ่นๆ ละ 1 ใบๆ ละ 1,200 บาท เปน็เงิน 
21,600 บาท 
กิจกรรมที่ 6.3 
- ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 6 ใบๆ ละ 1,800 
บาท เปน็เงิน 10,800 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 
6 ใบๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 9,000 บาท 
- รองชนะเลิศอันดบั 2 จำนวน 6 ใบๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

-  ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 100 เหรียญๆ ละ 
50 บาท เป็นเงนิ 5,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.4 
- ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 20 ใบๆ ละ 1,000 
บาท   เปน็เงิน 20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.5 
- ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 3 ใบๆ ละ 1,800 
บาท เปน็เงิน 5,400 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 
3 ใบๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 4,500 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 
3 ใบๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 
- ค่าลูกเปตองแข่งขันจำนวน 4 ชุด ๆ ละ 
4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6.6 
- ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 ใบๆ ละ 
1,800 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 
2 ใบๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 
2 ใบๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงนิ 2,400 บาท 
กิจกรรมที่ 6.7 
- ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ใบๆ ละ 1,800 
บาท เปน็เงิน 3,600 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 
2 ใบๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 
2 ใบๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงนิ 2,400 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 43 

ชื่อโครงการ : 4.โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นภาพลักษณ์ทีด่ีของจังหวัดนราธิวาส 
กิจกรรมหลัก : 4.2 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนราธวิาส 
วงเงิน : 1,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์    ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดนราธวิาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532162 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน เพื ่อเพิ ่มทักษะในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที ่ยว  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 5 ประเด็นการท่องเที่ยว แผนแม่บทย่อยที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) : พ.ศ. 2566-2570  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน  แผนพัฒนาภาค พ.ศ.  2566-2570 
ภาคใต้ชายแดนข้อ 3.4 พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับพื้นที่
เศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียนตอนใต้ และพัฒนาเมืองยะลา เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน โดยเน้น
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเก่า รวมถึงการ (5) การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

3) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
ประสบการณ์การท่องเที ่ยวครบวงจรโดยมุ ่งเน้นนักท่องเที ่ยวเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์ที ่ 3.4 ปรับภาพลักษณ์  
การท่องเที่ยวไทยให้เป็นจุดหมายที่มีคุณค่า  

4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570:  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 1 ประเด็นภาคการผลิต 
ภาคการเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
และเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนราธิวาส มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแต่ละเมืองและอีก
มากมาย ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย  สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย เดินทาง  เข้ามาท่องเที ่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีธ ุรกิจด้านการท่องเที ่ยวนำรายได้เข้า  
สู่ประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการท่องเที่ยวของนราธิวาสมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2562 รวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสมีโอกาสที ่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน แต่เมื ่อสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19  ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง 
จากสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –2565 ของจังหวัดนราธิวาส  โดย
รายได้จากการท่องเที่ยว  ปี พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 ) มีรายได้อยู่ที่ 416.62 ล้านบาท 
และปี พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ) มีรายได้อยู่ที ่ 292.54 ล้านบาท  และรายได้จาก 
การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 2562- กันยายน 2564 ) อยู่ที่ 1,247.63 ซึ่งเห็นว่า ลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู ่ที ่ 3,223.95 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักท่องเที่ยวอยู่ที ่ 708,658 คนและปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักท่องเที่ยวอยู ่ที่  
328,121 คน และปีงบประมาณพ.ศ. 2564 อยู่ที่ 106,996คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565) นักท่องเที่ยวอยู่ที่ 202,714 คน 

ทั ้งนี ้เพื ่อให้อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับ  
จังหวัดนราธิวาส และประเทศได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส และ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส   

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป ็นอย่างมาก ไม่ว ่าจะเป็นผู ้ประกอบการด้านการท่องเที ่ยว โรงแรม ที ่พ ัก ร ้านอาหาร  
 แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ปิดตัวลง ประชาชนในพื้นที่ตกงาน ไม่มีรายได้  
มาจุนเจือครอบครัว จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟู เศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการของชุมชนท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต้องการนำเสนอให้มี
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออกสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นในรูปแบบการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดีมากยิ่งขึ้น 

ความเร่งด่วน : เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส ขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ทำให้จังหวัดนราธิวา สขาด
สีสัน การพัฒนาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งถ้าดำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบผ่านสื่อต่างๆ  จะทำให้
การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ประกอบกับช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
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ชาวต่างชาติ ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ ผู้ประกอบการโรงแรม ทำให้มีคนเข้ามา
มากข้ึน ให้เท่ากับก่อนการเกิดการระบาดโควิท-19 ซึ่งมีตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 600,000 ราย 

 
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1) เพื่อประชาสัมพนัธ์เสน้ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส 
 2) เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวดันราธิวาส  

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  

 (2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการในพื้นที่ 12 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส  
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าปี ละ 600,00 คน ในพื้นที่  
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน 

(3.2) ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสีย :  ผู ้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที ่พัก โรงแรม ชุมชนท่องเที ่ยวใน 
จังหวัดนราธิวาส 
  
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด :  

       -  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไมน่้อยกว่าปลีะ 600,000 คน 
 -  แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาสัมพนัธ์มีรายได้เพิ่มข้ึน จากเดิม ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2566  

(4.2) ผลผลติ 
1. ประชาชนตระหนักและรับรู้วา่ในจังหวัดนราธิวาสมีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว           
2. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสให้มี

ชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา  โดยใช้การประชาสัมพันธ์ คลิปวิดิโอ 10 คลิป ประชาสมัพันธ์ผา่นเพจ  
ไม่น้อยกว่า 20 เพจ 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสดีขึ้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตา่งชาติ รู้จัก 

การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสมากยิ่งขึ้น 
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(4.4) ผลกระทบ 
เชิงบวก : ภาพลักษณ์จังหวัดนราธิวาสดีขึ้น ใช้การท่องเที่ยวนำด้านความมั่นคงในพื้นที่ 
เชิงลบ : ขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีเพิ่มข้ึน เม่ือนักท่องเที่ยวเข้ามา 
 

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1. ประชาสัมพันธ์เสน้ทางการทอ่งเที่ยว 
จังหวัดนราธิวาส 

 
   

2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสน้ทางการท่องเที่ยว 
จังหวัดนราธิวาส 

    

 
(6) วิธีดำเนินการงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,000,000 บาท  

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  

1. งบดำเนินงาน 500,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 500,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 500,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 

- ค่าเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียล  จำนวน  
20 เพจๆ ละ 10,000 บาท 

200,000 

- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขนาด 8 x 6 เมตร ณ สนามบินนราธิวาส พร้อมโครง
เหล็กและติดตั้งระบบไฟส่องสวา่ง 

300,000 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  

1. งบดำเนินงาน 500,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 500,000 

ค่าตอบแทน - 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าใช้สอย 500,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 

- ค่าจัดทำวดีีทัศนส์่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ความยาว 60 วินาที ความละเอียด
วีดีโอไม่น้อยกว่า Full HD จำนวน 10 คลิปๆ ละ 50,000 บาท 

500,000 

ค่าวัสดุ - 

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 1,000,000 - 
งบดำเนินงาน 1,000,000 - 
- ค่าตอบแทน  - - 
- ค่าใช้สอย 1,000,000 - 
- ค่าวัสดุ  - - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(10) ความพร้อมของโครงการ 

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่

อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์   
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
  1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์ 
  2) เครื่องมือดำเนินการ   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
        ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
        อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
        คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พจิารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
           ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
        ต้องทำรายงานการศึกษา 
 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ: 
        ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์ให้มีความต่อเนื่อง ทนัสมัยในทุกปี เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของจังหวัด
นราธิวาส ให้เกิดความยั่งยืน  

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  
       ถ้าเกิดโรคระบาดอีกคร้ังจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการช่วงเวลาดังกลา่วได้ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 4.โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวให้เป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธวิาส    
กิจกรรมหลัก : 4.2 ประชาสัมพันธ ์
การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส   

1,000,000   

1. งบดำเนินงาน 
 

1,000,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
1,000,000  

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

1,000,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  1,000,000 กิจกรรมที่ 1 

- ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
รูปแบบภาพเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียล จำนวน 
20 เพจๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 200,000 
บาท  
- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ขนาด 8 x 6 เมตร ณ สนามบนินราธิวาส  
พร้อมโครงเหล็กและติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง 
เป็นเงิน 300,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าจัดทำวดีีทัศนส์่งเสริมการทอ่งเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 60 วินาที   
ความละเอียดวีดีโอไมน่้อยกว่า Full HD 
จำนวน 10 คลิปๆ ละ 50,000 บาท เปน็เงิน 
500,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 44 

ชื ่อโครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ กิจกรรม สถานที ่ท่องเที ่ยว  และพัฒนาบุคลากร  
ด้านการท่องเที่ยว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 
กิจกรรมหลัก : 3.1  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
วงเงิน : 2,969,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์    ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : .สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดนราธวิาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532162 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 5 ประเด็นการทอ่งเที่ยว 
แผนแม่บทย่อยที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) : พ.ศ. 2566-2570  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570  
ภาคใต้ชายแดนข้อ 3.4 พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับพื้นที่
เศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียนตอนใต้ และพัฒนาเมืองยะลา เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน โดยเน้น
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเก่า รวมถึงการ (5) การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

3) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566-2570 ใช้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
ประสบการณ์การท่องเที ่ยวครบวงจรโดยมุ ่งเน้นนักท่องเที ่ยวเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์ที ่ 3.4 ปรับภาพลักษณ์  
การท่องเที่ยวไทยให้เป็นจุดหมายที่มีคุณค่า  

4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.  2566-2570:  ประเด็นการพัฒนาที ่ 1 พัฒนาภาคการผลิต  
ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม  
อย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนอย่างยั่งยืน 
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(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนราธิวาส มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแต่ละเมืองและ  
อีกมากมาย ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์  
และอินโดนีเซีย เดินทาง  เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศ
เป็นจำนวนมาก อีกทั้งการท่องเที่ยวของนราธิวาสมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
จนถึง พ.ศ. 2562 รวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาสมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19  ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง รวมถึงบุคลากร 
ด้านการท่องเที ่ยวได้ ลาออกและ หายไปจากภาคการท่องเที ่ยวเป็นจำนวนมาก และประกอบกับจำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ
ให้กับจังหวัดนราธิวาส และประเทศได้  จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับส่งเสริมบุคลากรภาคการท่องเที่ยว 
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในหลักสูตรต่างๆเพื่อเสริมสร้างอาชีพ ให้สามารถ
ดำรงชีวิตประกอบอาชีพในชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป ็นอย่างมาก ไม่ว ่าจะเป็นผู ้ประกอบการด้านการท่องเที ่ยว โรงแรม ที ่พ ัก ร ้านอาหาร  
 แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ปิดตัวลง ประชาชนในพื้นที่ตกงาน ไม่มีรายได้  
มาจุนเจือครอบครัว จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการของชุมชนท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต้องการนำเสนอให้มี
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออกสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นในรูปแบบการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ความเร่งด่วน : เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส ขาดการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมานาน 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 -2565 ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณ และประกอบกับช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ขาด  
การกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ทำให้จังหวัดนราธิวาสขาด
สีสัน อีกทั้งบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ขาดทักษะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งถ้าดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสก็จะทำให้การท่องเที่ยวของ
จังหวัดนราธิวาสมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ประกอบกับช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว อาสาสมคัรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมถึง
พัฒนาการ ตลาดออนไลน์ รวมถึงอบรมการตลาดออนไลน์ และเชฟชุมชน  

  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

952 

 (2.2) สถานภาพของโครงการ  
  โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดำเนินการปกติ 

 (2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการในพื้นที่ 12 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส  
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ละไม่ต่ำกว่า  30 คน 6 หลักสูตร 
ไม่ต่ำกว่า 180 คน  โดยเป็นบุคลากรในชุมชนท่องเที่ยวและ บุคลากรภาคการบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ร้านค้า 
ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ในแหล่งท่องเที่ยว 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ชุมชนท่องเที่ยว รวมถึง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนราธิวาส 
  
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ 
 (4.1) เป้าหมายโครงการ 
   ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนา อบรม เข้าร่วม กิจกรรมไม่ต่ำกว่า 30 คน/ กิจกรรม 

(4.2) ผลผลติ:  
 1. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา อบรม เข้าร่วม กิจกรรมไม่ต่ำกว่า 30 คน/กิจกรรม  
                 2. บุคลากรได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร  และผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ยละ 60 ให้มี
ชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา   

(4.3) ผลลัพธ์ :  
1.บุคลากรด้านการท่องเที่ยวไดร้ับความรู้สามารถนำไปต่อยอดในชุมชนท่องเที่ยวและด้าน 

การท่องเที่ยวได ้
2. ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส มีคุณภาพและสามารถเติบโตด้านการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(4.4) ผลกระทบ :  
 เชิงบวก : ภาพลักษณ์จังหวัดนราธิวาสดีขึน้ ใช้การท่องเที่ยวนำด้านความมัน่คงในพืน้ที่  รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา เกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึ้น 
 เชิงลบ : อาจส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากข้ึน และมีปัญหาด้านการจัดการขยะเพิ่มข้ึน 
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5. แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1. อบรมเครือข่ายท่องเที่ยววิถีใหม่มาตรฐาน 
ความปลอดภัย SHA  

  
  

2. อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว     
3. เพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว     
4. อบรมการตลาดออนไลน ์     
5. นักสื่อความหมายในท้องถิ่น     
6. อบรมเชฟชุมชน      

 
(6) วิธีดำเนินการงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ  จำนวน 2,969,000 บาท  

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : อบรมเครือข่ายท่องเที่ยววิถีใหม่  

1. งบดำเนินงาน 300,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 300,000 

ค่าตอบแทน 51,200 

ค่าใช้สอย 182,000 

ค่าวัสดุ 66,800 

กิจกรรมหลักที่ 2 : อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  

1. งบดำเนินงาน 500,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 500,000 

ค่าตอบแทน 168,000 

ค่าใช้สอย 261,000 

ค่าวัสดุ 71,000 

กิจกรรมหลักที่ 3 : เพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว  

1. งบดำเนินงาน 1,269,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,269,000 

กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส  
40 คน 

 

1. งบดำเนินงาน 236,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 236,000 

ค่าตอบแทน 34,800 

ค่าใช้สอย 195,000 

ค่าวัสดุ 6,200 

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสชายแดนดูงานชุมชน
ท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ 

 

1. งบดำเนินงาน 533,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 533,000 

ค่าตอบแทน 488,000 

ค่าใช้สอย 6,600 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมย่อยที่ 3.3 : กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  

1. งบดำเนินงาน 500,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 500,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 500,000 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมหลักที่ 4 : อบรมการตลาดออนไลน์  

1. งบดำเนินงาน 300,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 300,000 

ค่าตอบแทน 40,000 

ค่าใช้สอย 188,400 

ค่าวัสดุ 71,600 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 5 : นักสื่อความหมายในท้องถิ่น  

1. งบดำเนินงาน 300,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 300,000 

ค่าตอบแทน 10,800 

ค่าใช้สอย 252,800 

ค่าวัสดุ 36,400 

กิจกรรมหลักที่ 6 : อบรมเชฟชุมชน  

1. งบดำเนินงาน 300,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 300,000 

ค่าตอบแทน 64,800 

ค่าใช้สอย 159,450 

ค่าวัสด ุ 75,750 

รวมทั้งสิ้น 2,969,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 2,969,000 - 
งบดำเนินงาน 2,969,000 - 
- ค่าตอบแทน  408,000 - 
- ค่าใช้สอย 2,226,650 - 
- ค่าวัสดุ  334,350 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
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(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
เป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ ยกเว้น บางกิจกรรมที่ได้ใช้งบประมาณ กระทรวงในการดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเครือข่ายท่องเที่ยววิถีใหม่ มาตรฐานความปลอดภัย SHA ซึ่ง
เคยดำเนินการแล้ว มีจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 50  รายในพื้นที่อ.สุไหงโก-ลกและอำเภอเมืองนราธิวาส 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พ้ืนที่ดำเนินโครงการ  

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์   
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
 ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือดำเนินการ   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที 

      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 
 (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
   ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
     อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
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 (10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
         ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
     ต้องทำรายงานการศึกษา 

(11)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
ดำเนินการจัดการอบรม ทุกปี เพราะ ศักยภาพ ดา้นบุคลากรควรได้รับการพัฒนาต่อเนื่องทุกป ีให้มีทักษะ

ใหม่ๆตลอดเวลา 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด:  
ถ้าเกิดโรคระบาดอีกคร้ังจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว  
และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที ่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : 3.1  การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว   

2,969,000   

1. งบดำเนินงาน 
 

  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
2,969,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

408,000  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 408,200 กิจกรรมที่ 1 
- ค่าวิทยากรหลัก ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 
คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท จำนวน 1  
รุ่น เป็นเงิน 19,200 บาท 
- ค่าวิทยากรแบ่งกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้ 
จำนวน 4 คนๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท 
เป็นเงิน 32,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ 2 คน 
จำนวน 21 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท จำนวน  1 
รุ่น เป็นเงิน 33,600 บาท 
- ค่าวิทยากรหลัก ถ่ายทอดความรู้ จำนวน  8 
คนๆ ละ 21 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท จำนวน  
1 รุ่น  เป็นเงิน 134,400 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 
- ค่าวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 คนๆ 
ละ 8 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 3 วัน 
เป็นเงิน  28,800 บาท 
- ค่าตอบแทนพิธีกร 3 วันๆ ละ 1,000 บาท 
จำนวน 2 คน  เป็นเงนิ 6,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 
- ค่าวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 คนๆ 
ละ 8 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 4 วัน  
เป็นเงิน 38,400 บาท  
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าวิทยากรหลัก ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 
คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 
1  รุ่น เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ค่าวิทยากรแบ่งกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้ 
จำนวน 2 คนๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท 
เป็นเงิน 16,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 
- ค่าวิทยากรหลัก ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 6 
คนๆ ละ 3 ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1  
รุ่น เป็นเงิน 10,800 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
- ค่าวิทยากรหลัก ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 
คนๆ ละ 18 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 
1  รุ่น เป็นเงิน 64,800 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

2,226,650  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 
 

 752,600 
 

กิจกรรมที่ 1 
- ค่าพาหนะ เดนิทางผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 
60 คนๆ ละ 300 บาท จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 
18,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าเช่าที่พักผู้เข้าอบรม วทิยากร และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 วันๆ ละ 60 คนๆ ละ 
800 บาท จำนวน 1 คืน จำนวน 1 รุ่น เป็น
เงิน 48,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าพาหนะวทิยากร เหมาจ่ายไป - กลับ 
จำนวน 10 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท 
- ค่าห้องพัก จำนวน  60  ห้องๆ ละ ๆ 500 
บาท จำนวน 2 คืน เปน็เงิน 60,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 5 ห้องๆ ละ 800 
บาท จำนวน 3 คืน เปน็เงิน 12,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 
- ค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ 30 
ห้องๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,200 บาท  เป็นเงนิ 
72,000 บาท 
- ค่าเดินทาง 50 คนๆ ละ 300 บาท เปน็เงิน  
15,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 
- ค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม  และเจ้าหน้าที่ 
30 ห้องๆ ละ 3 คืนๆ ละ 1,200 บาท เปน็เงิน 
108,000 บาท 
- ค่ารถบัสปรับอากาศจำนวน 2 คันๆ ละ 
16,000 บาท จำนวน 4 วนั เปน็เงิน 128,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าพาหนะ เดินทางผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 
60 คนๆ ละ 300 บาท จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 
18,000 บาท 
- ค่าเช่าที่พักผู้เข้าอบรม วทิยากร และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 วันๆ ละ 60 คนๆ ละ 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

800 บาท จำนวน 1 คืน จำนวน 1 รุ่น เป็น
เงิน 48,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 
- ค่าพาหนะ เดินทางผู้เข้าร่วมอบรมเหมาจ่าย
ไปกลบั จำนวน 120 คนๆ ละ 300 บาท  
จำนวน 1 รุ่น เป็นเงนิ 36,000 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร เหมาจ่ายไปกลับ จำนวน 
6 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 
1 รุ่น เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าเช่าที่พักผู้เข้าอบรม วทิยากร และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 วันๆ ละ 126 คนๆ ละ 
800 บาท จำนวน 1 คืน จำนวน 1 รุ่น เป็น
เงิน 100,800 บาท  
กิจกรรมที่ 6 
- ค่าเช่าที่พักผู้เข้าอบรม วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 วันๆ ละ 33 คนๆ ละ 
800 บาท จำนวน 2 คืน จำนวน 1 รุ่น เป็น
เงิน 52,800 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  1,474,050 กิจกรรมที่ 1 
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 60 คนๆละ 4 มื้อ ๆละ 300 บาท 
จำนวน 1 รุ่น เป็นเงนิ 72,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม 
วิทยากรและเจ้าหนา้ที่ จำนวน 60 คนๆ ละ 4 
มื้อ ละ 100 บาท จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 
24,000 บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม วันละ 10,000 บาท 
จำนวน 2 วัน เปน็เงิน 20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าอาหารเที่ยง 120 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 
250 บาท  เป็นเงิน 90,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าอาหารเย็น 120 คนๆ 2 มื้อๆ ละ 200 
บาท  เปน็เงิน 48,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆ ละ 6 
มื้อๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 36,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 
- ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหนา้ที่ 
จำนวน 60 คนๆ ละ 250 บาท จำนวน 6 มื้อ 
เป็นเงิน  90,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรมและ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คนๆ ละ 50 บาท 
จำนวน 6 มื้อ เป็นเงิน  18,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 
- ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหนา้ที่ 
จำนวน 60 คนๆ ละ 250 บาท จำนวน 8 มื้อ 
เป็นเงิน  120,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คนๆ ละ 100 บาท 
จำนวน 8 มื้อ เป็นเงิน  48,000 บาท 
- ค่าเข้าชม/ทำกิจกรรมในพื้นที ่60 คนๆ ละ 
350 บาท จำนวน 4 ที่  เปน็เงิน 84,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 
- ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 2 ชุมชน จำนวน 500,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 64 คนๆละ 4 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 
จำนวน 1 รุ่น เป็นเงนิ 76,800 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม 
วิทยากรและเจ้าหนา้ที่ จำนวน 64 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 
25,600 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าเช่าห้องประชุม  วันละ 10,000 บาท 
จำนวน 2 วัน เปน็เงิน 20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 120 คนๆละ 4 มื้อ ๆละ 125 บาท 
จำนวน 1 รุ่น เป็นเงนิ 60,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม 
วิทยากรและเจ้าหนา้ที่ จำนวน 120 คนๆ ละ 
4 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 
24,000 บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม  วนัละ 10,000 บาท 
จำนวน 2 วัน เปน็เงิน 20,000 บาท  
กิจกรรมที่ 6 
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 33 คนๆ ละ 7 มื้อๆ ละ 250 บาท 
จำนวน 1 รุ่น เป็นเงนิ 57,750 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม 
วิทยากรและเจ้าหนา้ที่ จำนวน 33 คนๆ ละ 6 
มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 
9,900 บาท  
- ค่าเช่าห้องประชุม วันละ 10,000 บาท 
จำนวน 3 วัน เปน็เงิน 30,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

334,350  
(1) วัสดุสำนักงาน  294,150 กิจกรรมที่ 1 

- ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 36,800 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล เปน็เงิน 4,000 บาท 
- ค่าเอกสารการประชุม จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 
300 บาท จำนวน 1 รุ่น เปน็เงนิ 18,000 บาท  
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 24,000 บาท 
- ค่าเอกสารฝึกอบรม ทำเล่มๆ ละ 200 บาท 
จำนวน 120 เล่ม เป็นเงิน 24,000 บาท  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

964 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2×3 เมตร 
จำนวน 10 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงนิ 
20,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นเงิน 
6,200 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการศึกษาดูงาน  
6,600 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าป้ายไวนิล เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าเอกสารการประชุม จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 
300 บาท จำนวน 1 รุ่น เปน็เงนิ 18,000 บาท  
- ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 30,400 บาท 
กิจกรรมที่ 5 
- ค่าวัสดุอบรม เป็นเงิน 21,400 บาท 
- ค่าวัสดุสนับสนนุกิจกรรมฝึกสาธิต เป็นเงนิ 
15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
- ค่าป้ายไวนิล เป็นเงิน 2,400 บาท 
- ค่าเอกสารการประชุม จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 
200 บาท จำนวน 1 รุ่น เปน็เงนิ 6,000 บาท  
- ค่าวัสดุสำนักงาน 26,600 บาท 
- ค่าวัสดุกิจกรรมฝึกสาธิต เปน็เงิน 30,750 
บาท 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  40,200 กิจกรรมที่ 1 
- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง เปน็เงิน 8,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เปน็เงิน 3,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เปน็เงิน 19,200 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เปน็เงิน 10,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 45 

