
ระเบยีบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ 

จงัหวดันราธวิาส (ก.บ.จ.นธ.)  
คร ัง้ที ่7/2563  

วนัจนัทรท์ ี ่ 29 มถินุายน 2563  เวลา 11.00 น. 
ณ หอ้งประชุมพระนราภบิาล ช ัน้ 5  

ศาลากลางจงัหวดันราธวิาส 



เหตผุลความจ าเป็น 

 
1.โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วจงัหวดันราธวิาส กจิกรรมสง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศอยา่งย ัง่ยนื  (ชมผเีสือ้เทอืกเขาบโูด) 

งบประมาณ 374,000 บาท  

 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวณ อุทยานแห่งชาติ บูโด-
สุไหงปาดี ภายหลังการผ่อนคลายจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 ซึ่งมีการส ารวจพบผีเสื้อสายพันธุ์
ต่างๆในเขตอุทยานฯมากกว่า 100  ชนิด และเป็น
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
กลุ่มนักเรียนอีกด้วย  

กิจกรรม 
 -  จัดท าป้ายสื่อความหมายชนิดพันธุ์ผีเสื้อหลากสายพันธุ์ 
จ านวน 5 ป้าย 
 - จัดท าแกลอรี่พร้อมกรอบผีเสื้อหลากสายพันธุ์เพื่อเป็นจุด
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว จ านวน 2 ชุด 
 - จัดท าป้ายคัทเอ้าท ์ จ านวน 2 จุด 
 - เอกสารงานวิจัย (อัลบั้มผีเสื้อเพื่อน าไปให้กับห้องสมุดของ
โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ชนิดผีเสื้อที่
พบเจอได้ในเขตอุทยานแห่งชาติบโูด-สุไหงปาด)ี 
 - กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับวงจรชีวิตผีเสื้อและผีเสื้อกลางวัน (Butterfly) 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั ความพร้อมของโครงการ 

    ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขึ้น 

    มีรูปแบบ สถานที่ และความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ในการด าเนินการ 



โครงการทีเ่สนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ 

รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 (งบจงัหวดั) 
 

 จากเงนิเหลอืจา่ยและเงนิคงเหลอืจากการด าเนนิ
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ภาพรวมแผนงาน/โครงการทีต่อ้งการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ 

300,000 บาท  
ที ่ โครงการ  งบประมาณ (บาท)  หน่วยด าเนนิการ 
1. โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วจงัหวดั

นราธวิาส  

- กจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศอยา่ง

ย ัง่ยนื (ชมผเีสือ้เทอืกเขาบโูด) 

374,000 

 

374,000 

สนง.การทอ่งเทีย่วและ

กฬีาฯ 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มฯและอทุยาน

แหง่ชาตบิโูด- สไุหงปาด ี

2. โครงการพฒันาและขยายผลโครงการอนั

เนือ่งมาจากพระราชด าร ิจงัหวดันราธวิาส  

21.014,300 ส านักงานจังหวดั(ศนูย์
ประสานงานโครงการพเิศษฯ) 

2.1 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเสน้ทางฝาย

เมาะอเีสาะ อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหมูท่ ี ่4 ต าบล

ดซุงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ขนาด กวา้ง 5 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

6,200,000  อ าเภอจะแนะ  

2.2 โครงการปรบัปรงุถนคอนกรตีเสรมิเหล็กโครงการตาม

พระราชด ารนิาขา้วข ัน้บนัไดยาเดะ๊  
6,110,000  อ าเภอสคุรินิ 

2.3 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นพงมซู ู 

หมูท่ ี ่1 ต าบลบาตง อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 
    2,909,000   อ าเภอรอืเสาะ 

 

2.4 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟสัตกิคอนกรตี 

สายบา้นสวนพล ู- บา้นบาตฆูอ หมูท่ ี ่3 ต าบลโคกสะตอ 

อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส  

5,388,000  อ าเภอรอืเสาะ 

2.5 โครงการกอ่สรา้งลานกฬีาเอนกประสงคโ์รงเรยีนบา้น

คา่ย ต าบลกะลวุอเหนอื อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั

นราธวิาส ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 

407,300  อ าเภอเมอืงนราธวิาส 

 

รวม 2 โครงการ 6 กจิกรรมหลกั 21,388,300 



โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วจงัหวดันราธวิาส  

   กจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศอยา่งย ัง่ยนื  

   (ชมผเีสือ้เทอืกเขาบโูด) 

สนง.ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มฯและอทุยาน

แหง่ชาตบิโูด-สไุหงปาด ี

374,000 บาท 



เหตผุลความจ าเป็น 

2.1 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเสน้ทางฝายเมาะอเีสาะ อนั

เนือ่งมาจากพระราชด าร ิหมูท่ ี ่4 ต าบลดซุงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส 

งบประมาณ 6,200,000 บาท 

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักของ
หมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางการเข้าไป
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการกรีดยางพารา และ
ท าสวนผลไม้ ซึ่งหากได้รับการก่อสร้างที่มั่นคง
ถาวร จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่าง
มาก ทั้งทางด้าน การคมนาคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคง เพราะเมื่อชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีมี
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออ านวย ความขัดแย้งก็จะ
ลดลง  

กิจกรรม 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ความ
ยาว 1,200 เมตร ความกว้าง 5 เมตร ความสูง 
0.15 เมตร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ความพร้อมของโครงการ 

เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน และการแก้ไขปัญหา    
เฉพาะหน้าเร่งด่วน 

    - มีแบบ ปร. 4 และปร. 5 แล้ว 



2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล็กเส้นทาง              

ฝายเมาะอเีสาะ อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหมู่ท ี ่4 ต าบล

ดซุงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส 
อ าเภอจะแนะ  

6,200,000 บาท 



เหตผุลความจ าเป็น 

2.2 โครงการปรบัปรงุถนคอนกรตีเสรมิเหล็กโครงการตาม

พระราชด ารนิาขา้วข ัน้บนัไดยาเดะ๊ งบประมาณ 6,200,000 บาท 

ปัจจุบันถนนที่จะท าการปรับปรุง ซ่อมแซม ตั้งอยู่ใน
พื้นที่โครงการตามพระราชด ารินาข้าวขั้นบันไดยาเด๊ะ 
หมู่ที่ 2 บ้านยาเด๊ะ ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส มีสภาพเป็นถนนลูกรัง ขรุขระ ช ารุด 
เสียหาย โดยเป็นถนนที่ เกษตรกรตามโครงการ
พระราชด าริใช้ในการคมนาคมขนส่งและล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว พืชผัก นานาชนิด 
ไปยังครัวเรือนของตน และขนส่งไปจ าหน่ายให้กับ
พ่อค้า แต่ด้วยสภาพของถนนตามที่กล่าวข้างต้นนั้น 
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อเกษตรกรตามโครงการ เพราะ
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนถนนโดนน้ าไหลผ่านและกัดเซาะ ช ารุด
เสียหายหนัก 

กิจกรรม 
     - ปรับปรุงถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4  
เมตร ยาว  1,825  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า  7,300 ตารางเมตร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ความพร้อมของโครงการ 

    - เกษตรกร ในพ้ืนโครงการ ฯ จ านวน ๔๐ ครัวเรือน  
    - ประชาชน นักเรียนและเกษตรกร และพื้นท่ี
ใกล้เคียงใช้เส้นทางดังกล่าวในการเข้ามาศึกษาดูงานใน
พื้นที่โครงการตลอดท้ังปีโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

    - มีแบบ ปร. 4 และปร. 5 แล้ว 



2.2 โครงการปรบัปรงุถนคอนกรตีเสรมิเหล็กโครงการตาม

พระราชด ารนิาขา้วข ัน้บนัไดยาเดะ๊  อ าเภอสคุรินิ 

6,110,000 บาท 



เหตผุลความจ าเป็น 

 
2.3 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นพงมซูู  หมูท่ ี ่1 

ต าบลบาตง อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส งบประมาณ 

2,909,000 บาท 

 

-ประชาชนได้ร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ว่า
สภาพถนนช ารุด เสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ    ท า
ให้ยากล าบากในการสัญจรไป-มา ทั้งด้านการ
ประกอบอาชีพ และชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรม 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4  
เมตร ยาว  1,000  เมตร หนา  0.15 เมตร  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ความพร้อมของโครงการ 

    - ประชาชน 808 คน 115 ครัวเรือน 

    - มีแบบ ปร. 4 และปร. 5 แล้ว 



2.3 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นพงมซูู   

หมูท่ ี ่1 ต าบลบาตง อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส อ าเภอรอืเสาะ 

2,909,000 บาท 



เหตผุลความจ าเป็น 

 
2.4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัสตกิคอนกรตี สายบา้น

สวนพล-ูบา้นบาตฆูอ หมูท่ ี ่3 ต าบลโคกสะตอ  อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดั

นราธวิาส งบประมาณ 5,388,000 บาท 

 

สภาพถนนซึ่งเชื่อมต่อไปอ าเภอศรีสาคร มีสภาพ
ช า รุ ด  เ สี ยห าย  เ ป็ นหลุ ม  เ ป็ นบ่ อ  ท า ให้
ยากล าบากในการสัญจรไป -มา ทั้ งด้านการ
ประกอบอาชีพ และชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรม 
     - ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว  1,450  เมตร หนา  0.15 
เมตร  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ความพร้อมของโครงการ 

    -  ประชาชน 957 คน 207 ครัวเรือน 

    - มีแบบ ปร. 4 และปร. 5 แล้ว 



2.4 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสตกิคอนกรตี สาย

บ้านสวนพลู-บ้านบาตูฆอ หมู่ท ี่ 3 ต าบลโคกสะตอ       

อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส  
อ าเภอรอืเสาะ 

5.388,000 บาท 



เหตผุลความจ าเป็น 

 
2.5 โครงการก่อสรา้งลานกฬีาเอนกประสงคโ์รงเรยีนบา้นค่าย 

ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 

งบประมาณ 407,300 บาท 

 

- โรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยัและ
ระดบัประถมศกึษา จ านวน 372 คน ขาดแคลน
ลานกฬีาเอนกประสงคท์ีเ่อือ้อ านวยต่อหลกัสตูร
การเรยีนการสอนและฝึกซอ้มกฬีา และไมไ่ดร้บั
การสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น 

กิจกรรม 
     - ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ขนาด กว้าง 
20 เมตร  ยาว 30 เมตร  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ความพร้อมของโครงการ 

นกัเรยีน เยาวชนและประชาชนมลีานกฬีาใช้
ฝึกซอ้มกฬีา ท าใหท้กัษะการกฬีา มคีวามปลอดภยั
จากอุบตัเิหตุจากการเล่นในสนามทีไ่ดม้าตรฐาน 
และชว่ยใหห้า่งไกลยาเสพตดิ  

    - มีแบบ ปร. 4 และปร. 5 แล้ว 



2.5 โครงการกอ่สรา้งลานกฬีาเอนกประสงคโ์รงเรยีนบา้นคา่ย 

ต าบลกะลวุอเหนอื อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
อ าเภอเมอืงฯ 

407,300 บาท 



        


