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III cu \I 'I 'I

~'lJtJ';i~d.J1W b'lI,blibll,OOO'tJl'V1bUfl~ltJ bll,ob'llb'll,boo'lJl'Vl \9~b'Vt~eJ~,b(9)ct,~oo 'lJl'V1(6hWfl~1'U

vimb~ mbbGl~fiVll~ ~'Vtl~'U';i1511G1btJ 'U'Vttll tJ~ 1bil'U~1'U)
'"~1£J~::btJ£J~\9l1:WbtJn"1~bb 'U'lJ I£l

~,:jb~£J'Uflw~n~~:Wfl1~" bvJtJ 1th~'VI~1'U

~'U'VI~1'U

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



-~-

GTl.G'>.1!J lfl1';j.ml';j11l1:Ubb~'Utl~U~';jl"l1nT~tl';j~~ltJ 'Vut 1!Jct'bGTl

'J'UU';i~:l.Jlru~L11b'U1'\"I';i~';il"IJU~tQ'~lfl'U'J'U'lh~:l.Jlru';il(1~l(1 '1''1.1''1.~ct'0GTl 'lJfl'J~'J'Vi1Vl

'U';ilTI11?f -;11'U1'U ~ bfl';i'Jn1';i ~~ n"ilm';i:I.J 'J'UU';i~:l.Jlru';i1:I.J ~o,o~m,~oo irm fl'Jb'Vi~fllfl';i'ln1';i

\9l1:I.Jbb~'UU~U~';il"IJn1';i u';i~,hu VU"1.~ct'0m -;11'U1'U (9)~ lm'Jnl';i ct'0 n"ilm';i:I.J (9) ';il(1nl';i

'J'UU';i~:I.J1ru';i1:I.J (9)(9)~,c(b~,boo 'Ul'Yl b'lJ'U';il(1~l(1U';i~-;11 ('J'U~lb-W'U'Jl'U) ct~,~ob']),boo tn'Yl

bbE;l~';il(1~lmN'Yl'U ~,ct'0~,000 'Ul'YllVl(loUfl:I.JE;lru 1'U~ ~~ ~'J'Vilfl:I.J ~ct'0m i1~E;lm';ibUtl~l(1, ~
';i1:I.J~ct,b~b,bbb.mli 'Ul'Yl ~VlbtJ'U~fl(lE;l~ ~~.I!lili bUtl~l(1'J'UU';i~-;11 ~(9),l!liml!li,l!libb.m~'Ul'Yl

~VlbtJ'U~fl(lE;l~ mb.~~ bbE;l~bUtl~l(1';il(1~l(1E;l'J'Yl'U m,~~~,lioo tn'Yl ~VlbtJ'U~fl(lE;l~ b']).~o~'Jd,
~'J'Vi1Vl-;11btJ'U~fl'Jlfl'Ubu~ uuuUE;l'JlU~ lb -W'Unl';i1'Ubfl';i'Jnl';il'\l:I.J bb~'UU~ U~ ';il"IJm';i U';i~-;11tJ 'lJfl'J

~'J'Vi1Vl (Ylv) -;11'U1'U sn lfl';i'Jtll';i b'])n"ilm';i:I.J'Vi~tl 'J'UU';i~:l.Jlru ~m,b'])lib,(9)cto 'Ul'Yl ~'Jl~-r'Ubb{i''J

~E;lnl';i'W"ill';irul"illtl~l,r tl'Jl'U?fJl1-W~'Ulnl';ibl"1';il<J\'in"il bbE;l~G1'Jfl:I.Ju1A 'J"lJl~l 'U\'il'U~~l (IbE;l"lJl'Ums
'" ""

flru~fl'U m';i:I.J m';imrulnl';i'Ub(l'Ul(1-W~'U1Jl1fll~ bbE;l~Jl1fll~"lJl mbVl'U b~ fl1'U~ ~~ ~ 'J'Vilfl:I.J, ~
~ct'0m