ชื่อโครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  และพฒันาบุคลากรด้าน 
การท่องเที่ยว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 

กิจกรรมหลัก : 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักเล่าเร่ืองท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

วงเงิน : 1,030,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวฒันธรรมจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวแวซัยนะห์  แวมูซอ ตำแหน่ง : นักวิชาการวฒันธรรมชำนาญการพิเศษ 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 081 874 1102 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ตลอดจนมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเน้นประเด็นการท่องเที่ยว โดยการนำองค์ความรู้จากการพัฒนา
ศักยภาพ ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ ศิ ลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อ 
สร้างคุณค่าให้กับชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
จังหวัดนราธิวาส ให้ความสำคัญประเด็นพัฒนาภาคการผลิตของจังหวัดทั้งด้านเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดนการลงทุน นำไปสู่มูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางน้ำ รวม 5 อำเภอ และมีด่านศุลกากร 

จำนวน 3 ด่าน เอื้อต่อการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีนักท่องเที่ยว  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสเพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยจังหวัดนราธิวาสมีจุดแข็ง  
ในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผนวกกับความสะดวกในการเดินทาง โดยมีสายการบิน จำนวนวันละ 2 เที่ยวบิน จึงทำให้
จังหวัดนราธิวาสเป็นตัวเลือกหลักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวโดยชุมชน ท่องเที่ยว  
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น จากสถิติข้อมูลจำนวนนักท่องเที ่ยวเข้ามาเที ่ยว  
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จังหวัดนราธิวาส พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี 
เฉลี่ยปีละ 495,081 คน และมีรายได้จากการท่องเที ่ยว เฉลี่ย 2,151 ล้านบาท ก่อให้เกิดการกระจายโอกาส 
ในการสร้างรายได้ไปสู ่ชุมชนและเมืองอย่างทั ่วถึงและยั ่งยืน บรรลุเป้าหมายด้านรายได้และการยกระดับ  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

ความเร่งด่วน :  
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ ยวในจังหวัดนราธิวาส คือ 

ความสะดวกในการเดินทาง และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของ
จังหวัดนราธิวาส ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
กลับเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ความโดดเด่นที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที ่ยวให้มาท่องเที ่ยวอย่างต่อเนื ่อง และจากการสำรวจแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า  
แหล่งท่องเที่ยวขาดบุคคลที่มีทักษะในการถ่ายทอดคุณค่าและเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
พัฒนาและส่งเสริมนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เพื่องรอบรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมใน
จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในพื้นที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและภูมิภาค 
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของนักเล่าเรื ่องท้องถิ่น (Story Teller) ในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
 - พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 
 - พุทธอุทยานเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส 
 - เขามงคลพิพิธ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 
 - ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 
 - พระพิฆเนศ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 
 - มัสยิดยุมอียะห์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 
 - ชุมชนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส 
 - ชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส   
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 - พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ 
 - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ 
 - มัสยิดตะโละมาเนาะ ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ 
 - ชุมชนท่องเที่ยวตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ  
 - ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก 
 - ชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 
 - หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12 หมู่ที่ 13 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน 
  - ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
2) ผู้ประกอบการบริการรถนำเที่ยว และประชาชนทั่วไป 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาและสง่เสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีศักยภาพนำไปสู่

การสร้างอาชพีและรายได้จากทนุทางธรรมชาติและทนุทางวัฒนธรรมในพื้นที ่
2) แหล่งท่องเที่ยว อุทยาน ผู้ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบการร้านค้าและของที่ระลึก ใน 

จังหวัดนราธิวาส 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
รายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

(4.2) ผลผลิต 
1) จำนวนนักเล่าเร่ืองท้องถิ่น (Story Teller) ที่มีความรู้และศักยภาพ สามารถนำชมแหล่งท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
2) จำนวนนักท่องเที ่ยวที ่เข้ามาเที ่ยวในจังหวัดนราธิวาสมีจ ำนวนเพิ ่มขึ ้น และมีรายได้จาก 

การท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

(4.3) ผลลัพธ์ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส มีนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) ที่มี

ทักษะและองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดคุณค่า ความเป็นอัตลักษณ์ พื้นเมืองได้อย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ และ 
สร้างเสน่ห์เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ผู้มาเยือนได้ อันจะนำไปสู่การเข้ามาท่องเที่ยวซ้ำ แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส มีคุณภาพและสามารถเติบโตด้านการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

1) นักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความตระหนักให้ชุมชน
เห็นคุณค่าของตนเอง 

2) ชุมชนในแหล่งท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมมีศักยภาพในการบริหารจัดการ  
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุ มชนเข้มแข็งด ้านการท่องเที ่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้จากทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ 

4) ชุมชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยว 
5) เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
6) จังหวัดนราธิวาสได้รับการยอมรับจากประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว  

นอกพื้นที่มากข้ึน 

เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
(1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเร่ืองท้องถิ่น 
(Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (หลักกสูตร
พื้นฐาน) จำนวน 2 คร้ัง 

    

(2) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเร่ืองท้องถิ่น 
(Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (หลักสูตร 
Advance) จำนวน 1 คร้ัง 

    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,030,000  บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบดำเนินงาน  
(1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (หลักกสูตรพื้นฐาน) จำนวน 2 คร้ัง 

750,000.- 

ค่าตอบแทน 132,000.- 

- ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 132,000.- 

ค่าใช้สอย 590,200.- 

- ค่าอาหาร 241,600.- 

- ค่าที่พัก 237,600.- 

- ค่าพาหนะ 45,000.- 

- ค่าจ้างเหมาบริการ 66,000.- 

ค่าวัสดุ 27,800.- 

- วัสดุสำนักงาน 27,800.- 

(2) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (หลักสูตร Advance) จำนวน 1 คร้ัง 

280,000.- 

ค่าตอบแทน 66,000.- 

 - ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 66,000.- 

ค่าใช้สอย 194,700.- 

- ค่าอาหาร 79,200.- 

- ค่าที่พัก 72,000.- 

- ค่าพาหนะ 16,500.- 

- ค่าจ้างเหมาบริการ 27,000.- 

ค่าวัสดุ 19,300.- 

- วัสดุสำนักงาน 19,300.- 

รวมทั้งสิ้น 1,030,000.- 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 1,030,000.-  
งบดำเนินงาน   
- ค่าตอบแทน  198,000.-  
- ค่าใช้สอย 784,900.-  
- ค่าวัสดุ  47,100.-  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : 
- 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  
และพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : 3.2 การพัฒนาศักยภาพ
นักเล่าเร่ืองท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม   

1,030,000   

(1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่า
เรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (หลักกสูตรพื้นฐาน) จำนวน 
2 คร้ัง 

 750,000  

1. งบดำเนินงาน 
 

  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 132,000 - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 1 
คนๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 2 รุ่น 
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 5 คน x 
20 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท x 2 รุ่น เป็นเงิน  
120,000  บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

590,200  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 282,600 - ค่าเช่าห้องประชุม 4,000 บาท x 4 วัน x 2 
รุ่น เป็นเงิน 32,000  บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมนัเชื้อเพลิง  
จำนวน 5 คัน x 3,000 บาท x 2 รุ่น เป็นเงิน 
30,000 บาท  
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร x 1 ผืน  x 
250 บาท x 2 รุ่น เป็นเงนิ 4,000 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  66,000 - ค่าเช่าห้องประชุม 4,000 บาท x 4 วัน x 2 
รุ่น เป็นเงิน 32,000  บาท  
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมนัเชื้อเพลิง  
จำนวน 5 คัน x 3,000 บาท x 2 รุ่น เป็นเงิน 
30,000 บาท  
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร x 1 ผืน  x 
250 บาท x 2 รุ่น เป็นเงนิ 4,000 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  241,600 - ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 60 คน x 6 มื้อ  x 250 บาท x 2 รุ่น 
(อบรมภาควิชาการในโรงแรม จำนวน 3 วัน) 
เป็นเงิน 180,000 บาท  
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 60 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 2 รุ่น 
(ลงพื้นที่ภาคปฏบิัติ จำนวน 1 วนั)                                                 
เป็นเงิน 9,600 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 65 คน 
x 8 มื้อ x 50 บาท x 2 รุ่น เป็นเงิน  52,000 
บาท (อาหารว่างให้โรงแรมจัดให้ทั้งวันที่มี
การอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ) 

(8) ค่ารับรองและพิธีการ    
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม    
1.1.3 ค่าวัสดุ 

 
27,800  

(1) วัสดุสำนักงาน 
 
 

 27,800 - ค่าวัสดุสำนักงาน 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(2) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่า
เรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (หลักสูตร Advance) 
จำนวน 1 คร้ัง 

 280,000  

1. งบดำเนินงาน    
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
1.1.1 ค่าตอบแทน    
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 66,000 - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จำนวน 1 
คนๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 1 รุ่น 
เป็นเงิน 6,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม จำนวน 5 คน x 
20 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท x 1 รุ่น เป็นเงิน   
60,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  194,700  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 88,500 - ค่าห้องพักผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 20 ห้อง x 3 คืน x 1,200 บาท x 1 
รุ่น เป็นเงิน 72,000 บาท  
- ค่าพาหนะวิทยากร เหมาจ่าย ไป – กลบั 
จำนวน 5 คน x 1,500 บาท x 1 รุ่น เป็นเงิน 
7,500บาท  
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม เหมาจ่าย ไป – 
กลับ จำนวน 30 คน x 300 บาท x 1 รุ่น 
เป็นเงิน 9,000 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  27,000.- - ค่าเช่าห้องประชุม 4,000 บาท x 4 วัน x 1 
รุ่น เป็นเงิน 16,000  บาท  
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมนัเชื้อเพลิง  
จำนวน 3 คัน x 3,000 บาท x 1 รุ่น เป็นเงิน 
9,000 บาท  
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร x 1 ผืน  x 
250 บาท x 1 รุ่น เป็นเงนิ 2,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  79,200 - ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 40 คน x 6 มื้อ  x 250 บาท x 1 รุ่น 
(อบรมภาควิชาการในโรงแรม จำนวน 3 วัน) 
เป็นเงิน 60,000 บาท  
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 40 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 รุ่น 
(ลงพื้นที่ภาคปฏบิัติ จำนวน 1 วนั)                                                 
เป็นเงิน 3,200 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน 
x 8 มื้อ x 50 บาท x 1 รุ่น เป็นเงิน  16,000 
บาท (อาหารว่างให้โรงแรมจัดให้ทั้งวันที่มี
การอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ) 

1.1.3 ค่าวัสดุ  19,300  
(1) วัสดุสำนักงาน  19,300 - ค่าวัสดุสำนักงาน 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 46 

ชื่อโครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  และพฒันาบุคลากรด้าน 
การท่องเที่ยว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 

กิจกรรมหลัก : 3.4 ส่งเสริมการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี 
จังหวัดนราธิวาส 

วงเงิน : 1,683,150 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 การต่างประเทศ 
แผนแม่บทฯ : 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยดำเนินการ  : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส       
ผู้รับผิดชอบ : นายถาวร  เทพสุวรรณ    ตำแหน่ง : พัฒนาการจงัหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-642647-8 
 
 (1)  หลักการและเหตผุล 

 (1.1) ที่มา :  
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นนโยบายการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ

รัฐบาล และความเข้มแข็งของชุมชนที่มีศักยภาพและต้นทุนของชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่น่าสนใจต่างๆ 
จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวภายนอกให้เข้าไปเยี่ยมเยือนและใช้บริการในหมู่บ้าน
เป้าหมาย การดำเนินงานมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มของชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว สร้างตลาดที่ชุมชน  
ดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็น
รายได้ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชนลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน เกิดรายได้
กระจายสู ่กลุ ่มคนต่างๆ ทั ้งชุมชน ส่งผลให้ชุมชนคงอยู ่ เกิดวิถีชีวิตชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประกอบกับหมู่บ้านเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการสร้าง
กิจกรรมรูปแบบใหม่ จากหน่วยงานราชการ แต่ผลของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) ทำให้ชุมชนมีความจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ก็ด้วยความไม่มั่นใจ
ของนักท่องเที่ยวภายนอกที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ในขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มีความวิตกกังวลในความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพที่ไม่มั ่นใจว่านักท่องเที่ยวจะนำการติดเชื้อโรคระบาดเข้ามาในพื้นที่หรือไม่ สภาพการณ์
ดังกล่าวนี้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสร้างเสริมรายได้ของชุมชนจากกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว มีความจำเป็นต้อง
เร่งสร้างความเข้าใจ และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าในเข้ามาเยี่ยมเยือนใช้บริการของชุมชนท่องเที่ยว และซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที ่ยว นอกจากนี ้จากการดำเนินงานในพื ้นที ่พบว่า ชุมชนได้รับเสียงสะท้อนจาก
นักท่องเที่ยวเรื่องความไม่เพียงพอของห้องน้ำในจุดประสานงานการท่องเที่ยวของชุมชน ขาดจุดจำหน่ายสินค้า  
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ของฝากของที่ระลึกของชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งยังต้องการได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรม
สร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการสร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้หมุนเวียน
ในชุมชน และเกิดการสร้างงานให้แก่คนในชุมชนได้เพิ่มข้ึน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ :  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาสได้รับการสนับาสนุนงบประมาณให้ก่อสร้างแพตลาดน้ำยะกัง 
พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 3 ชุด เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา  
เยี่ยมชมและเลือกซื้ออาหารในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตลาดน้ำยะกัง ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงาน
พบว่า มีผู้ค้าอีกเป็นจำนวนมากที่มีความประสงค์จะมาจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในพื้นที่ของตลาด ประกอบกับ
ยังมีพื้นที่ว่างอีกเป็นจำนวนมาก ที่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับแผงจำหน่ายเดิม ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ จังหวัดนริวาสได้สร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน และชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านจุฬาภรณืพัฒนา 12  
อำเภอสุคิริน เพื่อเป้นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ของฝากของที่ระลึกของชุมชน แต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์จำหน่ายที่จะช่วยในการจัดร้านและการจำหน่ายสินค้า ประกอบกับคระกรรมการของชุมชนท่องเที่ยวฯ ยังขาด
ทักษะในด้านการบริหารจัดการภายในร้านจำหน่าย จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการร้านค้าชุมชน 

ความเร่งด่วน :    
จังหวัดนราธิวาสจึงขอเสนอโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เชื่อมโยง

การท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดจำหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝากของที่ระลึกชุมชน ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการทำ
การตลาดและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดมีแผนการพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่ องเที่ยวในอนาคต การส่งเสริม 
การดำเนินงานของกิจกรรมตลาดนัดช ุมชนเพื ่อการท่องเที ่ยว การพัฒนาการตลาดกิจกรรมท่องเที ่ยว  
ในรูปแบบออนไลน์เพื่อสอดรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าและ 
ศูนย์สาธิตการตลาดในระดับชุมชน ซึ่งมีที่ตั้งในเส้นทางการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางสำคัญ 
ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและกระจายรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน 

 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนที่สำคัญและมีศักยภาพของจังหวัดนราธิวาส 
2. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าสำหรับเพิ่มศักยภาพในการทำ

การตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการ 
3. เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูรายได้จากกิจกรรมการผลิตสินค้าชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เศรษฐกิจ

ชุมชน 
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(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

ลักษณะกิจกรรมตามโครงการเป็นการต่อยอด/ ขยายผลจากการดำเนินงานส่งเสริมตลาดนัดชุมชน  
และร้านค้าชุมชนในชุมชนท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ค้า และการบริหารจัดการร้านค้า ซึ่ง  
เป็นการต่อยอดการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงจัดเป็นโครงการเดิม 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

จากลักษณะของกิจกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมมากกว่า  
องค์ความรู้ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการด้วยงบประมาณปกติของหน่วยงาน โดยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และการบริหารจัดการร้านค้าชุมชน จึง
จัดเป็นโครงการประเภทพัฒนา 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

1. ชุมชนท่องเที่ยวฯ ชุมชนตลาดน้ำยะกัง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
2. ชุมชนท่องเที่ยวฯ ตลาดสะพานยาว อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
3. ชุมชนท่องเที่ยวฯ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
4. ชุมชนท่องเที่ยวฯ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 4 แห่ง  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มองค์กร กลุ่มกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย กลุ่มลูกค้า

หรือผู้ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย ประชาชน และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง   
 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด :   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี  2566 
แผงจำหนา่ยสนิค้าในพืน้ที่ตลาดนัดเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ำ เพื่อ
ขยายพื้นที่การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน 

แผงค้า 20 

ตลาดนัดเพื่อการท่องเที่ยวได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาให้รองรับกิจกรรม
การท่องเที่ยวในระดับพืน้ที่  

แห่ง 2 

ร้านจำหนา่ยสนิค้า OTOP ในชมุชนท่องเที่ยวได้รับการสนับสนนุการ
ดำเนินงาน 

แห่ง 2 

รายได้จากการจำหนา่ยสนิค้าและผลติภัณฑ์ของกลุ่มผูป้ระกอบการเป้าหมาย 
เพิ่มข้ึนกว่าช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา ไมน่้อยกว่า 

ร้อยละ 10 
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(4.2) ผลผลติ : 
1. แผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดนัดเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ำ เพื่อขยายพื้นที่การตลาดให้แก่

ผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 20 แผงค้า 
2. ตลาดนัดเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ 

จำนวน 2 แห่ง 
3. ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ในชุมชนท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 2 แห่ง 

(4.3) ผลลัพธ์ : 
1. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย เพิ่มข้ึนกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
2. เกิดการจ้างงาน เกิดอาชีพ และมีรายได้เพิ่มข้ึนของสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP  

(4.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดีขึ้น จากการส่งเสริมให้เกิดผลิตภาพ

ในพื้นที่ เกิดการมีงานทำ จ้างงาน เกิดรายได้ เศรษฐกิจในระดับฐานรากหมุนเวียน 
เชิงลบ  : ไม่ม ี

 
(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับตลาดนดัชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสู่พื้นที่ท่องเที่ยว
ปลอดภัย 

 
   

กิจกรรมที่ 1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วางแผนการดำเนนิงานการจัดตลาด ระยะเวลา 
1 วัน 

    

กิจกรรมที่ 1.2 การประชุมสรา้งความเข้าใจ 
ในแนวทางการปฏบิัติตามมาตรการ 
ความปลอดภัยดา้นสุขอนามัย  ระยะเวลา  
1 วัน (2 พื้นที่) 

    

กิจกรรมที่ 1.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ที่เก่ียวข้องสำหรับการจัดตลาดนัดชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยว 

    

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในชมุชนท่องเที่ยว 
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(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
กิจกรรมบางส่วนของโครงการสามารถดำเนินงานได้เอง เนื่องจากมีศักยภาพที่จะทำให้บรรลุผลได้ เพราะมี

บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความชำนาญในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีฐานข้อมูลเดิมและสามารถ  
ต่อยอดจากผลการดำเนินงานเดิมได้ นอกจากนี้กิจกรรมบางส่วนของโครงการมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาจาก
ภายนอก เนื่องจากต้องใช้การจัดทำที่ใช้เทคนิคเฉพาะทาง ใช้ระยะเวลา และมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ไม่คุ้มค่า
กับการดำเนินงานเอง มีความเสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหากดำเนินการเอง 

 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,683,150  บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับตลาดนัดชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสู่พื้นที่ท่องเที่ยว
ปลอดภัย 

 

1. งบดำเนินงาน 1,195,850 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 399,550 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดตลาด 
ระยะเวลา 1 วนั 

 

1. งบดำเนินงาน 21,550 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 21,550 

ค่าตอบแทน 7,200 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200 

ค่าใช้สอย 14,100 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,600 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11,500 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การประชมุสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามยั  ระยะเวลา 1 วัน (2 พืน้ที่) 

 

1. งบดำเนินงาน 90,400 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 90,400 

ค่าตอบแทน 14,400 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400 

ค่าใช้สอย 46,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 34,000 

ค่าวัสดุ 30,000 

(1) วัสดุสำนักงาน 30,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่เก่ียวข้องสำหรับการจัดตลาดนัดชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยว 

 

1. งบดำเนินงาน 1,083,900 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 287,600 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 17,500 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 17,500 

ค่าวัสดุ 270,100 

(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 56,000 

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว 159,100 

(8) วัสดุเวชภัณฑ ์ 39,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 16,000 

2. งบลงทุน 796,300 

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 (1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท 796,300 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเทีย่ว  

1. งบดำเนินงาน 487,300 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 39,900 

ค่าตอบแทน 14,400 

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400 

ค่าใช้สอย 25,500 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 25,500 

ค่าวัสดุ - 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. งบลงทุน 447,400 

2.1 ค่าครุภัณฑ์  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท 447,400 

รวมทั้งสิ้น 1,683,150 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 1,683,150 - 
งบดำเนินงาน 439,450 - 
- ค่าตอบแทน  36,000 - 
- ค่าใช้สอย 103,350 - 
- ค่าวัสดุ  300,100 - 
งบลงทุน 1,243,700 - 
- ค่าครุภัณฑ์ 447,400 - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 796,300 - 
 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- 
 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที 

- กิจกรรมตามโครงการเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและต่อยอดจากการดำเนินงานด้วยงบประมาณ
ปกติของหน่วยงาน กิจกรรมที่เสนอตามโครงการเป็นผลจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ในปีที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานในงบประมาณอื่นๆ เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะหแ์ละ
ประเมินศักยภาพของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการ แกนนำชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่ชัด เจน จึง
สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  

(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส) 

  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการดำเนินกิจกรรมใน

ระดับอำเภอ และพื้นที่ชุมชน/กลุ่มองค์กรชุมชนเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรม แต่ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ในการฝึกทักษะทางด้านการบริหารจัดการร้านค้าในเชิงธุรกิจ และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

กิจกรรมบางส่วนของโครงการมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาจากภายนอก เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตมี  
มูลค่าสูง และไม่ใช่ภารกิจประจำของหน่วยงาน สามารถใช้การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการได้ ซึ่งจะเป็น  
การลดความเสี่ยงที่อาจจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหากดำเนินการเอง เช่น เครื่องมือสำหรับการผลิต  
ไวนิล เครื่องมือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เครื่องมือสำหรับการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 

 บุคลากรของหน่วยงานดำเนินการมีทักษะในด้านการเจรจาและจิตวิทยามวลชน มีการสร้างกระบวนการ  
มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีองค์ความรู้เฉพาะในการบริหารจัดการ
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กลุ่มและช่องทางการพัฒนาต่อยอดผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของโครงการ มีความชำนาญและเข้าใจใน
บริบทของชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 

(10.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
  โครงการไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
 เพราะ ไม่เข้าเงื่อนไขต้องดำเนินการ 

(10.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
 ไม่ต้องทำการศึกษา 

เพราะ โครงการไมไ่ด้เป็นโครงการลงทนุที่ต้องมีผลตอบแทนกลบัมา และไม่มีความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อโครงการว่าจะดำเนนิการไม่สำเร็จ 

  ต้องทำการศึกษา 
 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  
 1. ครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์ขอรับ
โอนทรัพย์สิน โดยกำหนดให้คณะกรรมการกลุ่มเป้าหมายยืมครุภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ในรูปแบบสัญญายืมใช้ครุภัณฑ์คงรูปต่อไป 

2. โครงการฯ จะดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มองค์กร/คณะกรรมการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลรายได้ของชุมชนที่ได้รับจากการดำเนินงาน โดยมี
ทีมพัฒนากร (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) เป็นหน่วยในการสนับสนุนติดตาม 

 
(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  
และพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : 3.4 ส่งเสริมการให้บริการ
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส   1,683,150  
1. งบดำเนินงาน 

 
1,683,150  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

439,450  
1.1.1 ค่าตอบแทน 

 
36,000  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 36,000 กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.1 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (ราชการ) 
จำนวน 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 1,800 บาท 
-  ค ่ าตอบแทนว ิทยากรบรรยาย  (กลุ่ ม
กระบวนการ) จำนวน 3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ ่น เป็นเงิน 5 ,400 
บาท 
กิจกรรมที่ 1.2 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (ราชการ) 
จำนวน 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (ราชการ) 
จำนวน 3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 10,800 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

กิจกรรมที่ 2 
- ค ่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (เอกชน) 
จำนวน 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 7,200 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (เอกชน) 
จำนวน 1 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 7,200 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

103,350  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  32,100 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมที่ 1.1  
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 
จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 1 รุ่น 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 
เล่มๆ ละ 80 บาท จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 
1,600 บาท 
กิจกรรมที่ 1.2 
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 
จำนวน 1 ผืนๆ ละ1,000 บาท จำนวน 2 รุ่น 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 
เล่มๆ ละ 50 บาท จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 
10,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ค่าจ้างทำปา้ยฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 50 x 60 
ซ.ม. จำนวน 70 ปา้ยๆ ละ 250 บาท จำนวน 
2 แห่ง เป็นเงิน 17,500 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  71,250 กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.1 
- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก (สถานที่เอกชน) จำนวน 25 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 250 บาท จำนวน 1 รุ่น 
เป็นเงิน 6,250 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่เอกชน) 
จำนวน 25 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 
จำนวน 1 รุ่น เป็นเงนิ 2,500 บาท 
-  ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 20 
คนๆ ละ 150 บาท จำนวน 1 รุ่น เป็นเงิน 
3,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1.2 
- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก (ระดับชุมชน) จำนวน 100 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 2 รุ่น 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (ระดับชุมชน) 
จำนวน 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
จำนวน 2 รุ่น เป็นเงนิ 14,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 
- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก (สถานที่เอกชน) จำนวน 15 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 250 บาท จำนวน 2 แห่ง 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (สถานที่เอกชน) 
จำนวน 15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 
จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าพาหนะเหมาจา่ย (ไป-กลบั) การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก (เฉลี่ย) จำนวน 15 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 500 บาท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 
15,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

300,100  
(1) วัสดุสำนักงาน  30,000 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมที่ 1.2 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 1 งานๆ ละ 15,000 บาท 
จำนวน 2 รุ่น เป็นเงนิ 30,000 บาท 

(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  56,000 กิจกรรมที่ 1.3 
- ค่าโคมไฟและปลั๊กไฟ จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 
280 บาท จำนวน 1 งาน เปน็เงนิ 56,000 
บาท 

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว  159,100 กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ค่าชุดกันเปื้อนพร้อมหมวก จำนวน 220 ชุด 
ๆ ละ 280 บาท จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 
61,600 บาท 
- ค่าโต๊ะพลาสติกแบบพบัได้ ขนาด 75x150 
ซ.ม. จำนวน 50 ตัวๆ ละ 1,950 บาท จำนวน 
1 งาน เปน็เงิน 97,500 บาท 

(8) วัสดุเวชภัณฑ ์  39,000 กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ค่าเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอัตโนมัติ และชุด
เจลล้างมือ จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท 
จำนวน 1 งาน เป็นเงนิ 39,000 บาท 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  16,000 กิจกรรมหลักที่ 1 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ค่าเต็นท์แบบพับได้ ขนาด 2 x 2 เมตร 
จำนวน 5 หลังๆ ละ 3,200 บาท จำนวน 1 
งาน เปน็เงิน 16,000 บาท 

2. งบลงทุน 
 

1,243,700  
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 

 
447,400  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท  447,400 กิจกรรมหลักที่ 2 
- ชุดโต๊ะกาแฟกลม จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 2,000 
บาท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 20,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- โต๊ะบาร์ไม้ทรงสูง โต๊ะบาร์คาเฟ่ โต๊ะบาร์
ตกแต่งร้าน ขาเหล็กแข็งแรงทรงสูง จำนวน 5 
ชุด ๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 
25,000 บาท 
- โต๊ะกาแฟ จำนวน 10 ตัวๆ ละ 3,790 บาท 
จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 75,800 บาท 
- เก้าอี้สำหรับร้านกาแฟ จำนวน 40 ตัวๆ ละ 
1,450 บาท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 116,000 
บาท 
- ชั ้นวางของ ชั ้นวางของตกแต่งบ้าน วาง
หน ังส ือ จำนวน 5 อ ันๆ ละ 1 ,400 บาท 
จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 14,000 บาท 
- ชั้นวางขนม จำนวน 10 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท 
จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท 
- ตู ้แช่ 3 ประตู จำนวน 1 ตู ้ๆ ละ 34 ,900 
บาท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 69,800 บาท 
- ตู ้เค้ก ตู้แช่เย็น จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 13 ,400 
บาท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 26,800 บาท 

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   796,300  
 (1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท  796,300 กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมที่ 1.3  
- ก่อสร้างพื้นที่จำหน่ายสินคา้เพิ่มในตลาดน้ำ
ยะกัง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.
นราธิวาส ระยะที่ 1 จำนวน 1 งานๆ ละ 
796,300 บาท เป็นเงิน 796,300 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 47 

ชื่อโครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว  และพัฒนาบุคลากรด้าน  
การท่องเที่ยว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 
กิจกรรมหลัก : 3.5 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณีจังหวัดนราธวิาสกระตุ้นการท่องเที่ยว 
วงเงิน : 4,000,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์    ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดนราธวิาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532162 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที ่ยว  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 5 ประเด็นการท่องเที่ยว  แผนแม่บทย่อยที่ 1  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม แผนแม่บทที่ 14 แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น  
วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ  แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) : พ.ศ. 2566-2570  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน   แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570  
ภาคใต้ชายแดนข้อ 3.4 พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับพื้นที่
เศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียนตอนใต้ และพัฒนาเมืองยะลา เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน โดยเน้น
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเก่า รวมถึงการ (5) การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

3) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566-2570 ใช้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
ประสบการณ์การท่องเที ่ยวครบวงจรโดยมุ ่งเน้นนักท่องเที ่ยวเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์ที ่ 3.4 ปรับภาพลักษณ์  
การท่องเที่ยวไทยให้เป็นจุดหมายที่มีคุณค่า  
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4)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.  2566-2570:  ประเด็นการพัฒนาที ่ 1 พัฒนาภาคการผลิต  
ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม  
อย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน  

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนราธิวาส มี ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนราธิวาส มี

วัฒนธรรมที ่น่าสนใจ ซึ ่งเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้อีกเมืองหนึ ่ง นอกเหนือจากจังหวัดยะลาและ  
จังหวัดปัตตานี ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศ
เป็นจำนวนมาก อีกทั้งการท่องเที่ยวของนราธิวาสมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
จนถึง พ.ศ. 2562 รวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาสมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19  ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง จากสถิตินักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคการท่องเที่ยว ขาด  
การกระตุ้นกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ทั ้งนี ้เพื ่อให้อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับ  
จังหวัดนราธิวาส และประเทศได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยการจัดกิจกรรม 
การท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้คงสืบเนื่องต่อไป 

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ที ่พัก ร้านอาหาร 
 แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ปิดตัวลง ประชาชนในพื้นที่ต กงาน ไม่มีรายได้ 
มาจุนเจือครอบครัว จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการของชุมชนท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต้องการนำเสนอให้มี
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออกสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นในรูปแบบการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดีมากยิ่งขึ้น 

ความเร่งด่วน : เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส ยังขาดการส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณทั้งจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ พ.ศ.  2563 - 2565 
และประกอบกับช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ขาดการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว 
และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ทำให้จังหวัดนราธิวาสขาดสีสัน การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งทำให้ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่สามารถรับทราบรู้ เรื่องของกิจกรรมประเพณีการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะ
กิจกรรมประเพณีไทย  เช่น วันปีใหม่ และวันสงกรานต์ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ:    

1)  เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีการท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวัดนราธวิาส 
         2)  เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ของจังหวัดนราธิวาส  
 (2.2) สถานภาพของโครงการ  
     โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
 (2.3) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา   ดำเนินการปกติ 
 (2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
 (2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
 ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอสุไหงโกลก 
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ใกล้เคียงและ
ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมกันไม่น้อยกว่ากิจกรรม
ละ 5,000 คน 
 (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ชุมชนท่องเที่ยว รวมถึง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนราธิวาส 
  
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ 
 (4.1) เป้าหมายโครงการ 
   ตัวชี้วัด : 
 -  นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพืน้ทีท่ี่จัดกิจกรรม ในพื้นที่อำเภอเมือง นราธิวาส เข้ามาอย่างน้อย  
วันละ ไม่ต่ำกวา่ 1,500 คน   
 - รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงวันที่จัดกิจกรรม ไม่น้อยกวา่ วนัละ 5 ลา้นบาท  
    (4.2) ผลผลติ   
                 1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด จำนวน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมปีใหม่และกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
 (4.3) ผลลัพธ์  เกิดภาพลักษณด์้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสที่ดี  
 (4.4) ผลกระทบ  
 เชิงบวก : ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรมที่พักในพื้นที่ได้รายได้เพิม่ขึ้น 

เชิงลบ : เมื่อจัดกิจกรรมแล้ว ผลที่ตามมาคือขยะในการจัดกิจกรรม 
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(5)  แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1. กิจกรรมปีใหม่     
2. กิจกรรมสงกรานต์     

 
(6) วิธีดำเนินการงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ  จำนวน  4,000,000 บาท  

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมปีใหม่  

1.งบดำเนินงาน 2,000,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,000,000 

ค่าตอบแทน 860,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 860,000 

ค่าใช้สอย 1,026,000 

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 340,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 686,000 

ค่าวัสดุ 114,000 

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน 64,000 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมสงกรานต์  

1.งบดำเนินงาน 2,000,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,000,000 

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : ค่าประชาสัมพันธ์  

1.งบดำเนินงาน 500,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 500,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 500,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 

ค่าวัสดุ - 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์       

1.งบดำเนินงาน 1,500,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,500,000 

ค่าตอบแทน 1,090,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,090,000 

ค่าใช้สอย 410,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 410,000 

ค่าวัสดุ - 

รวมทั้งสิ้น 4,000,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 4,000,000 - 

งบดำเนินงาน 4,000,000 - 
- ค่าตอบแทน  1,950,000 - 
- ค่าใช้สอย 1,936,000 - 
- ค่าวัสดุ  114,000 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 -  
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ  

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
 (10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ์   
    มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
    ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
  1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์ 
  2) เครื่องมือดำเนินการ   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 
 (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
 (10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
         ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
      ต้องทำรายงานการศึกษา 
 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  
         ดำเนินการจัดกิจกรรมทกุปี เพื่อให้เป็นงานประจำปี ของจังหวัดนราธิวาส ต่อไป 
 
(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  
       ถ้าเกิดโรคระบาดอีกคร้ังจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการช่วงเวลาดังกลา่วได้ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3.โครงการพัฒนาคณุภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  
และพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : 3.5 การส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีจังหวัดนราธิวาสกระตุน้การ
ท่องเที่ยว   

4,000,000 
  

1. งบดำเนินงาน 
 

4,000,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
4,000,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

1,950,000  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  1,950,000 กิจกรรมหลักที่ 1 

- ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีทมีีชื่อเสียง 
ครบวง จำนวน 4 คณะ 600,000 บาท เปน็
เงิน 600,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการแสดงทางวัฒนธรรม 10 ชุด 
ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงนิ 200,000 บาท 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
จำนวน 50 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน 30,000 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 
- ค่าตอบแทนพิธีกรบนเวที 2 วนัๆ ละ 2 คน 
เป็นเงิน 40,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองบน
เวที 2 วัน เป็นเงิน 400,000 บาท 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

997 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าศิลปนินักร้อง หรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ เปน็เงิน 600,000 บาท 
- ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณงาน 
และสุขาเคลื่อนที่ เป็นเงิน 50,000 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

1,936,000  
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน  340,000 กิจกรรมหลักที่ 1 

- ค่าเช่าเวทีขนาด 8 x 20 เมตร จำนวน 2 
วันๆ ละ 30,000 บาท เปน็เงิน 60,000 บาท 
- ค่าเช่าโตะ๊-เก้าอ้ี จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 500 
บาท เปน็เงิน 100,000 บาท 
- ค่าเช่าเต้นทส์ำหรับงานเลีย้ง จำนวน 2 วัน 
ๆ ละ 30000 บาท เป็นเงนิ 60,000 บาท 
- ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 2 วัน ๆ ละ 
30000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง (ชุดใหญ่) จำนวน 2 วันๆ 
ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  1,596,000 กิจกรรมหลักที่ 1 
- ค่าจ้างจัดหาอาหารสำหรับพธิเีปิด 1,500 
คน ๆ ละ 250 บาท เป็นเงนิ 375,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในการจำหน่ายอาหาร
และของที่ระลึกจำนวน 40 เต็นท์ ๆ (พร้อม
ไฟฟ้าแสงสวา่งประจำเต็นท์) ละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกภาพนิ่งและวิดโีอตลอดงาน 3 
วัน เป็นเงนิ 90,000 บาท 
- ค่าทำป้ายไวนลิหลังเวที  จำนวน 1 ป้ายๆ 
ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ด้วยไฟประดับบริเวณ
งานจำนวน 1 วันๆ ละ 25,000 บาท เปน็
จำนวน 3 วัน เปน็เงิน 75,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

- ค่าทำป้ายประชาสัมพนัธ์พร้อมติดตั้งและรื้อ
ถอน ขนาด 3 x 5 เมตร จำนวน 10 ป้ายๆ ละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่ารถแห่ประชาสัมพนัธ์จำนวน 3 วัน ๆละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 
- ค่าประชาสัมพนัธ์งาน โบรชวัร์ ธงจีน ค่า
โฆษณาผ่านสื่อวิทยนุราธิวาสและสุไหงโหลก 
ตากใบ เป็นเงนิ 200,000 บาท 
- ค่าพิธีค่าจา้งตกแต่งรถแห่พระพุทธ จำนวน 
10 คน พร้อมน้ำมัน คนขับรถ เป็นเงิน 
160,000 บาท 
- ค่าจัดเตรียมงานแถลงข่าวโครงการ เป็นเงิน 
140,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บุคลากรในงาน 
จำนวน 2,000 คน เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าจัดเตรียมเต้นท์ โตะ๊ เก้าอ้ี ระบบไฟฟ้า 
พร้อมขนส่ง เป็นเงิน 160,000 บาท 
- ค่าจัดตกแต่งเวที พร้อมอุปกรณ์แสง สี เสียง
พลุ ดอกไม้ไฟ เปน็เงิน 200,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

114,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  64,000 กิจกรรมหลักที่ 1 

- ค่าพลุสำหรับพิธีเปดิงาน เป็นเงิน 30,500 
บาท 
- ค่าวัสดุสำนักงาน เปน็เงิน 33,500 บาท 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  50,000 กิจกรรมหลักที่ 1 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เปน็เงิน 50,000 บาท 

 
 
  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

999 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 48 

ชื่อโครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว  และพัฒนาบุคลากรด้าน  
การท่องเที่ยว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 
กิจกรรมหลัก : 3.6  การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน : 3,500,000 บาท   
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
แผนแม่บทฯ : 5 การท่องเที่ยว, 14 ศักยภาพการกีฬา 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์    ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดนราธวิาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532162 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 5 ประเด็นการท่องเที่ยว  แผนแม่บทย่อยที่ 1  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม แผนแม่บทที่ 14 แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น  
วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ  แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) : พ.ศ. 2566-2570  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน   แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570  
ภาคใต้ชายแดนข้อ 3.4 พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้า การท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับพื้นที่
เศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียนตอนใต้ และพัฒนาเมืองยะลา เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน โดยเน้น
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเก่า รวมถึงการ (5) การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

3) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566-2570 ใช้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
ประสบการณ์การท่องเที ่ยวครบวงจรโดยมุ ่งเน้นนักท่องเที ่ยวเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์ที ่ 3.4 ปรับภาพลักษณ์  
การท่องเที่ยวไทยให้เป็นจุดหมายที่มีคุณค่า  
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4) แผนพัฒนาการกีฬาที่ 2 ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565-2570 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ออกกำลังกาย และกีฬามวลชนให้เป็นวิถีชีวิต  

5)  ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570:  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต 
ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
อย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

จังหวัดนราธิวาส มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่
ประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการท่องเที่ยวของนราธิวาสมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2562 รวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจ 
การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสมีโอกาสที ่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน แต่เมื ่อสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19  ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง 
จากสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 ลดลง  รวมทั้งยังเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง 

ทั ้งนี ้เพื ่อให้อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับ  
จังหวัดนราธิวาส และประเทศได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อ
กระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสโดยใช้กีฬาเป็นสื ่อนำ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์  
จังหวัดนราธิวาสอีกทางหนึ่งด้วย 

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ที ่พัก ร้านอาหาร  
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ปิดตัวลง ประชาชนในพื้นที่ตกงาน ไม่มีรายได้  
มาจุนเจือครอบครัว จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการของชุมชนท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต้องการนำเสนอให้มี
จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจังหวัดนราธิวาสยังไม่เคยจัดกีฬาดังกล่าวในพื้นที่เลย 

ความเร่งด่วน : เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส ขาดการส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว  
เชิงกีฬาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณทั้งจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาเป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ พ.ศ.  2563-
2566 และประกอบกับช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ขาดการกระตุ ้นเศรษฐกิจ กระตุ ้นรายได้จาก  
การท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ทำให้จังหวัดนราธิวาสขาดสีสัน อีกทั้งทำให้ นักท่องเที่ยวทั้ง 
ชาวไทยและชาวต่างชาติไม่สามารถรับทราบรู้ เรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยว 
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(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1)  เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
2) เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส    

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอสุไหงโก-ลก 
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยจังหวัดใกล้เคียงและชาวต่างชาติประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ รวมกันไม่น้อยกว่ากิจกรรมละ 2,000 คน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู ้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ชุมชนท่องเที่ยว รวมถึง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนราธิวาส 
  
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด :  
-  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
- รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท 

 (4.2) ผลผลติ 
1. กิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด จำนวน 3 กิจกรรม 

(4.3) ผลลัพธ์ 
เมื ่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทำให้ผู ้มาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเดินทางไปท่องเที่ยว  

ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ต่อเนื่อง 
(4.4) ผลกระทบ 

เชิงบวก : ภาพลักษณ์ในพื้นที่ดีขึ้น 
เชิงลบ : เกิดขยะในพื้นที่การจัดกิจกรรม 
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1. กิจกรรมไตรกีฬา     
2. กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน-เทรล     
3. กิจกรรมปั่นสองน่องท่องเมืองชายแดน     

 
(6) วิธีดำเนินการงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,500,000 บาท  

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมไตรกีฬา  

1. งบดำเนินงาน 1,500,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,500,000 

ค่าตอบแทน 130,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 130,000 

ค่าใช้สอย 1,070,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,070,000 

ค่าวัสดุ 300,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 300,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน-เทรล  

1. งบดำเนินงาน 1,000,000 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,000,000 

ค่าตอบแทน 53,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 53,000 

ค่าใช้สอย 717,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 717,000 

ค่าวัสดุ 230,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 230,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมปั่นสองน่องท่องชายแดน  

1. งบดำเนินงาน 1,000,000 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,000,000 

ค่าตอบแทน 50,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ 50,000 

ค่าใช้สอย 410,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 410,000 

ค่าวัสดุ 540,000 

(9) วัสดุสนามและการฝึก 540,000 

รวมทั้งสิ้น 3,500,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 3,500,000 - 
งบดำเนินงาน 3,500,000 - 
- ค่าตอบแทน  233,000 - 
- ค่าใช้สอย 2,197,000 - 
- ค่าวัสดุ  1,070,000 - 
งบลงทุน - - 
- ค่าครุภัณฑ์ - - 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ยังไม่เคยดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่

ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ 
 ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์ 

  2) เคร่ืองมือดำเนินการ   มีพร้อมดำเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
         ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
      ต้องทำรายงานการศึกษา 
 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
         ดำเนินการจัดกิจกรรมทกุปี เพื่อให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
 
(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  
         ถ้าเกิดโรคระบาดอีกคร้ังจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการชว่งเวลาดังกลา่วได้ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3.โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  
และพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก  3,500,000  
กิจกรรมหลัก : 3.6  การกีฬาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส   

 
  

1. งบดำเนินงาน 
 

3,500,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
3,500,000  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

233,000  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  233,000 กิจกรรมที่ 1   

- เจ้าหน้าที่สตาฟเตรียมงาน/ปฏิบัติงานใน
วันงาน/สตาฟสนามว่ายน้ำ/สตาฟสนาม
จักรยาน/สตาฟสนามวิ่ง จำนวน 50 คน, 
เจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาล, เจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัย, เจ้าหนา้ที่ดูแลความ
ปลอดภัยระหว่างเสน้ทางการแข่งขัน (มา
เชล), ช่างภาพและวิดีโอโดรน จำนวน 8 
คน, พิธีกร จำนวน 2 คน 2 ภาษา เป็นเงนิ 
130,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงนิ 50,000 
บาท 
- ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการและพิธี
เปิด-ปิด เป็นเงนิ 3,000 บาท  
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กิจกรรมที่ 3 
- ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงนิ 50,000 
บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

2,197,000  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  2,197,000 กิจกรรมที่ 1 

- เตรียมโครงสร้างสถานที่สำหรับการ
แข่งขัน  
- เวที ขนาด 4x8 ม. พร้อมเครื่องเสียงและ
ระบบไฟ 
- เต็นท์ ขนาด 5x12 เมตร  จำนวน 5 
หลังๆ ละ 2,000 บาท 
- เต็นท์ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 10 
หลังๆ ละ 1,000 บาท 
- ซุ้มจุด Start จำนวน 1 จุดๆ ละ 35,000 
บาท 
- ซุ้มจุด Finish จำนวน 1 จุดๆ ละ 45,000 
บาท 
- เก้าอี้พลาสติก ตัวละ 10 บาท จำนวน 
200 ตัว 
- โต๊ะสำหรับใช้งานในงาน ขนาด 0.6x1.5 
ม. พร้อมผ้าคลุม ตัวละ 80 บาท จำนวน 
80 ตัว 
- ชุดโต๊ะจีนสำหรับทานอาหารกลางวนั
พร้อมเก้าอ้ี 8 ตัว ชุดละ 300 บาท จำนวน 
20 ชุด 
- ชุดโซฟาสำหรับแขกวีไอพี สำหรับ 5 ที่นั่ง 
จำนวน 1 ชุดๆ ละ 4,500 บาท 
- ชุดแขวนจักรยานสำหรับนักกีฬาไตรกีฬา 
สำหรับ 300 คันๆ ละ 60 บาท 
- พรมปูพื้นที่จอดจักรยาน ตร.ม.ละ 80 
บาท จำนวน 300 ตร.ม. 
- พรมปูพื้นสำหรับจุดเส้นชัยและเส้นทาง
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วิ่งหลังจากข้ึนจากสนามวา่ยนำ้ ตร.ม.ละ 
80 บาท จำนวน 300 ตร.ม. 
- ติดตั้งทุ่นลอยพร้อมเชือก 750เมตร 
สำหรับกั้นเขตพื้นที่วา่ยน้ำของนักกีฬาไตร
กีฬา (สนามวา่ยนำ้) 1 ระยะ 
- แผงกั้นจราจรในการล้อมพื้นทีจ่อด
จักรยาน และจดุต่างๆ จำนวน 250 แผงๆ 
ละ 200 บาท 
-, กรวยจราจรเพื่อใช้ในการปิดกั้นเขต
สนามการแข่งขัน  จำนวน 200 กรวยๆ ละ 
60 บาท 
- ระบบน้ำสำหรับลา้งตัวเพื่อปรบัอุณหภูมิ
ร่างกายของนักกีฬา ขนาด 3x4 เมตร 
จำนวน 1 ชุดๆ ละ 15,000 บาท 
- อ่างแช่ตัว (บ่อเย็น) ขนาด 3x2 เมตร 
จำนวน 5 บ่อๆ ละ 3,000 บาท 
- ชุดอุปกรณ์สำหรับเปิดงาน (แตรลม,co2) 
จำนวน 1 ชุดๆ ละ 2,000 บาท 
- โพเดียมกล่าวรายงาน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 
1,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 520,000 บาท  
- เตรียมระบบจับเวลาสำหรับการแข่งขัน 
(Time Chips) เปน็เงิน 250,000 บาท 
- เตรียมการประชาสัมพันธ์ 
- เตรียมป้ายไวนิล 1x3 ม.พร้อมติดตั้งและ
รื้อถอน จำนวน 2 ผนืๆ ละ 350 บาท 
- ป้ายประชาสัมพนัธ์ 4x6  พร้อมติดตั้ง  
จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 4,800 บาท 
- ป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2x2.4 
ม.พร้อมติดตั้ง 5 ป้ายๆ ละ 500 บาท 
- ฉากถ่ายรูป 2.4x6 ม. จำนวน 2 ป้ายๆ 
ละ2,600 บาท 
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- ป้ายแผนทีบ่อกแต่ละกิจกรรม 2.4x2.4 
ม. จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 2,500 บาท 
- ป้ายบอกทางการแข่งขัน 1x2 ม. พร้อม
ติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 15 ปา้ยๆ ละ 
400 บาท 
- การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อโซเชียลมีเดีย 
- ป้ายA-board ขนาด 1x2ม. จำนวน 20 
ชุดๆ ละ 2,000 บาท 
- ธงชายหาด 10 ชุดๆ ละ 2,000 บาท เปน็
เงิน 200,000 บาท 
- เตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา 
- อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันใน
การลงทะเบียนนักกีฬา 1 มื้อๆ ละ 80 
บาท 300 คน, 
 - อาหารเช้าสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ในวันแข่งขัน 1 มื้อๆ ละ 60 บาท 300 คน 
- อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหลัง
จบการแข่งขัน ในวนัแข่งขัน 1 มื้อๆ ละ 
150 บาท 300 คน 
- น้ำดื่มสำหรับกีฬาภายในบริเวณงานและ
จุดบริการน้ำดื่มระหว่างเสน้ทางการแข่งขัน  
300 คน  
เป็นเงิน 100,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
- เงินรางวัลรุน่ฮาล์ฟมาราธอน 10 รุ่นๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงนิ 100,000 บาท 
- เงินรางวัลรุน่มินิมาราธอน 12 รุ่นๆ ละ 
6,500 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท 
- เงินรางวัลรุน่ฟันรัน 4 รุ่นๆ ละ 1,000 
บาท เปน็เงิน 4,000 บาท 
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- ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีพร้อมอุปกรณ์แสง 
สี เสียง เป็นเงนิ 75,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาเชา่เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี และ
ตกแต่งสถานที่ในการรับสมัครแข่งขัน เป็น
เงิน 30,000 บาท  
- ค่าจ้างเหมาประชาสัมพนัธ์ เปน็เงิน 
50,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขนั จุด
สตาร์ท เส้นชัย และอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน 
50,000 บาท 
- ค่าอาหารนักกีฬาและเจ้าหนา้ที่ 1,000 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 
200,000 บาท 
- ค่าน้ำดื่มนักกีฬาและเจ้าหนา้ที่ 1,000 
คนๆ ละ 25 บาท เปน็เงิน 25,000 บาท 
- ค่าจัดทำเข็มกลัดที่ระลึก จำนวน 1,000 
ชิ้นๆ ละ 50 บาท เป็นเงนิ 50,000 บาท 
- ค่าจัดทำบูธเส้นทางท่องเที่ยวนราธิวาส 
เป็นเงิน 55,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 
- เงินรางวัล จำนวน 12 รุ่นๆ ละ 15,000 
บาท เปน็เงิน 180,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีพร้อมอุปกรณ์แสง 
สี เสียง เป็นเงนิ 60,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาประชาสัมพนัธ์ เปน็เงิน 
50,000 บาท 
- ค่าอาหารนักกีฬาและเจ้าหนา้ที่ 800 
คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงนิ 80,000 บาท 
- ค่าน้ำเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหนา้ที่ 800 
คนๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 40,000 บาท 
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1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