Ium ';id ~ 1 mE;l'IJ1'U tll';i 'IJfl1Vl'ViL11(1'1l'U';i 1 (I'Jl'U~E;l tll';i~ 1 b-W'U'Jl'Ubm'J tll';i/n "iltl';i';i:I.J,
1'U?f 1 'U'IJfl '1'1'UE;l'J'Yl'U~1~ E;l'J'Ul:I.Jl 'UG1ru rul bb~1 1Vl';il (I'Jl'U1'Ub~:I.J ~ 'UbbE;l~1 'U~ 'U?f VlG1ru ru 1

'l IV Q,./ II OJ QJ

tll ';in 1'Vi'UVl'J1 Vl'Jl'U bbE;l~fllVl tll';i bU tl~ 1 (1'1'UU ';i~:I.J1 ru ~ lV1-r'U'l'U~ 1 b-w 'U'Jl 'U1Vl';il (I'Jl'U bb~'U

m';i~lb-W'U 1fl';i'Jtll';i/n "ilm';i:I.JbbE;l~tl1';ibUtl~ 1 (I'J'UU';i~:l.Jlru 1Vl~U';i~"IJ:I.J'Yl';il'U\9l1:I.J~1~'U ~'Jd,
1m'J tll ';ib~:I.J

(9)) 1fl';i'Jm';i-W~'Ul bbE;l~"lJ(ll(1~E;llfl';i'Jnl';iel'Ub ~ fl'J:l.Jl"illtl'\Al';i~';il"IJ~ 1~ ~'JVl1 Vl'U';ilTI11?f

'J'UU';i~:l.Jlru (9)ct,ct~~,~oo tn'Yl1fl'Uflfltl (9),~~I!li,mcto 'Ul'Yl fl'JbVl~m'Jb~'U (9)~,~~ct,ctcto

tn'Yl bUtl~l(1 ~,b~~,~m~ 'Ul'Yl fl'JbVl~fl (9)(9),b~~,b(9)~ 'Ul'Yl (~l,rml'U ~'JVl1Vl'U';ilTI11?f)

~) 1fl';i'J tll';ibbm'IJU~Vll'IJfl'J"IJ:I.J"IJ'U lVl(l"IJ:I.J"IJ'Ub~fl"IJ:I.J"IJ'U 'J'UU';i~:l.Jlru ~,ooo,ooo

'Ul'Yl cJ'Jl:wbUtl~l (I fl'J bVI~fl ~,ooo ,000 'Ul'Yl (ell bJlm"ill~ lfl~fl'J)

m) bm'Jtll';ib ~'J-rVltll';ibbm 'lJUruVil bbE;l~-W~'Ul?f'IJJl1'\Al?f1'\~bbE;l~b~ tll 'U~'JVl1Vl'U ';i1511 6'1v ,

'J'UU';i~:l.Jlru (9),~~~,000 'U1'Yl bUtl~l(1 (9)(9)0,~00 'Ul'Yl fl'JbVl~fl (9),(9)b'])m,~oo'Ul'Yl (~1,rtl'l1'U

6'11Lil ';iru ?f"lJ~'1Vl1Vl'U';i1511?f),
~) lfl';i'Jm';iu';i~"lJl-r\'i~1:I.Jl"il ?fl~G1'U~?f'IJ 'J'UU';i~:l.Jlru (9)1i,lio~,~oo 'Ul'Yllfl'Uflfltl'" ~ ,

b,o~~,~oo 'Ul'Vl fl'J bVI~m'J b~'U (9)m,~b'])Ii,moo 'Ul'Vl bUtl~l(1 b']),ct'0b,~mm 'Ul'Vl 1'1 b~'U

fl'Jb VI~fl b,m(9)~,mbl!li tn'Vl (~vlltll';iUtlmfl'J~'JVl1Vl'U';i1511?f)

ct) 1fl';i'Jtll';ib?f~:I.J ?f~1'JG1'J fl:I.JflruLi';i';i:I.J L11?fG1'U~?f'IJ ~1 (I\'il'U'\Al'YlLiLi';i';i:I.J'J'UU';i~:l.Jl ru
'l 'U 'I d.S 'I