1,070,000  
(9) วัสดุสนามและการฝึก  1,070,000 กิจกรรมที่ 1 

- เตรียมเสื้อ ถ้วย เหรียญ และชดุอุปกรณ์
สำหรับนักกีฬา 
- เสื้อที่ระลึกสำหรับนักกีฬา จำนวน 300 
ตัวๆ ละ 180  บาท 
- เหรียญที่ระลึกสำหรับนักกีฬา จำนวน 
300 เหรียญๆ ละ 90 บาท 
- ถ้วยรางวัลสำหรับนักกีฬา จำนวน 27 
ใบๆ ละ 1,000 บาท 
- หมวกว่ายน้ำ จำนวน 300 ใบๆ ละ 120 
บาท 
- ขวดน้ำดื่มจักรยาน จำนวน 300 ขวดๆ 
ละ 60 บาท 
- สติ๊กเกอร์แทชทู ตัวเลข สำหรับนักกีฬา
ว่ายนำ้ 2 ชิ้นต่อคน จำนวน 300 ชุด ๆ ละ 
80 บาท 
- เข็มขัดขัดรัด BIB จำนวน 300 ชิ้นๆ ละ 
100 บาท  
รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญรางวัล 
เป็นเงิน 200,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์การ
แข่งขัน เป็นเงิน 30,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 540,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล เปน็เงิน 204,000 
บาท 
- ค่าจัดซื้อเสื้อนักกีฬา 1000 ตัวๆ ละ 250 
บาท เปน็เงิน 250,000 บาท 
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- ค่าจัดซื้อเสื้อกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ 
150 ตัวๆ ละ 300 บาท เป็นเงนิ 45,000 
บาท  
- ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เป็นเงิน 
10,000 บาท  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 49 

ชื่อโครงการ : 3 โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  และพฒันาบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยว  รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก  
กิจกรรมหลัก : 3.7 พัฒนาอนุรักษ์ผีเสื้อเทือกเขาบูโด เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
วงเงิน 414.000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยงานดำเนินการ : อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  
นายซามูดิง หะยบีือราเฮง      ตำแหน่ง : หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สไุหงปาดี  
นายสนธยา กาญจนะ   ตำแหน่ง : พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จงัหวัดนราธิวาส 
นายชนะ จินดาวงศ์    ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการป่าไมช้ำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจงัหวัดนราธิวาส ชัน้ 5
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส     หมายเลขโทรศัพท์ : 073 578923   
 
หลักการและเหตผุล 

(1.1) ที่มา :  
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีลักษณะพื้นที่เป็น

เทือกเขาสลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศมีทัศนีภาพที่สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องความหลากหลายทางธรรมชาติ พรรณไม้ สัตว์ป่านานาชนิด 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกานท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
วัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนีภาพ  ซึ่งหากกล่าวถึง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมผีเสื้อหลากสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากได้แก่ การดูผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสดีา 
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับการขนามนามว่า เมืองแห่งผีเสื ้อป่าตะวันออก พื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด -สุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อปี 2560 จังหวัดได้จัดทำ
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมโป่งผีเสื้อหลากสี ณ.อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจของ
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นักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้จังหวัดนราธิวาส เป็นเป้าหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม
สัมผัสกับธรรมชาติและเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป 
 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีพื้นที่ประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ

จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาบูโด เป็นส่วนหนึ่งของป่าดิบร้อนแบบอินโด -มาลายัน  
มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนที่มีความชื้นสูงเพราะมีฝนตกตลอดทั้งปี ทำให้ที่นี่เป็นป่าที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับป่าประเภทอื่นในพื ้นที่เท่าๆ กันภายในเขตอุทยานฯมีน้ำตกอยู่หลายแห่ง เช่น  
น้ำตกภูแว น้ำตกปาโจ และน้ำตกปากอ แต่น้ำตกที่มีคนรู้จักและมีชื่อเสียง คือน้ำตกปาโจ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีลักษณะ
เป็นหน้าผาสูงกว้าง คำว่าปาโจ เป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลว่าน้ำตก ที่น้ำตกแห่งนี้มีทางขึ้นไปต้นน้ำที่เป็นชั้นๆ 
รวม 7 ชั้น นับว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาส และเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของภาคใต้ 
นอกจากสายน้ำตกอันชุ่มฉ่ำชื่นใจแล้ว ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ ศาลาธารทัศน์ ซึ่งเคยเป็นพลับพลาที่ประทับ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว ในคราวเสด็จประพาสจังหวัดนราธิวาสและยังมีก้อนหินสลัก  
พระปรมาภิไธย ตั้งอยู่ในบริเวณน้ำตกปาโจด้วย นอกจากนั้นจากการศึกษาสำรวจยังพบผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆ  ในเขต
อุทยานฯ ยังพบว่ามีผีเสื้อสวยงามพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 210 ชนิด ที่สามารถหาชมได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชมที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งหากได้มีการประชาสัมพันธ์อบรม
แนะนำให้กับชุมชน เยาวชน ตลอดถึงประชาชนทั ่วไปได้รับรู ้และรับทราบอย่างยั ่งยืน จึงจำเป็นที ่จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การสร้างและจัดทำป้ายข้อมูลชนิดพันธุ์ผีเสื้อ ป้ายคัทเอ้าท์ผีเสื้อหลากสี
ตลอดจนการจัดทำแกลลอรี ่ผ ีเส ื ้อสวยงามที ่พบเจอได้ในเขตอุทยานฯ เพื ่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  
ในจังหวัดนราธิวาสรวมถึงนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ได้รับทราบจะเป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยวและการสร้าง
รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อุทยานแห่งชาติบูโด -สุไหงปาดี จึงได้จัดทำสำรวจความหลากหลายของ
ผีเสื้อในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในปี 2566 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน
จังหวัดนราธิวาสได้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สถานที่
สำคัญของพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป 

ความเร่งด่วน : ปกติ 
 

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ    
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบาเจาะ และอำเภอใกล้เคียงได้มีสถานที่ทำกิจกรรม การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในเขตอุทยานฯพร้อมศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาตร์ และวิถีคนท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผีเสื้อหลากสีสายพันธ์ต่างๆ 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
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(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

  
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนและนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไป 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด : 
1.จำนวนนักเรียน เยาวชนและประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 
2.จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใชบ้ริการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมผีเสื้อหลากสายพันธุ์  

ปีละ 2,000 คน 
(4.2) ผลผลิต 

1.มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมผีเสื้อหลากสายพันธุ์โดยจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ป้ายสื่อ
ความหมายชนิดพันธุ์ผีเสื้อพร้อมแกลอรี่ภาพผีเสื้อหลากสีสายพันธุ์ ที่พบเจอได้ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 

2. เยาวชนและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมผีเสื้อหลากสายพันธุ์ 
3. มีจุดให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาดูภาพผีเสื้อหลากสายพันธุ์ 
4. งานวิจัยความหลากหลายของผีเสื้อ 

(4.3) ผลลัพธ์    
มีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาเที่ยวชมผีเสื้อตลอดฤดูกาล 
(4.4) ผลกระทบ 

เชิงบวก :   
1. กระตุ้นเศษฐกิจภายในพื้นที่ 
2. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
3. ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและอุทยานแห่งชาติบูโด -สุไหงปาดีให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวาง 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน 
เชิงลบ :   
1. ปริมาณขยะจากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
2. เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยมิได้ตั้งใจ 
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
กิจกรรมที่ 1.จัดทำป้ายสื่อความหมาย 
ชนิดพนัธุ์ผีเสื้อ จำนวน 5 ป้าย 

    

กิจกรรมที่ 2 จัดทำแกลลอรี่พร้อมกรอบผีเสื้อ
หลากสายพนัธุ์เพื่อเป็นจุดดงึดูดให้นักท่องเที่ยว
ได้สนใจ จำนวน 2 ชุด 

    

กิจกรรมที่ 3 จัดทำป้ายคัทเอ้าท์ จำนวน 2 ชุด     
กิจกรรมที่ 4 จัดทำเอกสารวิจัย หนังสือผีเสื้อ
เพื่อนำไปมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียน หรือ
หน่วยงานราชการ เพื่อประชาสมัพันธ์ชนิดผีเสื้อ
ที่พบเจอได้ในอุทยานแห่งชาติบโูด-สุไหงปาด ี

    

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และอบรม
ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตผีเสื้อ
กลางวัน(butterfly) 

    

กิจกรรมที่ 6 จัดหากล้อง canon dslr      
 
(6) วิธีการดำเนินงาน   ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ จำนวน  414,000 บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 6  

งบดำเนินงาน 414,000 

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย 414,000 

-จัดทำปา้ยสื่อความหมายชนิดพันธุ์ผีเสื้อ จำนวน 5 ป้าย 
-จัดทำแกลลอรี่พร้อมกรอบผีเสื้อหลากสายพันธุ์เพื่อเป็นจุดดึงดดูให้นักท่องเที่ยวได้สนใจ จำนวน 
2 ชุด 
-จัดทำปา้ยคัทเอ้าท์ จำนวน 2 ชุด 
-จัดทำเอกสารวิจัย หนังสือผีเสือ้ 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- จัดกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์และอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตผีเสื้อกลางวนั
(butterfly) 
-จัดหากล้อง canon dslr 

ค่าวัสดุ - 

รวมทั้งสิ้น 414,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 414,000  
งบดำเนินงาน 414,000  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย 414,000  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 
 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือดำเนินการ   มี พร้อมดำเนินการได้ทันที 

   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
 ต้องทำรายงานการศึกษา 

 
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :  

ไม่มี 
 
(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด  

ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการพัฒนาคณุภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว  
และพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : 3.7 พัฒนาอนุรักษ์ผีเสื้อ
เทือกเขาบูโด เป็นแหล่งเรียนรู้และ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

414,000   

1. งบดำเนินงาน 
 

414,000  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

  
1.1.2 ค่าใช้สอย 

 
  

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  414,000 -จัดทำปา้ยสื่อความหมายชนิดพันธุ์ผีเสื้อ 
จำนวน 5 ป้าย 
-จัดทำแกลลอรี่พร้อมกรอบผีเสื้อหลากสาย
พันธุ์เพื่อเป็นจุดดึงดดูให้นักท่องเที่ยวได้สนใจ 
จำนวน 2 ชุด 
-จัดทำปา้ยคัทเอ้าท์ จำนวน 2 ชุด 
-จัดทำเอกสารวิจัย หนังสือผีเสือ้ 
- จัดกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์และอบรมให้
ความรูแ้ก่นักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิต 
ผีเสื้อกลางวัน (butterfly) 
-จัดหากล้อง canon dslr 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 50 

ชื่อโครงการ: 3 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้ บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว และพฒันาบคุลากรด้าน 
การท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 
กิจกรรมหลัก: 3.8 ก่อสร้างร้านค้าศูนย์อาหาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดนราทัศน์  
วงเงิน 17,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ: 2.ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ: 5.การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด: 1. พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน: 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ                        ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073 515 080 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ที่มา :  
 กรอบย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  พ.ศ. 2561 - 2580 กำหนดว ิส ัยท ัศน ์ประเทศว ่า “ประเทศไทย มี  
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น
คติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ข้อ 4.3 สร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที ่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที ่สำคัญของการท่องเที ่ยวระดับโลกที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 5 การท่องเที ่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษา 
การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที ่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ ่งสำคัญยิ ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยว  
ทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั้งนี้ การ
กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสำคัญที่สุดคือ  
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การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจน
การให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในการเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย คือ 1.ท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 2.ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 3.ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  4.ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
5.ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค และ 6.แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 5.4 พัฒนา 
ภาคการท่องเที่ยว กำหนดแนวทางการพัฒนา 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที ่ยว   
5.4.2 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง 5.4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ  
การท่องเที่ยว 5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จาก
ธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
หาดนราทัศน์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนราธิวาส เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม โค้งหาดยาวต่อเนื่องประมาณ  

5 กิโลเมตร มองเห็นได้ไกลจนสุดลูกหูล ูกตา จรดกับปลายแหลมปากแม่น้ำบางนราทางทิศใต้ เป็นหาด  
ที่มีความสวยงาม หาดทรายขาว  ร่มรื่นด้วยทิวสนมากมาย อีกทั้งยังมีลมพัดเย็นบรรยากาศเป็นส่วนตั ว ทำให้ 
หาดนราทัศน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนราธิวาส และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเสมอ  แต่บริเวณ
ชายหาดยังไม่มีจุดจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร แบบถาวรให้กับนักท่องเที่ยว  

ความเร่งด่วน :  
มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เพื่อสร้างจุดจ าหน่ายสนิค้าแบบถาวรบริเวณหาดนราทัศน์ ดึงดูด

นักท่องเทีย่ว และเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิของจงัหวดันราธวิาสจากการท่องเทีย่ว และสรา้งความเขม้แขง็และ
ยัง่ยนืใหก้บัเศรษฐกจิภายในประเทศ 
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   :  
2.1.1 เพื่อให้ผู ้ประกอบการร้านค้า มีจุดจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวบริเวณ  

หาดนราทัศน์ 
2.1.2 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนในพื้นที่ 
2.1.3 เพื ่อเป็นการกระตุ ้นและส่งเสริมการท่องเที ่ยวของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที ่ร ู ้จัก  
ของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

      (2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
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(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส  
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเที่ยวและเก่ียวเนื่อง  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

  ตัวชี้วัด :  ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนด 
(4.2) ผลผลิต :  ก่อสร้างร้านค้า ศูนย์อาหาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 
(4.3) ผลลัพธ์ :  

4.3.1 ผู้ประกอบการร้านค้า มีจุดจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวบริเวณหาดนราทัศน์ 
      4.3.2 สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนในพื้นที่ 

4.3.3 เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
      (4.4) ผลกระทบ 

   เชิงบวก : เครือข่ายชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรม และ
รายได้เพิ่มข้ึน และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

เชิงลบ : ไม่ม ี
 

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
66 

ม.ค.-มี.ค.
67 

เม.ย.-มิ.ย.
67 

ก.ค.-ก.ย.
67 

ก่อสร้างร้านค้า ศูนย์อาหาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์
  

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 17,000,000 บาท 
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ก่อสร้างร้านค้า ศูนย์อาหาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 17,000,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 17,000,000 
ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,000,000 

- ก่อสร้างร้านค้า ศนูย์อาหาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 17,000,000 

รวมทั้งสิ้น 17,000,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 17,000,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 17,000,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,000,000  
 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ 
 ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
4) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
5) เครื่องมือดำเนินการ   มี พร้อมดำเนินการได้ทันที 

   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

6) เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
 ต้องทำรายงานการศึกษา 
 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ โอนมอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาต่อไป 
 

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการพัฒนาคณุภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว 
และพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : 3.8 ก่อสร้างร้านค้า 
ศูนย์อาหาร พร้อมปรับปรุงภูมทิัศน์
บริเวณหาดนราทัศน ์   

17,000,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   17,000,000   
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น
ไป 

 17,000,000 ก่อสร้างร้านค้า ศนูย์อาหาร พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 51 

ชื่อโครงการ: 3 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้ บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว และพฒันาบคุลากรด้าน 
การท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 
กิจกรรมหลัก: 3.9 ก่อสร้างวงเวียน ประติมากรรมกลางแจ้ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 
วงเงิน 10,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ: 2.ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ: 5.การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด: 1. พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน: 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ                        ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073 515 080 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ที่มา :  
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำ
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน” โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที ่มุ ่งเน้นประเทศไทยเป็นประเทศที ่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ข้อ  4.3 สร้าง 
ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง 
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 5 การท่องเที ่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษา 
การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที ่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ ่งสำคัญยิ ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยว  
ทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั ้งนี้  
การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสำคัญที่สุดคือ 
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การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจน
การให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในการเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย คือ 1.ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 2.ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 3.ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  4.ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
5.ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค และ 6.แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  5.4 พัฒนา 
ภาคการท่องเที่ยว กำหนดแนวทางการพัฒนา 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที ่ยว   
5.4.2 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง 5.4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ  
การท่องเที่ยว 5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จาก
ธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : หาดนราทัศน์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนราธิวาส เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม 

โค้งหาดยาวต่อเนื่องประมาณ 5 กิโลเมตร มองเห็นได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตา จรดกับปลายแหลมปากแม่น้ำบางนรา
ทางทิศใต้ เป็นหาดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาว  ร่มรื่นด้วยทิวสนมากมาย อีกทั้งยังมีลมพัดเย็นบรรยากาศเป็น
ส่วนตัว ทำให้หาดนราทัศน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนราธิวาส และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเสมอ แต่
บริเวณชายหาดยังไม่มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะประติมากรรมกลางแจ้ง ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ 

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก เพื่อสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ และ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสจากการท่องเที่ยว และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   :  
2.1.1 เพื่อให้บริเวณหาดนราทัศน์มีจุดจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะประติมากรรมกลางแจ้ง 

ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ 
2.1.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมงานด้านศิลปะของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที่รู้จัก 

ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
2.1.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที ่ยวของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที่รู ้จักของ

นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  
(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส 
  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

1033 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเที่ยวและเก่ียวเนื่อง  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

  ตัวชี้วัด :  ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนด 
 (4.2) ผลผลติ :  ก่อสร้างวงเวียน ประติมากรรมกลางแจ้งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 

(4.3) ผลลัพธ์ :  
4.3.1 บริเวณหาดนราทัศน์มีจุดจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะประติมากรรมกลางแจ้ง  ที่โดดเด่น  

มีเอกลักษณ์ 
4.3.2 เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมงานด้านศิลปะของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที่รู้จัก 

ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
4.3.3 การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

      (4.4) ผลกระทบ 
   เชิงบวก : เครือข่ายชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรม และ

รายได้เพิ่มข้ึน และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
เชิงลบ : ไม่ม ี

 
(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
ก่อสร้างวงเวียน ประติมากรรมกลางแจ้ง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน ์

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 10,000,000 บาท 
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ก่อสร้างวงเวียน ประติมากรรมกลางแจ้ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 10,000,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 10,000,000 
ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000,000 

- ก่อสร้างวงเวียน ประติมากรรมกลางแจ้ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 10,000,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 10,000,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 10,000,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000,000  

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ 
 ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือดำเนินการ   มี พร้อมดำเนินการได้ทันที 

   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
 ต้องทำรายงานการศึกษา 
 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :  
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ โอนมอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาต่อไป 
 

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการพัฒนาคณุภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม สถานที่
ท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรด้าน 
การท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยว
ของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : : 3.9 ก่อสร้างวงเวียน 
ประติมากรรมกลางแจง้ พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน ์   

10,000,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   10,000,000   
 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาท
ขึ้นไป 

 10,000,000 ก่อสร้างวงเวียน ประติมากรรมกลางแจ้ง
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 52 

ชื่อโครงการ: 3 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้ บริการ กิจกรรม สถานทีท่่องเที่ยว และพฒันาบคุลากรด้าน 
การท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 
กิจกรรมหลัก: 3.10 ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์  
วงเงิน 9,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ: 2.ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ: 5.การท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด: 1. พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน: 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ                        ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073 515 080 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ที่มา :  
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง  
มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์  
ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน  
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที ่มุ ่งเน้นประเทศไทยเป็นประเทศที ่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขั นสูงขึ้น ข้อ 4.3 สร้าง 
ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง 
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายของ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที ่ยว  
อย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้าง  
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ความเชื่อมั่นในเรื ่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้
นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้
ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือใน
การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย คือ 1.ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
2.ท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ 3.ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 4.ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  5.ท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค และ 6.แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  5.4 พัฒนา 
ภาคการท่องเที่ยว กำหนดแนวทางการพัฒนา 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที ่ยว   
5.4.2 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง 5.4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ  
การท่องเที่ยว 5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จาก
ธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : หาดนราทัศน์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนราธิวาส เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม 

โค้งหาดยาวต่อเนื่องประมาณ 5 กิโลเมตร มองเห็นได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตา จรดกับปลายแหลมปากแม่น้ำบางนรา
ทางทิศใต้ เป็นหาดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาว  ร่มรื่นด้วยทิวสนมากมาย อีกทั้งยังมีลมพัดเย็นบรรยากาศเป็น
ส่วนตัว ทำให้หาดนราทัศน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนราธิวาส และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเสมอ แต่
บริเวณชายหาดยังไม่มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะประติมากรรมกลางแจ้ง ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ 

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก เพื่อสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ และเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสจากการท่องเที่ยว และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   :  
2.1.1 เพื่อให้บริเวณหาดนราทัศน์มีจุดจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะประติมากรรมกลางแจ้ง 

ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ 
2.1.2 เพื่อเป็นการกระตุ ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นที่รู ้จักของ

นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา   ดำเนินการปกติ  
(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส  

 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและเก่ียวเนื่อง  
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(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
  ตัวชี้วัด :  ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนด 
 (4.2) ผลผลติ :  ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิวพร้อมปรบัปรุงภูมิทศัน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 

(4.3) ผลลัพธ์ :  
4.3.1 บริเวณหาดนราทัศน์มีจุดจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะประติมากรรมกลางแจ้ง ที่โดดเด่น  

มีเอกลักษณ์ 
4.3.2 การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

      (4.4) ผลกระทบ 
   เชิงบวก : เครือข่ายชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรม และ

รายได้เพิ่มข้ึน และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
เชิงลบ : ไม่ม ี

 
(5) แนวทางการดำเนินงาน   

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน ์

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง  จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 9,000,000 บาท 

(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 9,000,000 

งบดำเนินงาน - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน - 

ค่าใช้สอย - 

ค่าวัสดุ - 

งบลงทุน 9,000,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์ - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,000,000 

- ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 9,000,000 

รวมทั้งสิ้น 9,000,000 

 
(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 9,000,000  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย -  
- ค่าวัสดุ  -  
งบลงทุน 9,000,000  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,000,000  

 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 
 
(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ 
 ไม่มี 

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
4) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
5) เครื่องมือดำเนินการ   มี พร้อมดำเนินการได้ทันที 

   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

6) เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณ์สูง 
   มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไม่มีประสบการณ์ 

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
 ต้องทำรายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :  
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ โอนมอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาต่อไป 

 
(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 3 โครงการพัฒนา
คุณภาพสินคา้ บริการ กิจกรรม 
สถานทีท่่องเที่ยว และพฒันา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับ
การท่องเที่ยวของคนทั่วโลก    
กิจกรรมหลัก : 10. ก่อสร้าง
หอคอย/จุดชมวิวพร้อมปรับปรงุ 
ภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน ์   

9,000,000   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   9,000,000   
 (1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้น
บาท 

 9,000,000 ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิวพร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 53 

ชื่อโครงการ : 5.โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

กิจกรรมหลัก : 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

วงเงิน : 1,699,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ : 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด :  1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงาน : 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สง่เสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า 
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นายคณบดี สัมพชันี   ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  ศนูยร์าชการ 37 ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 532026 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน 

การแข่งขัน มีเป้าหมายพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ บนพื้นฐานแนวคิด “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” และด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)  มิติการพัฒนาที่ 2 สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายที่ 7  SME ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูงและแข่งขันได้  
   แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ ่มศักยภาพ 
การผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาค
เกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสที่ 1  พัฒนาภาคการผลิตของจังหวัดทั้งด้านเกษตรกรรม ท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดนการลงทุน นำไปสู่มูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG 
Model" ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที ่สมดุลทั้ ง 3 ด้าน คือ ด้าน
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เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่นำไปสู่  
ความยั่งยืน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหา สำคัญระดับโลกที่นานาประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ และนำมาเป็น

เครื่องมือในการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งในการทำลายสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้นำนโยบายการพัฒนา BCG Model ของรัฐบาลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน กับลดของเสีย โดยจัดการทรัพยากรภายในสถานประกอบการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อน จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมตามแนวทาง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ สร้างการเติบโตเศรษฐกิจ เน้นเพิ่มผลผลิต สร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างโมเดลธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่  สร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด  
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
ตามนโยบายตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย และตอบโจทย์การพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน ( Sustainable 
Development Goals-SDGs)  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ตามนโยบาย BCG Model ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  และเพื่อให้การประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น (ลดต้นทุน/
ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้) 

ความเร่งด่วน : ปกติ  

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด BCG Model 
2) เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลิตภัณฑ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG 
3) เพื่อพัฒนายกระดับสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  
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(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
อำเภอเมือง และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม / วิสาหกิจชุมชน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประชาชน ชุมชน 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 

1. จำนวนสถานประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามกรอบ
แนวคิด BCG อย่างน้อยปีละ 6 สถานประกอบการ 

2. จำนวนสถานประกอบการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อย 30 โรง 

(4.2) ผลผลิต 
4.2.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพฒันาอุตสาหกรรม 

ตามกรอบแนวคิด BCG Model จำนวน 1 คร้ัง  
4.2.2 สถานประกอบการได้รับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ตามแนวทาง Bio 

Economy หรือ Circular Economy หรือ Green Economy อย่างน้อย 6 สถานประกอบการ 12 ผลิตภัณฑ์ 
4.2.3 สถานประกอบการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อย 30 โรง (ระดบั 2 จำนวน  

25 โรง และระดับ 3 จำนวน 5 โรง) 

(4.3) ผลลัพธ์ 
4.3.1 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภาพเฉลี่ยหรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภาพเฉลี่ยหรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 (เช่น การลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้) 

4.3.2 สถานประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

4.4.1 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภาพเฉลี่ยหรือผลิตภัณฑ์มีมูลคา่เพิ่มข้ึน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (เชน่ ลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้ เป็นต้น) 

4.4.2 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 

เชิงลบ : ไม่ม ี
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(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 
1) ส่งเสริมและพฒันาสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด   BCG Model 
  1.1) ประชาสัมพันธ์และคัดเลอืกสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
  1.2) จัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำ MOU 
  1.3) พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์/ 
บรรจุภัณฑ์ตามแนวทาง BCG 
  1.4) จัดสัมมนาสรปุผลการดำเนินงานและ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
กรอบแนวทาง BCG พร้อมจัดนทิรรศการและ
แถลงข่าว 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

2) พัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
สู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัทีสู่งขึ้น  
    2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
สีเขียว 
    2.2 พัฒนายกระดับสถานประกอบการ 
สู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับทีสู่งขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3) บริหารโครงการและติดตามประเมินผล     
 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,699,500 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG 
Model 

 

งบดำเนินงาน 1,070,900 

ค่าตอบแทน 0 

ค่าใช้สอย 1,058,400 

- ค่าจ้างเหมาบริการ 1,058,400 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวัสดุ 12,500 

- ค่าวัสดุสำนักงานฯ 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

10,000 
15,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสเีขียวในระดับที่สูงขึน้  

งบดำเนินงาน 628,600 

ค่าตอบแทน 0 

ค่าใช้สอย 616,100 

- ค่าจ้างเหมาบริการ 616,100 

ค่าวัสดุ 12,500 

- ค่าวัสดุสำนักงานฯ 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

10,000 
15,000 

รวมทั้งสิ้น 1,699,500 

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 1,699,500  
งบดำเนินงาน 1,699,500  
- ค่าตอบแทน  -  
- ค่าใช้สอย 1,674,500  
- ค่าวัสดุ  25,000  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 
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(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ ์(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 
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(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
มีการติดตามและประเมินผลโครงการหลังจากที่ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วเป็นระยะๆ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 5.โครงการส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรมให้เกิดการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจมูลค่าสูง  1,699,500  
กิจกรรมหลัก : 5.1 ส่งเสริมและพัฒนา
สถานประกอบการอุตสาหกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Model)    

 
  

1. งบดำเนินงาน 
 

1,699,500  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
1,699,500  

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

1,699,500  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  1,665,000 จ้างเหมาดำเนนิกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม 

ดังนี ้
   1) การส่งเสริมและพัฒนาสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมตามแนวคิด 
BCG รวมเป็นเงิน 1,053,650 บาท 
   1..1) ประชาสัมพนัธ์และคัดเลือก 
สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
       - ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์กสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ เป็นเงนิ 2,000 
บาท 
   1.2) จัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำ 
MOU 14,400 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

       - ค่าอาหารกลางวนัผูป้ระกอบการ
และเจ้าหน้าที่ 20 คน ๆ ละ 350 บาท 
เป็นเงิน 14,400 บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้ประกอบการและเจา้หน้าที่ 20 คน ๆ ละ 
50 บาท- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม
ผู้ประกอบการและเจา้หน้าที่ 20 คน ๆ ละ 
50 บาท เป็นเงนิ 7,000 บาท 
     - ค่าจัดทำสื่อและเอกสารชีแ้จง 20 ชุด 
ๆ ละ 50 บาท เป็นเงนิ 1,000 บาท 
     - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชมุฯ 6 สถา
ประกอบการๆ ละ 2 คนๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เปน็
เงิน 1,800 บาท 
  1.3) พัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์
ตามแนวทาง BCG 762.000 บาท 
     - ค่าออกแบบ/จัดทำแบบวนิิจฉัย
สถานประกอบการ 6 ชุด ๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน 1,200 บาท 
    - ค่าออกแบบ พัฒนากระบวนการ
ผลิต/ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ตามแนว BCG 
12 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 
240,000 บาท 
    - ค่าจัดทำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
12 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 
360,000 บาท 
     - ค่าถ่ายทอดความรู้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ฯ ให้กับผูป้ระกอบการ 12 
ผลิตภัณฑ์ 12 วันๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 
บาท เปน็เงิน 43,200 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

    - ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ 6 
สถานประกอบการๆ ละ 6 วนัๆ วันละ 
800 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัตถุดบิในการ
ทดลอง ทดสอบนวัตกรรมมาใชใ้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
และค่าใช้จา่ยในการบริหารจัดการอ่ืนๆ 
สถานประกอบการละ 15,000 บาท เปน็
เงิน 88,800 บาท 
 1.4) จัดสัมมนาสรปุผลการดำเนินงาน
และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามกรอบแนวทาง BCG 
พร้อมจัดนิทรรศกาลและแถลงข่าว รวม 
109,100 บาท 
     -  ค่าอาหารกลางวนั 50 คนๆ ละ 
350 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 17,500 บาท 
     -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท 
    - ค่าเช่าห้องประชุม เป็นเงนิ 4,000 
บาท 
    - ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆ ละ 1200 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
    - ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 1 คืน 
ๆ ละ 1200 บาท 5 ห้อง เป็นเงนิ 6,000 
บาท 
    - ค่าพาหนะวิทยากร 3 คน คนละ 
3000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
    - ค่าจัดทำสื่อแสดงนทิรรศการ 6 สถาน
ประกอบการๆ ละ 5000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

1063 

งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
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ปี 2566 
(ถ้ามี) 
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    - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 50 
ชุด ๆ ละ 200 บาท เปน็เงิน 10,000 บาท 
    - ค่าตกแต่งสถานที่สำหรับแถลงข่าว 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
    - ค่าพิธีกรดำเนินการ เป็นเงนิ 2,000 
บาท 
    - ค่าพาหนะผู้ประกอบการ 6 สถาน
ประกอบการๆ ละ 2 คนๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
    - ค่าจัดทำประกาศนียบัตร 6 สถาน
ประกอบการ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 
1,800 บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่า
โทรศัพท์ ค่านำ้มันเชื้อเพลิง เปน็เงิน 
3,000 บาท 
  1.5  ค่าบริหารจัดการโครงการของ
ผู้รับเหมา 10% เป็นเงิน  95,000 บาท 

      2) พัฒนาสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวใน
ระดับที่สงูขึ้น 611,350 บาท 
   2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสีเขียว 52,350 บาท 
      - ค่าวิทยากร  6 ชม.ๆ ละ 1,200 
บาท เปน็เงิน 7,200 บาท 
      - ค่าเดินทางวิทยากร 2 คนๆ ละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า
อบรมและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 35 คนๆ 
ละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงนิ 3,500 บาท 
      - ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้าอบรมและ
เจ้าหน้าที่ฯ  35 คนๆละ 350  บาท เปน็
เงิน 12,250 บาท 
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     - ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน 2 ห้องๆ ละ 
1200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
     - ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน เป็นเงิน 
4,000 บาท 
     - ค่าวัสดุอบรม และวัสดุสำนักงานฯ 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เชน่ 
ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
3,000 บาท 
   2.2) พัฒนายกระดบัสู่อุตสาหกรร 
มสีเขียวในระดับทีสู่งขึ้น เปน็เงนิ 504,000 
บาท 
     - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้
ความรู้และคำปรึกษาแนะนำสถาน
ประกอบการ (วันละ 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาท  30 สถานประกอบการๆ ละ 3 วัน) 
เป็นเงิน 324,000 บาท 
      - ค่าที่พักในการลงพืน้ที่ 1 ห้อง ๆ ละ 
1200 บาท/วัน 3 วันต่อสถาน
ประกอบการ(30 สถานประกอบการ) เป็น
เงิน 108,000 บาท 
    - ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ 30 
สถานประกอบการๆ ละ 3 วนั ๆ ละ 800 
บาท เปน็เงิน 72,000 บาท 
    2.3. ค่าบริหารโครงการของผู้รับจ้าง
(10%) 55,000 บาท 

   
 
 

 3. การบริหารโครงการของสำนักงานฯ 
รวม 9,500 บาท (ดำเนินการเอง) 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ และที่เก่ียวข้อง เป็นเงิน 
9,500 บาท แยกเป็น 
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    1) ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 120 
จำนวน 5 คน 10 ครั้ง (2 กิจกรรม) เป็น
เงิน 6,000 บาท 
   2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
35 บาท จำนวน 5 คน 20 มื้อ (2 
กิจกรรม) เป็นเงิน 3,500 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

25,000  
(1) วัสดุสำนักงาน  10,000 -ค่าวัสดุสำนักงานฯ ในการจัดทำเอกสาร 

รายงานต่างๆ  
(5) วัสดุคอมพิวเตอร ์  15,000 -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ ในการจัดทำ

เอกสาร รายงานตา่งๆ  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 54 

ชื่อโครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันทีด่ีของประชาชน 
กิจกรรมหลัก : 5.3 การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สงูอายุ จังหวัดนราธิวาส 
วงเงิน 1,038,050 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ : 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และเครือข่าย รพ./สสอ./รพ.สต 
ผู้รับผิดชอบ : นางกมลทิพย์ ณ สมาน ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ : 073-532058 ต่อ 306 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสูส่ังคมสงูวัย (Aging Society) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้เกิดการเปลี ่ยนผ่านทางประชากร 
(Demographic transition) อัตราการเกิดและอัตราการตายลดลงพร้อมกับอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นของคนไทย 
ทำให้สังคมมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่า ใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะ
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด การเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุ
นี ้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรภาวะพึ ่งพิง ซึ ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ การรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายในสังคมต้องมีการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณาการ  
ลงไปสู่การดูแลผู้สูงอายุ 

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559 – 2579) โดยมีเป้าหมายใน
การดูแลผู้สูงอายุ (active and health ageing) คือ ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง ดำรงชีวิตประจำวันได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีมาตรการพัฒนา
บริการสุขภาพและสังคม เน้นให้มีชมรมผู้สูงอายุทุกตำบลในรูปแบบต่างๆ มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ จากมาตรการและแนวคิดการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
กระทรวงสาธารณสุขคาดหวังในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
จังหวัดนราธิวาส มีประชากรผู้สูงอายุ 3 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563 - 2565 จำนวน 74,480, 

76,353 และ 79,526 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46, 11.74 และ 12.27 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนราธิวาสมี
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ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนทุกปี และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากการประเมินศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living : ADL) ในผู้สูงอายุ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565  
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 54,596 คน คิดเป็นร้อยละ 68.65 โดยจำแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 (ติดสังคม) จำนวน 
53,167 คน ร้อยละ 97.38 กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) จำนวน 1 ,195 คน ร้อยละ 2.19 และกลุ่มที่ 3 (ติดเตียง) จำนวน 
234 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 กลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ จะนำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ  
การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังและกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมในสังคมของผู้สูงอายุ ร่างกายมีความถดถอยและ
เสื่อมลงเป็นผลทำให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียน สิ่งสำคัญ คือ การได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ซึ่งมีผล
ต่อสุขภาพกายและใจ ขาด การยอมรับและความเชื่อถือด้านการพัฒนาสังคม เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและเกิดการร่วมใจกัน   

ความเร่งด่วน :  
มีประชากรผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาสที่เพิ่มขึ้นทุกปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดทำ

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดนราธิวาส ขึ้น โดยจัดให้มีนิทรรศการด้านต่างในการส่งเสริมและ
ดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างกระแสในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการวางแผน
ให้ระบบการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุครอบคลุมต่อไป 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแล  
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัย 
3. เพื่อสร้างกระแสการสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนราธิวาส 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ทุกอำเภอภายในจังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
ผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) ผู้รับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุ 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ครอบครัวและชุมชน 
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(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 

1. ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแล ร้อยละ 100 
2. ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัย ร้อยละ 50 
3. ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

(4.2) ผลผลิต 
1. ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ 
3. ผู้สูงอายุมีความรอบรู้และมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ได้รับการฟื้นฟูทักษะและความรู้ ร้อยละ 100  
2. ผู้รับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุของสถานบริการต่างๆได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 50 
3. ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแล ร้อยละ 100 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุมีความรู้และมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน 

เชิงลบ : ไม่ม ี

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

1. ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการ 

การดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) 
✓ ✓   

2. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานคลนิิกผู้สงูอายุ  

ในการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุที่มี 

ภาวะเสี่ยงทีพ่บบ่อยในผู้สงูอายุ 
✓ ✓   

3. ประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันาศักยภาพเครือข่าย

ผู้จัดการการดูแลผูสู้งอายุ (CM) เพื่อพัฒนาระบบ 

การดูแลส่งเสริมสุขภาพ 

- -   

4. มหกรรมชราธิวาส     ✓ ✓ 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

5. ประกวดผลงานดา้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สงูอายุ     ✓ ✓ 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 = 1,038,050 บาท 
และรวมทั้งสิ้น  4,326,800 บาท (รวมที่ใช้ในการดำเนินโครงการทุกปีที่ดำเนินการ)  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ

(บาท) 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟืน้ฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) 

จัดปี 2567 และ 2569 2 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 509,200 บาท 

254,600 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายใน  จำนวน 1 คน x 600 บาท x 11 ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอก จำนวน 1 คน x1,200 บาท x18 ชม.   

28,200 

6,600 

21,600 

ค่าใช้สอย 

- - ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 100 คน x 250 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน 

- - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน 

- - ค่าอาหารเย็นสำหรับวทิยากร 

- - ค่าที่พัก (เฉพาะอำเภอ รือเสาะ, ศรีสาคร, จะแนะ, แว้ง, สุคิรนิ, สุไหงโก-ลก, สไุหงปาดี)     

-   ผู้เข้าร่วมประชุมฯ (70 คน) จำนวน 35 ห้อง x 1,400 บาท x 2 คืน 

- - ค่าที่พัก วิทยากร (3 คน) จำนวน 3 ห้อง x 1,400 บาท x 2 คืน 

- - ค่าเช่าห้องประชุม 3,000 บาท x 3 วัน 

- - ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ 

226,400 

75,000 

30,000 

3,000 

 

98,000 

8,400 

9,000 

3,000 

2.พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุ ในการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะเสี่ยงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (คปสอ.ละ 5 คน)  

จัดปี 2567-2570 4 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 178,400 บาท 

44,600 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 10,800 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ

(บาท) 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 3 ชม. X 600 บาท x 2 วัน  

- ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝึกปฏิบัต ิ3 ชม. X 2 คน x 600 บาท x 2 วัน 

3,600 

7,200 

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 70 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 2 วนั  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน 

- ค่าอาหารเย็นสำหรับวทิยากร 

- ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน 3 ห้อง x 1,400 บาท x 2 คืน   

33,800 

14,000 

8,400 

3,000 

8,400 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) เพื่อพัฒนา

ระบบการดูแลสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

จัดปี 2568 และ 2570 2 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 683,800 บาท 

341,900 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1,200 บาท x 3 ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย   600 บาท x 18ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร  กลุ่ม 600 บาท x 1คน x 20ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร  กลุ่ม   300บาท x 3คน x 14ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร  กลุ่ม   300บาท x 2คน x 4ชม. 

41,400 

3,600 

10,800 

12,000 

12,600 

2,400 

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 60 คน x 250 บาท x 1 มื้อ x 6 วนั 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 6 วัน 

- ค่าที่พัก 1,400 บาท x 4 คืน x 30 ห้อง 

- ค่าพาหนะวิทยากร 

- ค่าจัดทำเกียรติบัตร 30 บาท x 50 คน 

300,500 

90,000 

36,000 

168,000 

5,000 

1,500 

กิจกรรมที่ 4 มหกรรมชราธิวาส   

จัดปี 2567-2570 4 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 2,696,800 บาท 

674,200 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 100 บาท x 350 คน     

674,200 

35,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ

(บาท) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน  30 บาท x 350 คน x 2 มื้อ    

- ค่าจ้างเหมาจัดบูธนทิรรศการ Back Drop      

- ค่ายานพาหนะ   จำนวน 6,000 X 2 เที่ยว X 3 คน 

- ค่าที่พัก 2,200 บาท X 3 ห้อง X 2 คืน  

- ค่าที่พัก 1,500 บาท X 3 ห้อง X 2 คืน  

- ค่าเช่าเต้นใหญ่ จำนวน 2 เต้น X 100,000 บาท x 2 วัน 

- ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง 50,000 บาท x 2 วัน 

21,000 

60,000 

36,000 

13,200 

9,000 

400,000 

100,000 

กิจกรรมที่ 5 ประกวดผลงานดา้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   

จัดปี 2567-2570 4 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 258,600 บาท 

64,650 

วันที่ 1 27,700 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 

กิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุตน้แบบ 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน x 500 บาท 

กิจกรรม ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน x 500 บาท 

3,000 

 

1,500 

 

1,500 

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 70 คน x 100 บาท x 1 มื้อ    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน 

กิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุตน้แบบ 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,000 บาท    

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 1,500 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 1,000 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 

กิจกรรม ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,500 บาท    

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 2,000 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 1,500 บาท   

24,700 

7,000 

4,200 

 

2,000 

1,500 

1,000 

1,500 

 

2,500 

2,000 

1,500 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ

(บาท) 

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 1,500 

วันที่ 2 36,950 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 

กิจกรรม ประกวด Care manager ดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน x 500 บาท 

กิจกรรม ประกวด Care giver ดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน x 500 บาท 

กิจกรรม ประกวด ตำบล Long Term Care ดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน x 500 บาท 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรมดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน x 500 บาท 

6,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

1,500 

 

1,500 

ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 50 คน x 100 บาท x 1 มื้อ   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน 

กิจกรรม ประกวด Care giver ดีเด่น 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,000 บาท    

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 1,500 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 1,000 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 

กิจกรรม ประกวด ตำบล Long Term Care ดีเด่น 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,500 บาท    

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 2,000 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 1,500 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรมดีเด่น 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,500 บาท    

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 2,000 บาท   

29,000 

5,000 

3,000 

 

2,000 

1,500 

1,000 

1,500 

 

2,500 

2,000 

1,500 

1,500 

 

2,500 

2,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ

(บาท) 

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 1,500 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท  

1,500 

1,500 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ประกวด Care manager ดีเด่น 

- ค่ากรอบเกียรติบัตร จำนวน 13 อัน x 150 บาท 

1,950 

 

1,950 

รวมทั้งสิ้น  

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 4,326,800  

งบดำเนินงาน 4,326,800  

- ค่าตอบแทน  218,400  

- ค่าใช้สอย 4,100,600  

- ค่าวัสดุ  7,800  

งบลงทุน -  

- ค่าครุภัณฑ์   

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
การตรวจ ติดตาม ประเมินผล ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :  
ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :    

โครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  

สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน    

กิจกรรมหลัก : 5.3 การพัฒนาศักยภาพ

การดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดนราธิวาส 
 

1,038,050   

กิจกรรมหลัก 1.ประชุมเชงิปฏบิัติการเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) 

จัดปี 2567 และ 2569 2 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 509,200 บาท 

1. งบดำเนินงาน 
 

254,600  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  254,600  

1.1.1 ค่าตอบแทน  28,200  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 6,600 

 

 

21,600 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายใน (จนท.

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จำนวน 1 คน x 

600 บาท x 11 ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอก 

จำนวน 1 คน x1,200 บาท x18 ชม.  

1.1.2 ค่าใช้สอย  226,400  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 98,000 

 

 

 

8,400 

- ค่าที่พัก (เฉพาะอำเภอ รือเสาะ, ศรีสาคร,  

จะแนะ, แว้ง, สุคิริน, สุไหงโก-ลก, สุไหงปา

ดี) ผู้เข้าร่วมประชุมฯ (70 คน) จำนวน 35 

ห้อง x 1,400 บาท x 2 คืน 

- ค่าที่พัก (เฉพาะอำเภอ รือเสาะ, ศรีสาคร,  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

1076 

งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จะแนะ, แว้ง, สุคิริน, สุไหงโก-ลก, สุไหงปา

ดี) วิทยากร (3 คน) จำนวน 3 ห้อง x 

1,400 บาท x 2 คืน 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน  9,000 ค่าเช่าห้องประชุม 3,000 บาท x 3 วัน 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  3,000 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  75,000 

 

30,000 

 

3,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 100 คน x 

250 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 

คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน 

- ค่าอาหารเย็นสำหรับวทิยากร 

กิจกรรมหลัก 2.พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานคลินิกผู้สงูอายุ ในการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ที่มีภาวะเสี่ยงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (คปสอ.ละ 5 คน) 

จัดปี 2567-2570 4 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 178,400 บาท 

1. งบดำเนินงาน  44,600  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  44,600  
1.1.1 ค่าตอบแทน  10,800  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 3,600 
 

7,200 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 3 ชม. X 
600 บาท x 2 วัน  

- ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝึกปฏิบัต ิ3 ชม. X 
2 คน x 600 บาท x 2 วัน 

1.1.2 ค่าใช้สอย  33,800  
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 8,400 - ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน 3 ห้อง x 1,400 
บาท x 2 คนื   

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  14,000 
 

8,400 
 

3,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 70 คน x 100 
บาท x 1 มื้อ x 2 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน 
- ค่าอาหารเย็นสำหรับวทิยากร 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

กิจกรรมหลัก 3.ประชุมเชงิปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) เพื่อพัฒนา

ระบบการดูแลสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

จัดปี 2568 และ 2570 2 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 683,800 บาท 

1. งบดำเนินงาน  341,900  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  341,900  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

41,400  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 3,600 

 

10,800 

 

12,000 

 

12,600 

 

2,400 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1,200 บาท 

x 3 ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย   600 บาท 

x 18ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร กลุ่ม 600 บาท x 1

คน x 20ชม. 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร กลุ่ม   300บาท x 3

คน x 14ชม. 

-ค่าสมนาคุณวิทยากร กลุ่ม   300บาท x 2

คน x 4ชม. 