(9),000,000 'Ul'Yl cJ'J1:WbUtl~l(1 fl'JbVl~fl (9),000,000 'Ul'Vl (~1,rtl'Jl'U'\Al';i~'\Al'Vl'51"11?f'Ul~'JVl1Vl,
'U';i1511?f)

b) lfl';i'Jm';i?f'Jb?f~:I.J'\AlVl1~'ULi';i';i:I.JU';i~b'\Alru 1~'ULi';i';i:I.JVfm~'U 'l'UU';i~:l.Jlru ct,ct(9)b']),ooo,
'Ul'Yl bUtl~l(1 (9)~m,ooo 'Ul'Vl fI'JbVl~fl ct,m~~,ooo 'Ul'Vl (~1,rtl'Jl'U1~'ULi';i';i:I.J~'JVl1Vl

'U';ilTI11?f)

I!li) 1f1';i'Jtll';i b~'J-rVl~ ~ tl~'U tll';i'IJ (11 (I bfl~fl~l (I tll';iru';i'J flUfl'J fl'U bbE;l~bbm 'lJU ~Vll (I 1

b?f'\Al~Vl TO BE NUMBER ONE ~'JVl1Vl'U';i1511?f'J'UU';i~:l.Jlru ~,ctl!lil!li,~oo 'Ul'Yl bUtl~l(1

ct~m,~~o 'Ul'Yl fI'JbVl~fl (9),~lim,~~o 'Ul'Yl (1fl'UbU~(I'UbbUE;l'Jn"ilm';i:I.J 1'Jb~'U ~,~ol!li,~oo

'Ul'Yl) (~1,r tl'l1'U?fl'51';iru ?f"lJ~'JVl1Vl'U';i1511?f),
~) lfl';i'Jtll ';i?f,r'U?f'U'U'Jl'UU';i~-;11tJ bbE;l~'Jl'U"lJfl'J~ bi1m'U';ilU';i~"il ltJ ~ctbm fI'J bVI~fl,

~ cJ'Jl:w bU tl~ 1 (I (9)~,o(9)b,(9)oO 'Ul'Yl (lfl'Ub U ~ (I'U bbUE;l'J~'J1m'J tll';i) (~1,r tl'Jl'U~'JVl1 Vl

'U';i1511?f)



-c:t-

~) 1m'lfl1~~~'Ulnl'a'ieJ'lb~tJ1~'l'VI1Vl'U~15"'1161 \.h~"ihU'l'lJ'\..h~lJlru 'V'LI"1.Ivc:tDm

'l'ULb~:lJ1ru mb'll,oc:to,ooo 'Ul'Vl bun~ltJ m,~~~,~oo 'Ul'Vl Fl'lb'VI~eJ mm,(9)D(9),(9)OO

'Ul'Vl (u'lJ1'l'Vll'l'VIm'l"ll'U'U'Vl'U~1511?l)

(9)0) 1m'Hn~b?l~lJ?l~1'l~ntJ.fl1'V'lfl1~-IT'U bFl~eJ'Ub'lJ(9lbl"1~~~n"iJ~bl"1~'U~151l?l : ~'UFl'l
'"

~'lfi''l ~'l~'U b~m.JbtJ'l'\.b~'lJ1FllJB1b<amJ 'l'U\h~lJlru (9)~~,000 inv launan ctb,ooo

irm Fl'lb'VI~m'lb~'U (9)ct1v,000 'Ul'Vl bun~ltJ b'llb'll,b'll~ctinv A'lb'VI~eJbct,lvoD 'Ul'Vl (61l11n'll'U

~'l'VI1~'U~1511?l)

(9)(9)) 1Fl~ 'l f)1~bn~(9l~?l~l'lB1~'V'l b?l~lJ bl"1~~~n"iJ~l'U~l n 'l'lJ'\..h~:lJ1ru (9),~~0, boo
'" '"

'Ul'Vl bun~ltJ (9),b'llctm,b'llc:to 'Ul'Vl Fl'l b'VI~eJ (9)ctb,~c:to 'Ul'Vl (61l11n'll'Ubn~(9l~bbft~?l'VImru