1.1.2 ค่าใช้สอย  300,500  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 168,000 

5,000 

- ค่าที่พัก 1,400 บาท x 4 คืน x 30 ห้อง 

- ค่าพาหนะวิทยากร 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  1,500 ค่าจัดทำเกียรติบัตร 30 บาท x 50 คน 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  90,000 

 

36,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 60 คน x 250 

บาท x 1 มื้อ x 6 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 

คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 6 วัน 

 

 
 

กิจกรรมที่ 4 มหกรรมชราธิวาส   
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จัดปี 2567-2570 4 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 2,696,800 บาท 

1. งบดำเนินงาน  674,200  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  674,200  

1.1.2 ค่าใช้สอย  674,200  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 36,000 

 

13,200 

9,000 

- ค่ายานพาหนะ จำนวน 6,000 X 2 เที่ยว 

X 3 คน 

- ค่าที่พัก 2,200 บาท X 3 ห้อง X 2 คืน  

- ค่าที่พัก 1,500 บาท X 3 ห้อง X 2 คืน 

(5) ค่าเช่าทรัพยส์ิน  400,000 

 

100,000 

- ค่าเช่าเต้นใหญ่ จำนวน 2 เต้น X 

100,000 บาท x 2 วัน 

- ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง 50,000 บาท 

x 2 วัน 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  60,000 - ค่าจ้างเหมาจัดบูธนทิรรศการ Back 

Drop 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  35,000 

 

21,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 100 บาท x 350 

คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน  30 

บาท x 350 คน x 2 มื้อ   

กิจกรรมที่ 5 ประกวดผลงานดา้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   

จัดปี 2567-2570 4 ปี รวมงบประมาณทุกปทีี่ดำเนินการ 258,600 บาท 

วันที่ 1  27,700 รวม 2 วัน 64,650 บาท 

1. งบดำเนินงาน  27,700  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  27,700  

1.1.1 ค่าตอบแทน  3,000  

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ   

 

1,500 

กิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุตน้แบบ 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน 

x 500 บาท 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

1079 

งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

 

 

1,500 

กิจกรรม ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน 

x 500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย  24,700  

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  7,000 

 

4,200 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 70 คน x 100 

บาท x 1 มื้อ    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 

คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน 

(8) ค่ารับรองและพิธีการ   

2,000 

1,500 

 

1,000 

 

1,500 

 

2,500 

2,000 

 

1,500 

 

1,500 

กิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุตน้แบบ 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,000 บาท 

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 

1,500 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 

1,000 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 

กิจกรรม ประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,500 บาท 

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 

2,000 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 

1,500 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 

วันที่ 2  36,950  

1. งบดำเนินงาน  36,950  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  36,950  

1.1.1 ค่าตอบแทน  6,000  

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ   กิจกรรม ประกวด Care manager ดีเด่น 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

1,500 

 

 

1,500 

 

 

 

1,500 

 

 

1,500 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน 

x 500 บาท 

กิจกรรม ประกวด Care giver ดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน 

x 500 บาท 

กิจกรรม ประกวด ตำบล Long Term 

Care ดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน 

x 500 บาท 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรมดีเด่น 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน 

x 500 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย    

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  5,000 

 

3,000 

 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 50 คน x 100 

บาท x 1 มื้อ   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 

คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน 

(8) ค่ารับรองและพิธีการ   

2,000 

1,500 

 

1,000 

 

1,500 

 

 

2,500 

กิจกรรม ประกวด Care giver ดีเด่น 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,000 บาท 

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 

1,500 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 

1,000 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 

กิจกรรม ประกวดตำบล Long Term Care 

ดีเด่น 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,500 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

2,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

2,500 

2,000 

 

1,500 

1,500 

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 

2,000 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 

1,500 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 

กิจกรรม ประกวดนวัตกรรมดีเด่น 

- เงินรางวัลชนะเลิศ รางวลัละ 2,500 บาท 

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 รางวัลละ 

2,000 บาท   

- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 รางวัลละ 

1,500 บาท   

- เงินรางวัลชมเชย 3 รางวลัละ 500 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ  1,950  

(1) วัสดุสำนักงาน  1,950 กิจกรรม ประกวด Care manager ดีเด่น 

- ค่ากรอบเกียรติบัตร จำนวน 13 อัน x 150 

บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 55 

ชื่อโครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันทีด่ีของประชาชน 
กิจกรรมหลัก : 5.5  วิทย์สู่ชุมชน เพื่อสุขภาพคนทุกช่วงวัย 
วงเงิน : 20,900,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ : 14 ศักยภาพการกีฬา 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
หน่วยดำเนินการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : ดร.สุชาติ ถาวระ   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เลขที่ 224 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 96000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530837  

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายมุ่งเน้นการยกระดับและการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม  เพื่อให้คนไทยมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะ  มีการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง เน้นการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง ทั้งการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนา
จิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามกรอบแนวคิดการปฏิรูปประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบายหลักรัฐบาล ข้อที่ 13 การเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดีตลอดช่วงชีวิต ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะก่อให้เกิดฐานรากที่แข็งแรงและเป็นรากแก้วของการนำไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ 
พัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
ตามแผนการพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มีจุดเด่นในด้านแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
บูรณาการกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีท้องฟ้าจำลองระบบดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้
(แห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส) ประกอบกับศักยภาพและความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งใกล้ชิดธรรมชาติ
และตั ้งอยู่ในเขตพื ้นที ่ช ุมชน สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา จึงต้องการพัฒนาและนำ
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วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาพคนทุกช่วงวัย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามายกระดับและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ จุดประกายความคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้บริการข้อมู ลผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืน  ภายใต้แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานใน
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ปัจจุบันประชากรมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เพิ่มมากขึ้น โดยมีปัจจัย

เสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมทางกาย  
ไม่เพียงพอ ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ (Physical Inactivity) ถูกจัดอันดับเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ของ
สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก โดยการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต 3.2 ล้านคน 
ต่อปีของทั้งโลก และประชากรไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สูงถึงร้อยละ 71 ของการเสียชีวิต
ทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปัญหาด้านสุขภาพของประชากรส่วนใหญ่ เกิดจากการมีกิจกรรมทางกาย  
ไม่เพียงพอ ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการดำรงชีวิต และต้องการได้รับการดูแล จากบุคคลในครอบครัวหรือสังคม
ต่อไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการส่งเสริม กระ ตุ้นและมี 
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ มีขนาดพื้นที่ 56.75 ไร่ 
มีจุดเด่นในด้านแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย บูรณาการกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีโดมท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้และเป็นแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส ประกอบกับศักยภาพและ
ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งใกล้ชิดธรรมชาติ มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน 
สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา นอกจากนี้งานวิจัยหลายฉบับยืนยันตรงกันว่าการออกกำลังกาย 
ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวที่อัดแน่นไปด้วยร่มเงาของต้นไม้ มีส่วนช่วยในการลดความเครียด คลายความกังวล 
“ท่ามกลางธรรมชาติ โอบกอดชุมชน” จึงต้องการพัฒนาและนำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาพของคน  
ทุกช่วงวัย โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามายกระดับและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จุดประกายความคิด 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้บริการข้อมูลผ่านรูปแบบต่างๆ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่
ความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด  การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อ 
การมีสุขภาวะที่ดี 

ความเร่งด่วน :  
หากไม่มีการจัดการรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการสุขภาวะ จะส่งผลต่อปัญหาด้าน

สุขภาพของประชากร อันนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการดำรงชีวิต และต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัวหรือ
สังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะ  
ที่ดี โครงการวิทย์สู่ชุมชน เพื่อสุขภาพคนทุกช่วงวัย จึงเป็นโครงการที่ดีและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องจาก
ปัจจุบันประชากรมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เพิ่มมากขึ้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 
ได้แก่ การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่ง
การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ (Physical Inactivity) ถูกจัดอันดับเป็นปัจจัยเสี ่ยงอันดับต้นๆ ของสาเหตุ  
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การเสียชีวิตของประชากรโลก จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและนำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาพของคน  
ทุกช่วงวัย โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามายกระดับและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จุดประกายความคิด
รอบรู้สุขภาวะ นอกนี้ สถานที่ดังกล่าวยังตั้งอยู่ใจกลางชุมชน  มีการคมนาคมเดินทางสะดวก ที่สำคัญยังอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะ “พัฒนากำลังกาย สู่กำลังคน” นำสู่การมีสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย 
และจิตใจ 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อยกระดับและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ 
2. เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี 
3. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาวะของตนเองแก่ประชาชน 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
โครงการใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ รวมทั้ง

สร้างโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาวะของตนเองแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมี่สุขภาวะที่ดี และเป็น
พลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 
โครงการวิทย์สู่ชมชุน เพื่อสุขภาพคนทุกช่วงวัย เน้นทรัพยากรที่มีอยู่เดิมบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื่อยกระดับและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่ดี ภายใต้แนวคิดการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

ประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชนที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะ การกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ประชากรผู้รับบริการมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ร้อยละ 5 
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(4.2) ผลผลิต 
ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง 

(4.3) ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

1. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและใจ 
2. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาวะของตนเอง 

เชิงลบ :  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอาจถูกทำลายจากการทิ้งขยะ ซึ่งจะต้องมีการปลูก

จิตสำนึกให้แก่ประชาชน และจัดตั้งจุดทิ้งขยะเพื่ออำนวยความสะดวก 

(5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

1. กิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม "Health Belief 

model"   

จำนวนเงิน 350,000 บาท 

    

2. กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี      

    จำนวนเงิน  20,000,000 บาท 
    

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย 

   จำนวนเงิน 550,000 บาท 
    

 
(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 20,900,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. กิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม "Health Belief model" 350,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 15,000 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 10,000 

- ค่าพิธีกร 5,000 

ค่าใช้สอย 305,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการ 305,000 

ค่าวัสดุ 30,000 

- ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ทั่วไป 30,000 

2. กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี      20,000,000 

งบลงทุน 20,000,000 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000,000 

- งานก่อสร้าง 20,000,000 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย 550,000 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน 15,000 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 10,000 

- ค่าพิธีกร 5,000 

ค่าใช้สอย 505,000 

- ค่าจ้างเหมาบริการ 505,000 

ค่าวัสดุ 30,000 

- ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ทั่วไป 30,000 

รวมทั้งสิ้น 20,900,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 20,900,000  

งบดำเนินงาน 900,000  

- ค่าตอบแทน  30,000  

- ค่าใช้สอย 810,000  

- ค่าวัสดุ   60,000  

งบลงทุน 20,000,000  

- ค่าครุภัณฑ์ -  

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000,000  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมกา รขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
  โครงการไม่เข้าข่ายต้องทำ EIA เพราะไม่กระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 
 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ไม่มี 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :        

โครงการ : 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  

สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน 
   

กิจกรรมหลัก : 5.5  วิทย์สู่ชุมชน เพื่อ

สุขภาพคนทุกชว่งวัย   

20,900,000   

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม 

" Health Belief model "  

350,000  

1. งบดำเนินงาน 
 

  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

15,000  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 10,000 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมที่มีความ

ชำนาญในการควบคุมระบบ แสง สี เสียง 

และอุปกรณ์ต่างๆ 

  5,000 - ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการประจำ

งาน กิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม "Health 

Belief model" 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

305,000  

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  305,000  

  20,000 1.ค่าจ้างออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่

การจัดงาน  
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

  228,000 2. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม  

"Health Belief model" เพื่อรบัฟังความ

คิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมอง 

     2.1 ค่าออกแบบ/จัดหา Back drop ที่มี

ความสวยงาม เหมาะสม สอดคล้องกับ 

Theme การจัดงาน (30,000 บาท) 

     2.2 ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ใช้วัสดุที่

สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงานพร้อม

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง (40,000 บาท) 

     2.3 ค่าระบบแสง สี เสียง ระบบจอภาพ 

เทคโนโลยี และสิง่อำนวยความสะดวกต่างๆ 

(100,000 บาท) 

    2.4 ค่าบริการโต๊ะและเก้าอ้ีพร้อมผ้าคลุม

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (23,000 บาท) 

    2.5 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน

รองรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 

100 ชุด (35,000 บาท) 

- อาหารกลางวัน จำนวน 1 คร้ัง ครั้งละ 100 

คน คนละ 250 บาท รวม 25,000 บาท 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 คร้ัง 

คร้ังละ 100 คน คนละ 100 บาท รวม 

10,000 บาท 

  37,000  3. ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นจำนวนเงิน 

37,000 บาท 

- ค่าออกแบบ / จัดทำ Infographic เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้และเพื่อเชิญ
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

ชวนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไมน่้อยกว่า 1 

คร้ัง (7,000 บาท) 

- ค่าถ่ายทำ VDO เพื่อประชาสมัพันธ์

กิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม " Health Belief 

model" จำนวน 1 คร้ัง (30,000 บาท) 

  20,000 4. ค่าจ้างเหมาดำเนนิการประเมินผล 

    4.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบประเมิน เพื่อ

สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 

เล่ม (8,000 บาท) 

    4.2 ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลการ

แลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ กิจกรรมจัด

เวทีมีส่วนร่วม "Health Belief model" 

และรายงานผลการประเมิน จำนวน 1 เล่ม 

(12,000 บาท)   

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

30,000  

(1) วัสดุสำนักงาน  30,000 1. ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ทั่วไป จำนวนเงิน 

20,000 บาท 

2. ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 100 ใบ ใบ

ละ 100 บาท รวม 10,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม

เพื่อสุขภาวะที่ดี  

20,000,000  

2. งบลงทุน 
 

  

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 
 

  

(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป    

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

 (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้น

ไป 

 20,000,000    -  งานก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม

เพื่อสุขภาวะที่ดี   

จำนวนเงิน 19,053,820.10  บาท Factor F 

1.2496 

    -  ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 5 % ตามมติ ครม.ลว.18 ม.ค.

2548 

จำนวนเงิน 952,691.01 บาท 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ของคนทุกช่วงวัย 

 350,000  

1. งบดำเนินงาน    

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    

1.1.1 ค่าตอบแทน  15,000  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 10,000 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมที่มีความ

ชำนาญในการควบคุมระบบ แสง สี เสียง 

และอุปกรณ์ต่างๆ 

  5,000 - ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการประจำ

งาน กิจกรรมจัดเวทีมีส่วนร่วม "Health 

Belief model" 

1.1.2 ค่าใช้สอย  505,000  

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  505,000  

  30,000 1.ค่าจ้างเหมาออกแบบและบรหิารจัดการ

พื้นที่การจัดงาน 

  399,000 2. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ของคนทุกช่วงวัย 

    2.1 ค่าออกแบบและจัดสถานที่สถานที่ให้

มีความเหมาะสม (30,000 บาท) 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

    2.2 ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ใชว้ัสดุที่

สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงานพร้อม

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง (40,000 บาท) 

    2.3 ค่าจ้างจัดพิธีเปิด / จุดรับลงทะเบียน 

(56,000 บาท) 

    2.4 ค่าระบบแสง สี เสียง ระบบจอภาพ 

และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (100,000 

บาท) 

    2.5 ค่าบริการโต๊ะและเก้าอ้ีพร้อมผ้าคลุม 

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (23,000 บาท) 

    2.6 ค่าออกแบบ/จัดหาและสร้างจุด 

Landmark (70,000 บาท) 

    2.7 ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่วนต่างๆ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที 

(40,000 บาท) 

   2.8 ค่าติดตั้งสัญญาณอนิเตอร์เน็ตที่มี

ความเสถียรเพื่อรองรับการถ่ายทอดสด 

(40,000บาท) 

  76,000 3. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 

    3.1 ค่าจ้างสถานที่ และคา่ปา้ย

ประชาสัมพนัธ์การลงทะเบียน (4,000 บาท) 

    3.2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

รองรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อย 

100 ชุด รวม 30,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 1 คร้ัง ครั้งละ 

100 คน คนละ 200 บาท รวม 20,000 บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 คร้ัง 

คร้ังละ 100 คน คนละ 100 บาท รวม 

10,000 บาท 

    3.3 ค่าออกแบบและจัดทำสือ่

ประชาสัมพนัธ์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 

(22,000 บาท)   

- ค่าออกแบบและผลิตโปสเตอร์สี ประ

ชาสัมพนั์ จำนวนไมน่้อยยกว่า 1 ชุด 

- ค่าจัดทำไตเติ้ลและกราฟฟิกทีม่ีความ

สวยงาม ทันสมยั เข้าใจง่ายสอดรับกับเนื้อหา

และภาพประกอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง 

- ค่าออกแบบ Infographic ภาพนิ่ง จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

     3.4 ค่าจ้างเหมาจัดผลิตสื่อและนำเสนอ

บอกเล่าเร่ืองราว ความเป็นมาเก่ียวกับ

โครงการ จำนวนไมน่้อยกว่า 1 คร้ัง (20,000 

บาท) 

1.1.3 ค่าวัสดุ    

(1) วัสดุสำนักงาน  30,000 1. ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ทั่วไป จำนวนเงิน 

20,000 บาท 

2. ค่าป้ายแสดงตัวตนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน

ไม่น้อยกว่า 100 ชุด ชดุละ 100 บาท 

(10,000 บาท) 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 56 

ชื่อโครงการ : 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดา้นอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  
สร้างความเสมอภาคเทา่เทียมกัน 

กิจกรรมหลัก : 6.1 พัฒนาเยาวชนก้าวไกลด้วยวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร 

วงเงิน : 1,800,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ : 11 การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 4 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
ผู้รับผิดชอบ : นายวิรัตน์  พุธสขุ  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530527 
หน่วยร่วมดำเนินการ  :   

1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3. การยางแห่งประเทศไทยจงัหวัดนราธิวาส 
4. เกษตรจังหวัดนราธิวาส 
2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานราธวิาส 
5. วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 
6. วิทยาลัยการอาชีพสไุหงโก-ลก 
7. สำนักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัดนราธิวาส 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าครึ่งประเทศ และในการดำรงชีวิต 

ตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นอาศัยการเกษตรกรรมเพื่อการดำรงชีวิตมาตลอด ดังนั้นเกษตรกรรมถือว่าเป็นส่วนสำคัญ  
ในการดำรงชีวิตของประชากรไทย ดังเช่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในหลวงรัชการ ที่ 9 ทรงดำรัสว่า “เมืองไทยนี้ต้องพึ่งเกษตรกรเป็นสำคัญ เพราะว่าเกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ และต้องยึดอาชีพนี้มาและไม่ใช่เพราะเหตุนั ่นเท่านั้นเอง แต่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ได้  
ก็เพราะว่ามีกสิกรรม การประกอบอาชีพ ในด้านผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในด้านที่จะเป็นการปลูกข้าว ปลูก 
พืชไร่ ปลูกผลไม้ หรือทำ มาหากินในด้านปศุสัตว์หรือประมง” ในการพัฒนาประเทศได้มีการเขียนไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทุกฉบับ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศตลอดมา เมื่อประชากรเพิ่ม  
มากขึ้น ทั้งประชากรโลกและประชากร ในประเทศไทย ย่อมส่งผลกระทบกับปัจจัยหลายอย่างในการดำรงชีวิต 
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ประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการในการ บริโภคย่อมมีมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร จากเหตุผล  
ที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีการผลิตเพิ่ม มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยากจน เนื่องจากเกษตรกรมี รายได้ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งต้นทุนในการผลิต มีต้นทุนที่สูงขึ้น 
และประการที่สำคัญ การเกษตรของประเทศไทยส่วนมาก ยังอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตร  
ทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงสูงในประประกอบอาชีพเกษตรกรรม สืบเนื่องจากการอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหลัก  
ในการทำการเกษตร เมื่อมีภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ฝนแล้ง หรือ วาตภัย จะสร้างความเสียหายให้กับพืชผล
ทางการเกษตรเป็นอย่างมาก 

การศึกษาและการพัฒนาทักษะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ไทยบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ โอกาส และความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ   และด้วยแนวโน้มการเป็น
สังคมผู้สูงอายุและสัดส่วนของประชากรในวัยทำงานที่ลดลงเรื่อย ๆ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะคือปัจจัยสำคัญของ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต  ดังนั้น คุณภาพของระบบการศึกษา ตลอดจนสมรรถนะและ
ทักษะของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะตอบโจทย์ดังกล่าว 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

   จังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum 
sp สร้างความเสียหาเนื้อที่รวม 758,670 ไร่ หรือร้อยละ 84 จากการศึกษาของกลุ่มวิจัยโรคพืช พบว่าโรคใบร่วง
ยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.หรือเชื้อรา Colletotrichum sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้
โดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื ่อนย้ายต้นพันธุ ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที ่เกิดโรค   
การทดสอบหาชนิดของสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นพบว่าสารคาร์เบนดาซิม 50% SC  
สารไดฟีโนโคลนาโซล+โพรพิโคนาโซล 15% + 15% EC สารโพรคลอราซ 45% EW เป็นสารที่มีประสิทธิภาพดี
ให้ผลการทดลองที ่สอดคล้องกันทั ้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบ และการทดสอบเทคโนโลยีการพ่น  
สารป้องกันกำจัดโรคพืช ด้วยเครื่องพ่นสารชนิดต่างๆ  เบื้องต้นจากผลการทดลองพบว่าการพ่นสารด้วยเครื่องพ่น
สารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ ให้ผลในการควบคุมโรคใบร่วงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่พ่นด้วยอากาศยาน  
ไร้คนขับ (Drone) Unmanned Aerial Vehicle: UAV พ่นสารชีวภาพทางการเกษตร และกรรมวิธีการพ่นด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย         

ความเร่งด่วน :  
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างมากและมีแนวโน้มพบพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก  

การระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
โดยตรง เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทำให้ใบยางพาราเกิดอาการร่วงอย่างรุนแรง  การเจริญเติบโต  
ของต้นยางพาราหยุดชะงักและผลผลิตยางพาราลดลง และการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้เพื่อสามารถระงับ  
การแพร่ระบาดของโรค และใช้กับพืชชนิดอื่นให้สามรถเพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้นได้ ประกอบกับเป็นการฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับนักศึกษาที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพารา 

 2. เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักศึกษาในการเตรียมตัวเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ในศาสตร์ตัวเองในการปฏิบัติงานจริง 
   3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำเทคโนลียีและนวัตกรรมการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการทำ
การเกษตรสมัยใหม่ 
   4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านการทำการเกษตรในชุมชนด้วยองค์ความรู้และใช้เทคโนลียีและนวัตกรรม 
การเกษตร 
   5. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองและแข่งขันกับโลกภายนอกได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
จังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 คน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ประชาชนในพื้นจังหวัดนราธิวาสที่ประสบปัญหาโรคใบยางร่วง และพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไป เช่น นาข้าว 
สวนทุเรียน 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 คน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โดรนเพื่อแก้ไขปัญหา

และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

(4.2) ผลผลิต 
มีความรู ้ความเข้าใจพื ้นฐานการประกอบโดรนและสามารถใช้อากาศยานไร้คนขับ ( Drone) ใน 

การเกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
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(4.3) ผลลัพธ์ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำเทคโนลียีและนวัตกรรมการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการทำ

การเกษตรสมัยใหม่ และลดพื้นที่โรคใบยางร่วงไม่ให้แพร่กระจาย 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านการทำการเกษตรในชุมชนด้วยองค์ความรู้และใช้เทคโนลียีและนวัตกรรม 
การเกษตร และเพิ่มอาชีพให้กับเยาวชน 

เชิงลบ : ไม่ม ี

 (5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.

66 

ม.ค.-มี.ค.

67 

เม.ย.-มิ.ย.

67 

ก.ค.-ก.ย.

67 

1. จัดทำรายละเอียดโครงการ     

2. ดำเนินโครงการ และจัดซื้อจดัจ้าง     

3. ฝึกอบรมปฏิบัติผู้สอนแกนนำอากาศยานไร้คนขบั (Drone)     

4. ฝึกอบรมปฏิบัตินักเรียน/นักศึกษา (สาธิตการใช้โดรนเพื่อ

การทำนา เช่น หวา่นข้าว หวา่น ปุ๋ย พ่นสารชีวภาพ) (สาธติ

ใช้โดรนเพื่อการพ่นยางพารา นาข้าว และอ่ืนๆ) 

    

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,800,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาเยาวชนก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอากาศยาน 

ไร้คนขับ (Drone) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 

กิจกรรมย่อยที่ 3. อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) 1,396,400 

งบดำเนินงาน 146,400 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  

ค่าตอบแทน  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

        (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 90,000 

ค่าใช้สอย  

       (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 18,000 

       (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000 

       (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 36,400 

งบลงทุน 1,250,000 

ค่าครุภัณฑ์  

(1) ราคาต่อหน่วยต่ำกวา่ 1 ล้านบาท  1,250,000 

กิจกรรมย่อยที่ 4. ปฏิบัติการ (สาธิตการใชโ้ดรนเพื่อการทำนา เช่น หว่านข้าว หว่าน ปุ๋ย 

พ่นสารชีวภาพ) (สาธิตใช้โดรนเพื่อการพ่นยางพารา นาข้าว และอื่นๆ) 
403,600 

งบดำเนินงาน 403,600 

     ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  

ค่าตอบแทน  

        (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 118,800 

ค่าใช้สอย  

       (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,600 

       (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000 

       (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 252,000 

ค่าวัสดุ  

       (1) วัสดุสำนักงาน 7,200 

       (14) วัสดุการเกษตร 15,000 

รวมทั้งสิ้น 1,800,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 1,800,000  

งบดำเนินงาน   

- ค่าตอบแทน  208,800  

- ค่าใช้สอย 319,000  

- ค่าวัสดุ  22,200  

งบลงทุน   

- ค่าครุภัณฑ์ 1,250,000  

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
แต่งตั ้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องออกติดตามพื ้นที ่เป้าหมาย ที ่ดำเนินกิจกรรมเพื่อ

ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :        

โครงการ : 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา 

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้าน

อาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  สร้าง

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
   

กิจกรรมหลัก : 6.1 พัฒนาเยาวชน 

ก้าวไกลด้วยวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเพิ่ม

ผลผลติทางการเกษตร   

1,800,000   

1. งบดำเนินงาน 
 

  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม) 

 208,800 กิจกรรมย่อยที่ 3   

- ค่าวิทยากรฝึกอบรม 1,200 บาท x 15 

ชม.x 5 คน เป็นเงนิ 90,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 4    

- ค่าวิทยากรฝึกอบรม 600 บาท x 18 ชม.

x 9 คน เป็นเงิน 97,200 บาท 

- ค่าวิทยากรฝึกอบรม 1,200 บาท x 18 

ชม.x 1 คน เป็นเงนิ 21,600 บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 
 

  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ 

 27,600 กิจกรรมย่อยที่ 3   
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าที่พัก 1,200 บาท x 3 คืน x 5 คน 

เป็นเงิน 18,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 4   

- ค่าที่พัก 1,200 บาท x 3 คืน x 1 คน 

เป็นเงิน 3,600 บาท 

- ค่าเช่าสถานที่ 2,000 บาท x 3 คร้ัง เป็น

เงิน 6,000 บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  3,000 กิจกรรมย่อยที่ 3  

- ค่าจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 20 คนๆ 

ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 4  

- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2 x 4 เมตร 

จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 

1,000 บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  288,400 กิจกรรมย่อยที่ 3   

- ค่าอาหารกลางวนั 20 คน x 120 บาท x 

3 มื้อ เป็นเงิน 7,200 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 

บาท x 6 มื้อ เป็นเงนิ 4,200 บาท 

- ค่าพาหนะวิทยากร 5,000 บาท x 5 คน 

เป็นเงิน 25,000 บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 4   

- ค่าอาหารกลางวนั 100 คน x 120 บาท x 

3 มื้อ x 3 รุ่น เป็นเงิน 108,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 

35 บาท x 6 มื้อ x 3 รุ่น เป็นเงนิ 63,000 

บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

- ค่าพาหนะวิทยากร 5,000 บาท x 1 คน 

x 3 รุ่น เป็นเงิน 15,000 บาท 

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม 220 บาท x 

300 คน เป็นเงิน 66,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

  

(1) วัสดุสำนักงาน  7,200 กิจกรรมย่อยที่ 4   

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 

2,400 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 

(9) วัสดุสนามและการฝึก  15,000 กิจกรรมย่อยที่ 4   

- ค่าวัสดุฝึกอบรม  จำนวน 3 รุ ่น ๆ ละ 

5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  

2. งบลงทุน 
 

  

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 
 

  

(1) ราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ลา้นบาท  1,250,000 กิจกรรมย่อยที่ 3   

- โดรนเกษตร 250,000 บาท x 5 เคร่ือง 

เป็นเงิน 1,250,000 บาท 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 57 

ชื่อโครงการ : 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดา้นอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  
สร้างความเสมอภาคเทา่เทียมกัน 

กิจกรรมหลัก : 6.2 “พ่อเมืองพบชาวศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัด 
วงเงิน : 654,050 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 4 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
ผู้รับผิดชอบ : นายชาร์รีฟท์  สอืนิ  ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530527 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัย
ทุกด้าน โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน รวมถึงส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา
เล่าเรียน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้  เจตคติ  ค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 ที่กำหนดให้ 
“การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรมจริยธรรม”  

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

         จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเป็นมุสลิมกว่าร้อยละ 80 ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูถิ่น
ในการสื ่อสาร ทำให้เป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในบทเรียน ส่งผลให้คุณภาพการศึกษา           
ในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส อยู่ในเกณฑ์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในอันดับรั้งท้าย  
ของประเทศมาอย่างต่อเนื ่อง จึงยังต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดนราธิวาส ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน  จึงได้ดำเนินงาน
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โครงการ“พ่อเมืองพบชาวศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยได้กำหนด
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดนโยบาย จุดเน้น และตัวชี้วัด ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในจังหวัดนราธิวาสร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นรูปธรรม 

ความเร่งด่วน :  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในนามเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ซึ ่งมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ 
และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ ได้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส   
การประสานและบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจ  จัดการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่  ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมี
แนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจากการวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยรูปแบบต่างๆ จะเห็นว่า นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และจากการประเมินผลทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ยังต่ำกว่า
ระดับประเทศ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ดังนั้นจึงได้
จัดทำโครงการ“พ่อเมืองพบชาวศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน  การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนในอนาคตต่อไป 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      1. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ของ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน 
           3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง  ตามบริบท
ของจังหวัด 

4. เพื่อกำหนดรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัดนราธิวาส โดยผ่านกระบวนการ “ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาสโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด”  

5. เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลนโยบาย จุดเน้น และตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส อย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในจังหวัดให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด 
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(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้น ตุลาคม พ.ศ. 2566  สิ้นสุด  กันยายน พ.ศ. 2567 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  

 อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีกลุม่เป้าหมายประกอบดว้ย หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง
ในจังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
องค์คณะบุคคล (กศจ. , อกศจ.) จำนวน  30  คน, หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง  

จำนวน  50  คน, บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนริวาส จำนวน 30 คน ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จำนวน  500 คน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้แนวทางการขับเคลื่อน 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 95 ของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือ
สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส “พ่อเมืองพบชาวศึกษา”             
          2. หน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กำหนดแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ผ่านกระบวนการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” 1 แนวทาง 
          3. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานและหน่วยงานอื ่นๆ  ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้น  

เชิงคุณภาพ 
          1. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสในแต่ละสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม  
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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         2. ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู ้แนวทางการขับเคลื่อน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสในอนาคตต่อไป 

(4.2) ผลผลิต 
1. จังหวัดนราธิวาส มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ผ่านกระบวนการ “ขับเคลื่อนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด”  
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

ในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส  
3. หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาได้ร ับการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานขับเคลื ่อน  

การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

(4.3) ผลลัพธ์ 
1.  ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู ้นโยบาย และแนวทาง  
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส 
ในอนาคตต่อไป 

2. เครือข่ายการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัด
การศึกษาอ่ืน ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัด 

3. คุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
  4. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกันอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

ประชาชน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องในพื้นที่ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษาของ 
จังหวัดนราธิวาส 

เชิงลบ : ไม่ม ี
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 (5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
66 

ม.ค. - มี.ค. 
67 

เม.ย.- มิ.ย.
67 

ก.ค. - ก.ย. 
67 

กิจกรรมย่อยที่ 1. ขับเคลื่อนความร่วมมือ 
สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  
“พ่อเมืองพบชาวศึกษา” 
กิจกรรม (1.1) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด
กิจกรรม ขับเคลื่อนความร่วมมือสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธวิาส “พ่อเมืองพบ
ชาวศึกษา”  และจัดทำข้อตกลงการขับเคลื่อน
แนวทางการพัฒนาและยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส  จำนวน 1 วัน  40 
คน 
กิจกรรม (1.2) ขับเคลื่อนความร่วมมือ 
สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจงัหวัดนราธิวาส 
ระยะเวลา 2 วนั กลุ่มเป้าหมายคือผู้แทน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จำนวน  
500 คน โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี ้
     (1) “พ่อเมืองพบชาวศึกษา”   
     (2) จัดทำข้อตกลงการขับเคลื่อนแนวทาง 
การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
ในจังหวัดนราธิวาส  
    (3) จัดนิทรรศการ “การขับเคลื่อนการศึกษา
นราธิวาส” และผลการดำเนินงานที่เปน็เลิศของ
สถานศึกษา 
   (4) เสวนา “อนาคตการศึกษานราธิวาส” 

 

 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ 2. ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 
กิจกรรม (2.1) วิเคราะห์ผลการดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบาย จดุเน้น และตัวชี้วัด 
การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
66 

ม.ค. - มี.ค. 
67 

เม.ย.- มิ.ย.
67 

ก.ค. - ก.ย. 
67 

ตามนโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส 
กิจกรรม (2.2) ประชุมการพัฒนาการศึกษา 
โดยผ่านกลไก กศจ. เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในจังหวัดนราธิวาส 
กิจกรรม (2.3) ประชุมชี้แจง แนวทาง 
การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานทาง 
การศึกษา สถานศึกษา และหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง  
กิจกรรม (2.4) จัดทำเครื่องมือและลงนิเทศ  
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส 
กิจกรรม (2.5) นิเทศ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวดันราธิวาส 
กิจกรรม (2.6) ถอดบทเรียนและสรุปผล 
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน 
การยกระดับคุณภาพและประสทิธิภาพ 
การศึกษาฯ 
กิจกรรม (2.7) สร้างการรับรู้และนำเสนอ 
ผลการดำเนนิงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 654,050 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมย่อยที่ 1. ขับเคลื่อนความร่วมมือสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
“พ่อเมืองพบชาวศึกษา” ประกอบด้วยกิจกรรม  
     (1) “พ่อเมืองพบชาวศึกษา”   
     (2) จัดทำข้อตกลงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา     
ในจังหวัดนราธิวาส  
    (3) จัดนิทรรศการ “การขับเคลื่อนการศึกษานราธิวาส” และผลการดำเนินงานที่เป็นเลศิ
ของสถานศึกษา 
   (4) เสวนา “อนาคตการศึกษานราธิวาส” 

 

งบดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน  

       ค่าตอบแทนวทิยากร(บุคคลภายนอก) ( 1,200 บาท  X 3 ชม. X 2 คน) = 7,200 บาท 7,200 

       ค่าตอบแทนพิธีกร ( 600 บาท  X 2 วัน X 2 คน ) = 2,400 บาท 2,400 

ค่าใช้สอย  

       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 4 มื้อ X 500 คน)  =  70,000 บาท 70,000 

       ค่าอาหารกลางวนั ( 120 บาท  X 2 มื้อ X 500 คน ) = 120,000 บาท  120,000 

       ค่าพาหนะวิทยากร ( 10,000 บาท  X 2 คน  ) = 20,000 บาท 20,000 

       ค่าที่พักวิทยากร ( 1,200 บาท  X 2 วัน X 2 คน ) = 4,800 บาท 4,800 

       ค่าถ่ายเอกสาร (20,000 บาท) = 20,000 บาท 20,000 

        ค่าของที่ระลึก (1,500 บาท) = 1,500 บาท 1,500 

        ค่าเช่าสถานที่  (15,000 บาท x 2 วนั) = 30,000 บาท 30,000 

        ค่าจ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้ง  (7,000 บาท) = 7,000 บาท 7,000 

        ค่าพาหนะผู้ร่วมเสวนา ( 500 บาท  X 4 คน  ) = 2,000 บาท 2,000 

        ค่าจัดทำรปูเล่มเอกสาร  45,000 

ค่าวัสด ุ  

       วัสดุสำนักงาน 20,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
        ค่าวัสดุสำหรับจัดนทิรรศการ “การขับเคลื่อนการศึกษานราธิวาส”  (1,500 บาท x  
10 โรง) = 15,000  บาท 

15,000   

รวม 364,900 

กิจกรรมย่อยที่ 2. ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

กิจกรรม (2.1) วิเคราะห์ผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น และตัวชี้วัดการ
ดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย  

       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 2,450 

       ค่าอาหารกลางวนั (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 4,200 

ค่าวัสดุ  

       วัสดุสำนักงาน 1,000 

รวม 7,650 

กิจกรรม (2.2) ประชุมการพัฒนาการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ. เพ่ือร่วมกำหนดแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส 

 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย  

       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 3,500 

       ค่าอาหารกลางวนั (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 6,000 

       ค่าถ่ายเอกสาร 1,500 

ค่าวัสดุ  

       วัสดุสำนักงาน 2,000 

รวม 13,000 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม (2.3) ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย  

       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 3,500 

       ค่าอาหารกลางวนั (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 6,000 

       ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 

       ค่าห้องประชุม 3,000 

ค่าวัสดุ  

       วัสดุสำนักงาน 5,000 

รวม 19,500 

กิจกรรม (2.4) จัดทำเครื่องมือและเตรียมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนา
การศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย  

       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 5,600 

       ค่าอาหารกลางวนั (40 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 9,600 

       ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 

ค่าวัสดุ  

       วัสดุสำนักงาน 2,000 

รวม 27,200 

กิจกรรม (2.5) นิเทศ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส   

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย  

       ค่าเบี้ยเลี้ยง (60 คน x 120 บาท x 4 วนั) 28,800 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

       ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง (6 คัน x 1,000 บาท x 4 วัน) 24,000 

ค่าวัสดุ  

       วัสดุสำนักงาน 2,000 

รวม  54,800 

กิจกรรม (2.6) ถอดบทเรียนและสรุปผลการนิเทศ ตดิตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพและประสทิธภิาพการศึกษาฯ 

 

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย  

       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 6,000 

       ค่าอาหารกลางวนั (60 คน x 250 บาท x 1 มื้อ) 15,000 

       ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 

ค่าวัสดุ  

       วัสดุสำนักงาน 2,000 

รวม  26,000 

กิจกรรม (2.7) สร้างการรับรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานทีเ่ป็นเลิศของสถานศึกษา  

งบดำเนินงาน  

ค่าใช้สอย  

       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 14,000 

       ค่าอาหารกลางวนั (200 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 24,000 

       ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 

ค่าวัสดุ  

       วัสดุสำนักงาน 100,000 

รวม 141,000 

รวมทั้งสิ้น 289,150 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 654,050 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

 

(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 654,050  
งบดำเนินงาน -  
- ค่าตอบแทน  9,600  
- ค่าใช้สอย 495,450  
- ค่าวัสดุ  149,000  
งบลงทุน -  
- ค่าครุภัณฑ์ -  
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
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(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
แต่งตั ้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องออกติดตามพื ้นที ่เป้าหมาย ที ่ดำเนินกิจกรรมเพื่อ

ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) 
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 
ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       
แผนงาน : บริหารจังหวัด       
ผลผลิต :        
โครงการ : 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา 
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้าน
อาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ   
สร้างความเสมอภาคเทา่เทียมกัน     
กิจกรรมหลัก : 6.2 “พ่อเมืองพบ 
ชาวศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัด  654,050  
กิจกรรมหลักที่ 1 : ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดนราธิวาส “พ่อเมืองพบ 
ชาวศึกษา” ประกอบด้วยกิจกรรม  
   (1) “พ่อเมืองพบชาวศึกษา”   
   (2) จัดทำข้อตกลงการขับเคลือ่นแนว
ทางการพฒันาและยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส  
   (3) จัดนิทรรศการ “การขับเคลื่อน
การศึกษานราธิวาส” และผลการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศของสถานศกึษา 
   (4) เสวนา “อนาคตการศึกษา
นราธิวาส” 
กิจกรรมหลักที่ 2 : ขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัดโดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

1. งบดำเนินงาน 
 

  
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
  

1.1.1 ค่าตอบแทน 
 

  
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม) 

 7,200 ค่าตอบแทนวทิยากร(บุคคลภายนอก)      
( 1,200 บาท  X 3 ชม. X 2 คน) = 
7,200 บาท 

  2,400 ค่าตอบแทนพิธีกร ( 600 บาท  X 2 วัน X 
2 คน ) = 2,400 บาท 

(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ    
1.1.2 ค่าใช้สอย 

 
  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า
พาหนะ 

 4,800 ค่าที่พักวิทยากร ( 1,200 บาท  X 2 วัน X 
2 คน ) = 4,800 บาท 

  20,000 ค่าพาหนะวิทยากร ( 10,000 บาท  X 2 
คน  ) = 20,000 บาท 

  2,000 ค่าพาหนะผู้ร่วมเสวนา ( 500 บาท  X 4 
คน  ) = 2,000 บาท 

  28,800 ค่าเบี้ยเลี้ยง(60 คน x 120 บาท x 4 วัน) 
= 28,800  บาท 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7,000 ค่าจ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้ง  (7,000 บาท) 
= 7,000 บาท 

  20,000 ค่าถ่ายเอกสาร (20,000 บาท) = 20,000 
บาท 

  45,000 ค่าจัดทำรปูเล่มเอกสาร = 45,000 บาท 
  1,500 ค่าถ่ายเอกสาร (1,500 บาท) = 1,500 

บาท 
  2,000 ค่าถ่ายเอกสาร (2,000 บาท) = 2,000 

บาท 
  10,000 ค่าถ่ายเอกสาร (10,000 บาท) = 10,000 

บาท 
  3,000 ค่าถ่ายเอกสาร (3,000 บาท) = 3,000 

บาท 
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  3,000 ค่าถ่ายเอกสาร (3,000 บาท) = 3,000 
บาท 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  30,000 ค่าเช่าสถานที่  (15,000 บาท x 2 วัน) = 
30,000 บาท 

  70,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 4 
มื้อ X 500 คน)  =  70,000 บาท 

  120,000 ค่าอาหารกลางวนั ( 120 บาท  X 2 มื้อ X 
500 คน ) = 120,000 บาท  

  1,500 ค่าของที่ระลึก (1,500 บาท) = 1,500 
บาท 

  2,450 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 2 
มื้อ X 35 คน)  =  2,450 บาท 

  4,200 ค่าอาหารกลางวนั ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 
50 คน ) = 4,200 บาท  

  3,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 2 
มื้อ X 50 คน)  =  3,500 บาท 

  6,000 ค่าอาหารกลางวนั ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 
50 คน ) = 6,000 บาท  

  3,500 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 2 
มื้อ X 50 คน)  =  3,500 บาท 

  6,000 ค่าอาหารกลางวนั ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 
50 คน ) = 6,000 บาท  

  3,000 ค่าห้องประชุม = 3,000 บาท 
  5,600 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 4 

มื้อ X 40 คน)  =  5,600 บาท 
  9,600 ค่าอาหารกลางวนั ( 120 บาท  X 2 มื้อ X 

40 คน ) = 9,600 บาท  
  6,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท X 2 

มื้อ X 60 คน)  =  6,000 บาท 
  15,000 ค่าอาหารกลางวนั ( 250 บาท  X 1 มื้อ X 

60 คน ) =  15,000 บาท  
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งบรายจ่าย - รายการ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   
คำชี้แจง 

   
ปี 2566 
(ถ้ามี) 

ปี 2567 

  6,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 2 
มื้อ X 200 คน)  =  14,000 บาท 

  24,000 ค่าอาหารกลางวนั ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 
200 คน ) =  24,000 บาท  

1.1.3 ค่าวัสดุ 
 

  
(1) วัสดุสำนักงาน  149,000  
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  24,000 ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง(6 คัน x 1,000 บาท      

x 4 วัน) 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ 58 

ชื่อโครงการ : 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดา้นอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  
สร้างความเสมอภาคเทา่เทียมกัน 

กิจกรรมหลัก : 6.4 การสร้าง “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” (Innovation Plaster in Narathiwat) 
วงเงิน : 2,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ : 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันตสิุขที่ยั่งยนื 
แผนงาน : 4 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
ผู้รับผิดชอบ : นายชาร์รีฟท์  สอืนิ  ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530527 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2561 ก่อน พรบ.นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ ขับเคลื่อนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น
ประธาน และศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามมาตรา 20 แห่ง พรบ.พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา มีสถานศึกษาเข้าร่วมสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส จำนวน  
53 แห่ง เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
กำหนดให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 

การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ให้เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์และตัวตนที่เด่นชัดโดยใช้บริบทของพื้นที่มาเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ซึ่งทุกสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส สังเคราะห์ความเป็นตัวตนของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และต้นทุนที่มีอยู่รายรอบสถานศึกษา เช่น ทางสังคม ต้นทุนทางวัฒนธรรม ต้นทุนภูมิปัญญา 
ต้นทุนภูมิศาสตร์ ต้นทุนทางเศรษฐกิจและด้านอาชีพ มานำจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และได้กำหนดวิสัยทัศน์โดยจัด
การศึกษาจังหวัดนราธิวาส คือ “จัดการศึกษาเพื่อความรักและสันติสุข” โดยจัดการศึกษาบนความหลากหลาย  
ทางวัฒนธรรมที่กลมกลืน ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อในคุณงามความดี มีจิตใจ
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ที่เข้มแข็ง รักและภูมิใจในตัวเอง รักในความสัมพันธ์ (ครอบครัว รักญาติพี่น้อง และเพื่อนมนุษย์) เน้นอาชีพมีชีวิต  
ที่ดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รักแผ่นดินเกิดและมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คือ 
ผู้เรียนในฐานะผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จึงมีความต้องการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดนราธิวาส ให้เป็น “นวัตกรต้นแบบ” เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้ เรียนใน
จังหวัดนราธิวาส และสอดคล้องกับความต้องการ/ความถนัดของผู้เรียน 

(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ในเวทีสัมมนาปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  

จำนวน  28  แห่ง โดยมีครู อาจารย์ และผู้บริหารจำนวน 150 คน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
เพื่อระดมความคิดค้นหาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้สรุปผลจากการระดม
ความคิดเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน  เกิดจากผู้เรียนในจังหวัดนราธิวาสขาดความพร้อมด้านการเรียนรู้  
เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีภูมิหลังแตกต่างกัน  ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  และ
บางส่วนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (บางส่วนอ่านออก แต่เขียนไม่ได้ เขียนตามแบบ) เพราะขาดเรียนบ่อย  มีความตั้งใจ
เรียนและสมาธิในการเรียนรู้น้อยลง  ใช้ความรู้และเสาะแสวงหาความรู้น้อยลงเนื่องจากติดโทรศัพท์  ติดเกมส์  ทั้งนี้  
ผู้เรียนยังมีจิตสำนึก  รักษ์บ้านเกิด  รักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตของตนเองน้อย  จึงทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสอยู่ลำดับท้ายของประเทศ 
 

 
ความเร่งด่วน :  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  มีความต้องการพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดนราธิวาสมีอนาคตที่ดีเป็น

กำลังต่อการพัฒนาประเทศชาติ  จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดนราธิวาส  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาส
เท่าเทียมด้านการเรียนรู้กับผู้เรียนในพื้นที่อื่น  สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและความถนัด  ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู ้ในท้องถิ ่น  มีทักษะด้านการอ่านและเขียน  สามารถสื ่อสารได้หลายภาษา  มีภาวะผู ้นำและ  
กล้าแสดงออก  มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รู้เท่าทันสื่อ  มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักคิด รู้จักการแก้ปัญหา  
มีจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด  มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีทักษะอาชีพสามารถหารายได้
ระหว่างเรียนและสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้  และเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม  จึงได้กำหนดโครงการ  
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การสร้าง “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” (Innovation Plaster in Narathiwat)  เพื่อเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษา
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในจังหวัดนราธิวาส และสอดคล้องกับความต้องการ/ความถนัดของผู้เรียน 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อค้นนวัตกรต้นแบบของจังหวัดนราธิวาส 
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรต้นแบบของจังหวัดนราธิวาส 
3.  เพื่อขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็น “นวัตกรต้นแบบ” ของจังหวัดนราธิวาส 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 2566 สิ้นสุดปี 2570 
(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :  
ห้องประชุมในสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส, สถานศึกษานำรอ่งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

(3) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  
ผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  จำนวน  53  แห่ง  สถานศึกษาละ 

2 คน  รวม  106  คน 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และคณะร่วมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดนราธิวาส 

(4) เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสมีนวัตกรต้นแบบ  สถานศึกษาละ 1  คน 
2. สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสมีเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนานวัตกร  

คิดเป็นร้อยละ  85 

(4.2) ผลผลิต 
1. ผู้เรียนได้เป็นนวัตกรต้นแบบของจังหวัดนราธิวาส 
2. ผู้เรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จาก “นวัตกรต้นแบบ” สู่ “ยุวชนนวัตกร” 
3. ผู้เรียนมีนวัตกรรมการศึกษาที่ชัดเจน 
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(4.3) ผลลัพธ์ 
1.ผู้เรียนค้นพบความถนัดของตนเอง 
2.ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3.ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด ใฝ่เรียนรู้ สร้างอาชีพ มีชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของหลักศาสนาภายใต้สังคม

พหุวัฒนธรรม 

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก :  

ผู้เรียนเป็นนวัตกรต้นแบบให้แก่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  
สถานศึกษาเครือข่าย  และชุมชนที่อยู่บริเวณรอบสถานศึกษา 

เชิงลบ : ไม่ม ี

 (5) แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-มี.ค.67 เม.ย.-มิ.ย.67 ก.ค.-ก.ย.67 

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง 

การดำเนินงานตามโครงการ 

✓    

2. เสนอแนวทางการดำเนนิงานตามโครงการ 

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดนราธวิาสเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/

อนุมัติ 

✓    

3. จัดกิจกรรมหลักที่  1  การค้นหาตัวตน/ความถนัด  ✓   

4. จัดกิจกรรมหลักที่  2  การพัฒนานวัตกรต้นแบบ  ✓   

5. จัดกิจกรรมหลักที่  3  การสร้างเครือข่าย 

นวัตกรต้นแบบ 

  ✓  

6. จัดกิจกรรมหลักที่  4  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

“Symposiam” 

   ✓ 

7. สรุปและรายงานผลการดำเนนิโครงการ    ✓ 

 

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,000,000 บาท  
(7.1) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่  1  การค้นหาตัวตน/ความถนัด    

กิจกรรมย่อยที่  1 เปิดโครงการสร้าง “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส”  

- กิจกรรมเปิดโครงการ  การสรา้ง “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” (Innovation Plaster 

in Narathiwat)  ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  ผูบ้ริหารสถานศึกษานำร่องฯ  

ครูผู้สอน  ศึกษานิเทศก์จากหนว่ยงาน  ศึกษานิเทศก์จาก ศธจ.นราธิวาส  และวิทยากร

ที่ทำหนา้ที่  Coach  โดยมีผู้วา่ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน  เจ้าหน้าที่ 

ที่เก่ียวข้อง  จำนวน  1  วนั 

 

ค่าตอบแทน  

-   

ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  140  คน จำนวน  2  มื้อๆ ละ  50 บาท   14,000 

- ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  140  คน  จำนวน  1 มื้อๆ ละ 300  บาท 42,000 

- ค่าห้องประชุม  จำนวน  1 วันๆ ละ 4,000 บาท 4,000 

- ค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 33,600 

รวมค่าใช้สอย 93,600 

ค่าวัสดุ  

- ค่าวัสดุประกอบการประชุม 5,000 

รวมทั้งสิ้น 98,600 

กิจกรรมย่อยที่  2  การสะท้อนชั้นเรียน  โดยกระบวนการ CRC (Classroom 

Reflection to Change) 
 

กิจกรรม CRC (Classroom Reflection to Change) การสะท้อนห้องเรียนสู่การ

เปลี่ยนแปลง - “จุดแตกหักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานัน้อยู่ที่ห้องเรียน” - ณ  

สถานศึกษานำร่องพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส จำนวน  53  แห่ง (เมื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของชาติ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการสอนของครูสูก่ารพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  

จำนวน  3  วัน 

 

ค่าตอบแทน  
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ค่าวิทยากรที่ทำหน้าที่  Coach จำนวน 12  คน  โดยแบ่งสถานศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4  แห่ง

ต่อวิทยากร  1  คน  จำนวน  6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200  บาท  จำนวน 3 วัน    

 

259,200 

ค่าใช้สอย  

- ค่าเดินทางสำหรับวทิยากร  (ค่าเคร่ืองบินและค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง) 50,000 

- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 33,600 

- ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน 4 คืนๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 5 ห้อง 24,000 

- ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 15 คน  จำนวน 3 มื้อๆ ละ 120 บาท  5,400 

รวม 113,000 

ค่าวัสดุ  

ค่าอุปกรณ์ประกอบการประชุม 5,000 

รวมทั้งสิ้น 377,200 

การคัดเลือก “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” ดำเนินการสะท้อนผลจากห้องเรียนสู่การเปลี่ยนแปลง  

เพื่อคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถที่โดดเด่นเข้าร่วมการพัฒนานวัตกรต้นแบบ 
 

จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus  Group)  ค้นหานวัตกรต้นแบบ  ประกอบด้วย วิทยากรที่ทำหน้าที่

โค้ช  ศึกษานิเทศก์  ครู  ผู้เรียนและเจ้าหน้าที่  จำนวน  140  คน 
 

ค่าตอบแทน  

- ค่าวิทยากรที่ทำหน้าที่  Coach  จำนวน  5  คน  โดยแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม

ต่อวิทยากร  1  คน  จำนวน  6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200  บาท  จำนวน 1 วัน    

36,000 

ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  2  มื้อๆ ละ  50  บาท  จำนวน  140  คน 14,000 

- ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  1 มื้อๆ ละ  300  บาท  จำนวน 140 คน 42,000 

- ค่าเช่าสถานที่  จำนวน 1 วัน 4,000 

- ค่าเดินทางสำหรับครูและผู้เรียน 30,000 

รวมค่าใช้สอย 90,000 

ค่าวัสดุ  

- ค่าวัสดุประกอบการประชุม 5,000 

รวม 131,000 

รวมทั้งสิ้น 606,800 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมหลักที่  2  การพัฒนานวัตกรต้นแบบ  (500,000)  

กิจกรรมย่อยที่  1  จัดค่ายวิชาการ “พัฒนานวัตกรต้นแบบ” จำนวนนักเรียน 100 คน  

จำนวนวิทยากร  5  คน  เจ้าหน้าที่  5  คน  รวม  115  คน 

 

ค่าตอบแทน  

- ค่าวิทยากรที่ทำหน้าที่  Coach  จำนวน  5  คน  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มต่อ

วิทยากร  1  คน  จำนวน  7 ชัว่โมงๆ ละ 1,200  บาท  จำนวน 3 วัน    

126,000 

ค่าใช้สอย  

- ค่าเช่าสถานที่  จำนวน  3  วันๆ ละ 3,000  บาท 9,000 

- ค่าเดินทางของนักเรียน เป็นค่าเดินทางเหมาจ่าย   10,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  6  มื้อๆ ละ 35  บาท   24,150 

- ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  3  มื้อๆ ละ 120 บาท 41,400 

- ค่าอาหารเย็น  จำนวน  2  มื้อๆ ละ 120  บาท 27,600 

- ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน  4  คืนๆ  ละ  1,200  บาท  จำนวน  3  ห้อง 43,200 

- ค่าเดินทางวิทยากร 35,000 

รวมค่าใช้สอย 190,350 

ค่าวัสดุ 

- ค่าอุปกรณ์ประกอบการจัดค่ายวิชาการ 

 

25,000 

รวมทั้งสิ้น 341,350 

กิจกรรมย่อยที่  2  ฝึกฝนนวัตกร  ณ  โรงเรียน  

- จัดสรรให้แก่โรงเรียนเพื่อดำเนินงานฝึกฝนนวัตกรต้นแบบ  โรงเรียนละ 7,500  บาท  

จำนวน  53  โรง 

397,500 

กิจกรรมย่อยที่  3  การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการฝึกฝนนวัตกรต้นแบบ  

ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการฝกึฝนนวัตกรต้นแบบ  

จำนวน  10  คน  จำนวน  5  วนัๆ  ละ  300  บาท 

15,000 

ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  10  มื้อๆ  ละ  35  บาท  จำนวน 12  คน 4,200 

- ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  5  มื้อๆ  ละ  120  บาท  จำนวน 12 คน 7,200 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง  จำนวน  5  วันๆ 1,000  บาท  จำนวน  2  คัน 10,000 

รวมค่าใช้สอย 21,400 

ค่าวัสดุ  

- ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 10,000 

รวม 46,400 

รวมทั้งสิ้น 785,250 

กิจกรรมหลักที่  3  การสร้างเครือข่ายนวัตกรต้นแบบ  (300,000)  

กิจกรรมย่อยที่  1  ถอดบทเรียน  “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส”  

กระบวนการถอดบทเรียนผู้เรียน “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส”  จำนวน  2  วัน  

ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนวทิยากร  จำนวน  12  ชั่วโมงๆ  ละ  1,200  บาท  จำนวน  5  คน  โดย

แบ่งเป็นกลุ่ม 

72,000 

ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 4 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 120 คน 16,800 

- ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน 2 มื้อๆ ละ 120  บาท  จำนวน 120 คน 28,800 

- ค่าเดินทางรับส่งนักเรียน 15,000 

- ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน  2 คืนๆ ละ 1,200  บาท  จำนวน  5 ห้อง 12,000 

- ค่าเดินทางวิทยากร  50,000 

รวมค่าใช้สอย 122,600 

ค่าวัสดุ  

- ค่าอุปกรณ์ประกอบการถอดบทเรียน 10,000 

รวมทั้งสิ้น 204,600 

กิจกรรมย่อยที่  2  การสร้างเครือข่าย “นวัตกรลูกข่าย”  จำนวน  2  วัน  

ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนวทิยากร  จำนวน  12  ชั่วโมงๆ  ละ  1,200  บาท  จำนวน 2 คน 28,800 

ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  4  มื้อๆ ละ 35  บาท  จำนวน  55 คน 7,700 

- ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  2  มื้อๆ ละ 120 บาท  จำนวน  55  คน 13,200 
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กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 10,000 

- ค่าเดินทางของวิทยากร 15,000 

- ค่าที่พักของวิทยากร จำนวน 2 คืนๆ ละ 1,200 บาท จำนวน  1 ห้อง 2,400 

รวมค่าใช้สอย 48,300 

ค่าวัสดุ  

- ค่าอุปกรณ์ประกอบการพัฒนา นวัตกรลูกข่าย 18,300 

รวม 95,400 

รวมทั้งสิ้น 300,000 

กิจกรรมหลักที่  4  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “Show & Share”  นวัตกรต้นแบบ  และจดั

นิทรรศการ จำนวน  2  วัน 

 

ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน  6  ชั่วโมงๆ  ละ  1,200  บาท  จำนวน  3  คน 21,600 

ค่าใช้สอย  

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดนิทรรศการให้แก่โรงเรียน  จำนวน  10  โรงเรียน (ที่มีนวตักร

ต้นแบบประสบผลสำเร็จ)  โรงเรียนละ  10,000  บาท 

100,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  4  มื้อๆ ละ  35  บาท  จำนวน  200  คน 28,000 

- ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท  จำนวน  200  คน 48,000 

- ค่าเดินทางของวิทยากร 20,000 

- ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน  2  คืนๆ  ละ  1,200 บาท  จำนวน  2  ห้อง 4,800 

- ค่าเดินทางของนวัตกรต้นแบบ 20,000 

รวมค่าใช้สอย 220,800 

วัสดุ  

- ค่าจ้างเหมาจัดเวท ี 25,000 

- ค่าของชำร่วย 5,000 

- ค่าจัดทำโล่และเกียรติบัตร 20,000 

- ค่าอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 15,550 

รวมค่าวัสดุ 65,550 

รวม 312,400 

รวมกิจกรรมที่  1 - 4 2,000,000 
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(7.2) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 2,000,000  

งบดำเนินงาน 2,000,000  

- ค่าตอบแทน  558,600  

- ค่าใช้สอย 1,253,950  

- ค่าวัสดุ  187,450  

งบลงทุน -  

- ค่าครุภัณฑ์ -  

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา 
- 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
 (10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  
(10.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   
  ไม่มี 
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 (10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 1) บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 2) เครื่องมือดำเนินการ   มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

   ไม่มีประสบการณ์ 
         (10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study: FS) 
  ไม่ต้องทำการศึกษา 
  ต้องทำการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
 

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี  
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แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

หน่วย : บาท 
งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

จังหวัดนราธิวาส       

แผนงาน : บริหารจังหวัด       

ผลผลิต :        

โครงการ : 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา 

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 

ด้านอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ   

สร้างความเสมอภาคเทา่เทียมกัน  
   

กิจกรรมหลัก : 6.4 การสร้าง  

“นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” (Innovation 

Plaster in Narathiwat)    

1. งบดำเนินงาน  2,000,000  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    

1.1.1 ค่าตอบแทน  558,600  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ

ฝึกอบรม)  558,600  

 

 259,200 

ค่าวิทยากรที่ทำหน้าที่  Coach จำนวน 

12  คน  โดยแบ่งสถานศึกษาออกเป็น

กลุ่มๆ ละ 4  แห่งต่อวิทยากร  1  คน  

จำนวน  6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200  บาท  

จำนวน 3 วัน    

 

 36,000 

ค่าวิทยากรที่ทำหน้าที่  Coach  จำนวน  

5  คน  โดยแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 5 

กลุ่มต่อวิทยากร  1  คน  จำนวน  6 

ชั่วโมงๆ ละ 1,200  บาท  จำนวน 1 วัน    
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

 

 126,000 

ค่าวิทยากรที่ทำหน้าที่  Coach  จำนวน  

5  คน  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม

ต่อวิทยากร  1  คน  จำนวน  7 ชั่วโมงๆ 

ละ 1,200  บาท  จำนวน 3 วนั    

 

 15,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผลการฝึกฝนนวัตกรต้นแบบ  

จำนวน  10  คน  จำนวน  5  วนัๆ  ละ  

300  บาท 

 

 72,000 

ค่าตอบแทนวทิยากร  จำนวน  12  

ชั่วโมงๆ  ละ  1,200  บาท  จำนวน  5  

คน  โดยแบง่เป็นกลุ่ม 

 

 28,800 

ค่าตอบแทนวทิยากร  จำนวน  12  

ชั่วโมงๆ  ละ  1,200  บาท  จำนวน 2 คน 

 

 21,600 

ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน  6  ชั่วโมงๆ  

ละ  1,200  บาท  จำนวน  3  คน 

1.1.2 ค่าใช้สอย  1,210,750  

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่เช่าทีพ่ักและค่า

พาหนะ  375,000  

  33,600 ค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 50,000 

ค่าเดินทางสำหรับวทิยากร  (ค่าเคร่ืองบิน

และค่านำ้มันเชื้อเพลิง) 

 

 24,000 

ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน 4 คืนๆ ละ 

1,200 บาท จำนวน 5 ห้อง 

  30,000 ค่าเดินทางสำหรับครูและผู้เรียน 

 

 10,000 

ค่าเดินทางของนักเรียน เป็นค่าเดินทาง

เหมาจ่าย   
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

 

 43,200 

ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน  4  คืนๆ  ละ  

1,200  บาท  จำนวน  3  ห้อง  

  35,000 ค่าเดินทางวิทยากร 

  15,000 ค่าเดินทางรับส่งนักเรียน 

 

 12,000 

ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน  2 คืนๆ ละ 

1,200  บาท  จำนวน  5 ห้อง 

  50,000 ค่าเดินทางวิทยากร 

  10,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 

  15,000 ค่าเดินทางของวิทยากร 

 

 2,400 

ค่าที่พักของวิทยากร จำนวน 2 คืนๆ ละ 

1,200 บาท จำนวน  1 ห้อง 

  20,000 ค่าเดินทางของวิทยากร 

 

 4,800 

ค่าที่พักวิทยากร  จำนวน  2  คืนๆ  ละ  

1,200 บาท  จำนวน  2  ห้อง 

  20,000 ค่าเดินทางของนวัตกรต้นแบบ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  878,950  

 

 14,000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  140  

คน จำนวน  2  มื้อๆ ละ  50 บาท   

 

 42,000 

ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  140  คน  

จำนวน  1 มื้อๆ ละ 300  บาท 

 

 4,000 

ค่าห้องประชุม  จำนวน  1 วันๆ ละ 

4,000 บาท 

 

 5,400 

ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 15 คน  

จำนวน 3 มื้อๆ ละ 120 บาท 

 

 14,000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  2  

มื้อๆ ละ  50  บาท  จำนวน  140  คน 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

 

 42,000 

ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  1 มื้อๆ ละ  

300  บาท  จำนวน 140 คน 

  4,000 ค่าเช่าสถานที่  จำนวน 1 วัน 

 

 9,000 

ค่าเช่าสถานที่  จำนวน  3  วันๆ ละ 

3,000  บาท 

 

 24,150 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  6  

มื้อๆ ละ 35  บาท   

 

 41,400 

ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  3  มื้อๆ ละ 

120 บาท 

 

 27,600 

ค่าอาหารเย็น  จำนวน  2  มื้อๆ ละ 120  

บาท 

 

 397,500 

จัดสรรให้แก่โรงเรียนเพื่อดำเนินงาน

ฝึกฝนนวัตกรต้นแบบ  โรงเรียนละ 7,500  

บาท  จำนวน  53  โรง 

 

 4,200 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  10  

มื้อๆ  ละ  35  บาท  จำนวน 12  คน 

 

 7,200 

ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  5  มื้อๆ  ละ  

120  บาท  จำนวน 12 คน 

 

 16,800 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 4 

มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 120 คน 

 

 28,800 

ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน 2 มื้อๆ ละ 

120  บาท  จำนวน 120 คน 

 

 7,700 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  4  

มื้อๆ ละ 35  บาท  จำนวน  55 คน 

 

 13,200 

ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  2  มื้อๆ ละ 

120 บาท  จำนวน  55  คน 
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งบรายจ่าย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ 

ของสำนักงบประมาณ) 

งบประมาณ   

คำชี้แจง 

   

ปี 2566 

(ถ้ามี) 
ปี 2567 

 

 100,000 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดนิทรรศการให้แก่

โรงเรียน  จำนวน  10  โรงเรียน (ที่มี 

นวัตกรต้นแบบประสบผลสำเร็จ)  

โรงเรียนละ  10,000  บาท 

 

 28,000 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  4  

มื้อๆ ละ  35  บาท  จำนวน  200  คน 

 

 48,000 

ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน 2 มื้อๆ ละ 

120 บาท  จำนวน  200  คน 

(1) วัสดุสำนักงาน  143,850  

  15,000 ค่าวัสดุประกอบการประชุม 

  25,000 ค่าอุปกรณ์ประกอบการจัดค่ายวิชาการ 

 

 10,000 

ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผล 

  10,000 ค่าอุปกรณ์ประกอบการถอดบทเรียน 

 

 18,300 

ค่าอุปกรณ์ประกอบการพัฒนา นวัตกร 

ลูกข่าย 

  25,000 ค่าจ้างเหมาจัดเวท ี

  5,000 ค่าของชำร่วย 

  20,000 ค่าจัดทำโล่และเกียรติบัตร 

  15,550 ค่าอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  43,600  

  33,600 ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 

 

 10,000 

ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง  จำนวน  5  วันๆ 

1,000  บาท  จำนวน  2  คัน 
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3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปดำเนินการ 

การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนราธิวาส  ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้  โดยมีการคำนึงถึงผลผลิต ผลลัพธ์จากการใช้ทรัพยากร คน เงินงบประมาณ และวัสดุที่
ได้รับจัดสรรไว้แล้วนั้น 

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  จะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการ มีการมอบหมาย
หน่วยงานงานดำเนินการ  ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน  กิจกรรม  ที่ได้กำหนดไว้แล้ว 

 

ก่อนเร่ิมดำเนินโครงการ  หน่วยงานดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาและทบทวนความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งรายละเอียดของ

โครงการอย่างละเอียด 
2. กำหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการไว้อย่างชัดเจน 
3. กำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อโครงการ 

เสร็จสิ้น 
4. การสนับสนุนและมีการประสานงาน สร้างสัมพันธ์ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ  เพื่อให้เกิด

ความร่วมมืออันดีในการดำเนินโครงการ 
 

ระหว่างดำเนนิโครงการ  ผู้รบัผดิชอบโครงการ  และผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติการบรหิารโครงการ (Project 
Management)  ดังนี ้

1. การติดตามโครงการ (Project monitoring) เป ็นการตรวจสอบและติดตามผลของโครงการ
ประกอบด้วย การติดตามความก้าวหน้า  การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เป็นจริงกับผลลัพธ์ที่พยากรณ์ไว้ 
การวิเคราะห์ผลกระทบ  ความเสี่ยงและการปรับปรุง เป็นต้น 

2. การประเมินโครงการ (Project evaluation) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของโครงการโดย
เปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการจริงกับเป้าหมายของโครงการ (ตัวชี้วัดความสำเร็จจากการดำเนิน
โครงการ) ซึ่งจะทำให้ทราบว่าโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินโครงการใหม่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
เฉพาะหน้า เช่น การขยายเวลาโครงการ การเพิ่มงบประมาณ เป็นต้น 

 

เสร็จสิ้นโครงการ 
 เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น หรือ สิ้นปีงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานดำเนินโครงการ  
จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  จัดส่งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินโครงการ  แล้วนำส่ง
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  เพื ่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสต่อไป   
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 ทั้งนี้  การดำเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี  ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี  โดยสำนักงานจังหวัดนราธิวาสจะมีการสรุปผลการดำเนินการ 
ในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา และการบรรลุตามตัวชี้วัด  พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ  นำไปสู่การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีถัดไป  และ/หรือ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม 2565) ต่อไป 
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คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  อ่างซิงค์สำหรับล้างผักผลไม้ แบบ 2 อ่าง พร้อมขาชุดประกอบ 

************************ 
 

 
รายละเอียด 

1. ขนาดครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 120 x 65 x 80 เซนติเมตร พร้อมขาชุดประกอบ 

2. ขนาดอ่าง จำนวน 2 อ่าง มีขนาดอ่างละไม่น้อยกว่า 50 x 50 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 

3. ทำด้วยวัสดุสเตนเลสเกรด 201 มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน พ้ืนผิวขัดมุก 

4. สะดืออ่างแบบตะกร้า # 110 มิลลิเมตร ไม่มีท่องน้ำทิ้ง 

5. เหมาะสำหรับใช้ล้างภาชนะ ล้างผักผลไม้ 
 
 
  



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  เก้าอ้ีสแตนเลสขารัด 
************************ 

 

 
 
 
รายละเอียด 

1. เก้าอ้ีสแตนเลสเก้าอ้ีทรงกลม 4 ขา ขนาด 30*47 เซนติเมตร เป็นเก้าอ้ี 4 ขา ทำจากวัสดุส

แตนเลสคุณภาพสูง เนื้อหนา  

2. แบบไม่มีพนักพิง 

3. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 

 
 
 
 
  



 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  ชั้นวางแสตนเลสแบบตะแกรง 4 ช้ัน 

************************ 
 

 
 
รายละเอียด 

1. ขนาดครุภัณฑ์ 500 x 1500 x 1500 มม. 

2. เป็นแบบชั้นซี่วางภาชนะ แบบแผ่น 4 ชั้น 

3. ผลิตจากสแตนเลส 304 มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน 

 
 
 
  



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  อ่างล้างมือแสตนเลส ขนาด 120 * 70 * 85 +15ซม. (2 หลุม) 

************************ 
 

 
รายละเอียด 

1. ขนาดครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 120 x 70 x 85 เซนติเมตร พร้อมขาชุดประกอบ 

2. ขนาดอ่าง จำนวน 2 อ่าง มีขนาดอ่างละไม่น้อยกว่า 50 x 50 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 

3. ทำด้วยวัสดุสเตนเลสเกรด 201 มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน พ้ืนผิวขัดมุก 

4. สะดืออ่างแบบตะกร้า # 110 มิลลิเมตร ไม่มีท่องน้ำทิ้ง 

5. เหมาะสำหรับใช้ล้างภาชนะ ล้างผักผลไม้ 
 
 
 
 
 
  



 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  เต๊นท์พับสำเร็จรูป ขนาด 3 x 3 เมตร พร้อมสกรีนโลโก้ 

************************ 
 

รายละเอียด 
       - เต็นท์พับได้ ขนาด 3 × 3 เมตร หลังคาผ้าใบ 600D  

- สีน้ำเงิน 
 - พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน, OTOP, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บนหลังคาทั้ง 4 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
  



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องกวนไส้ 

************************ 
 

 
รายละเอียด 
1) ขนาดกระทะทองเหลือง 30 นิ้ว 
2) ขับด้วยมอเตอร์ 1.0 แรง ระบบทำงานเป็นแรงเหวี่ยง 
3) ให้ความร้อนกับกระทะกวนด้วยระบบแก๊สหุงต้ม 
4) รวมหัวเตาแก๊สแรงดันสูง พร้อมถังแก๊สขนาด 15 กก. 
 
 
 
 
 
  



 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ 

************************ 
 

 
รายละเอียด 
1) โครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทาน 
2) ปรับระดับความสูงต่ำของที่วางถุงได้ 
3) ใช้งานได้กับถุงประเภท PE, PVC อลูมิเนียมฟอล์ย ถุงเย็น และถุงไฮเดน 
4) ใช้ไฟฟา้กระแสสลับ 200/50 โวลท์ 
5) กำลังไฟ 1200 วัตต์ 
6) ขนาดรอยซีล 350x5 มม. 
7) เวลาทำความร้อนปรับได้ 0-2.5 วินาที 
8) ขนาดเครื่อง 450 x 540 x 880 มม. 
 
 
 
  



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  เตาแก๊ส 

************************ 
 

 
รายละเอียด 
1) ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา 
2) มีเตาอบในตัว 
 
 
*** คุณลักษณะจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ *** 
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