~'l'VI1~'U~151161) bFl~'lf)1~~bn~"iJl nfl1~ beJ'UbU~tJ'UbbUft'l (Y®)

(9)) bFl~'lf)1~~~'Ulf)1~'YieJ'lb~tJ1~'l'VI1~'U~151161 'l'UU~~lJlru mb'llct,ooo 'Ul'Vl

(61l11n'll'U'Vl-r'V'ltJ1mD~~lJ"lll~ ua~~'l u1 ~~ eJlJ~'l'VIl ~'U ~161l61)

Iv) bm'l m ~bFl~ \If)1~~~'Ul bbft~'lJtJl tJ~ft 1m\l f11~e)'Ub ~eJ'l:lJ1"iJl n'V'l~~~l"ll~ l~

~'l'VI1~'U~1611?l 'l'UU~~:lJ1ru 1v(9),o(9)ct,mc:to 'Ul'Vl u~~neJ'U~1tJ

\v.(9)) n"iJm~lJ~ (9)rieJ?l~l'ltl'U'UFleJ'Un~(9l b61~lJb'VI~mJlmlJl~~ b61l~e)'Ub~eJ'llJl"iJl n

'V'l~~~l"ll~l~ 'VI~~ ct ~l'Uft~6il'lrueJ eh,[leJ"iJ~bb'U~ ~'l'VI1~'U~1611?l 'l'UU~~lJlru b,lvoo,ooo~ 'v
'Ul'Vl ('E)lb[leJ"iJ~bb'U~)

1v.1v) n"iJm~lJ~ Iv u-r'Uu ~'l tl'U'UFleJ'Un~(9lb61~lJb'VI~n1Fl~\I f11~(9lllJ'V'l~~~l"ll~l ~,
'Ul-rrl1.rr'UU'U 1~tJl'UtJ1 b~~ 'l'UU~~lJlru '0,(9)(9)0,000 'Ul'Vl (ell b[leJ?l~~'U),

Iv.m) n"iJm~lJ~ m rieJ?l~l\1tl'U'UFleJ'Un~(9lb?l~lJb'VI~ntJl'U'W'llJ6il 'VI~~ (9) ~l'Uft~~ ~
'Ul(9l'l. ellb[leJ~m?ll~ ~\I'VI1~'U~1611?l 'l'UU~~lJlru Iv,~o~,ooo 'Ul'Vl (ellb[leJ~m61l~)

Iv.ct) n"iJm~lJ~ ct rieJ?l~l'ltl'U'Um~tJ1\1bbeJ61'Wft~nFleJ'Un~(9l ?lltJtJl'U?l1'U'Wft- ~
~l'Uft bFln?l~(9leJ ellb.fleJ~m?ll~ ~'l'VI1~'U~161161 \I'Uu~~mru

" ' ..LJl'U'Ul(9l~eJ 'VIlJ'Vlm~ ~
c:t,m~~,ooo 'Ul'Vl (ellb.fleJ~m?ll~)

\v.c:t) n"iJm~lJ~ c:t rieJ?l~1'lm'UnVllm'Unu~~61'lFl1 ~'lb~tJ'UtJl'Uri ltJ ~1'Uftn~ft1m'VIijeJ,
ellb.flmijeJ\I'U~161l?l ~\I'VI1~'U~1611?l \I'UU~~lJlru ctob'll,mc:to 'Ul'Vl (ellb.flmijeJ\I'U~151l?l)

co
~lt1"::beJtI~~l:1..1beJna1'm'U'U GIl

~~b~tI'U~U~::"l1:1..1byjeJ bU~~'VI~l'U•
~'U'VI~1'U

GIl.lfI.~ 'Uu ~:::I..I1ru ~1 tI \i 1 tI ~ 1:1..1~1 ~~ ~::~l"l1U ru ru9i ~ 'UU~:::I..I 1 ru ~1 tI~ 1 tI U ~::-;ij lU., .,
.:I'UU~:::I..Ilru ~.f1. lfIct'bcr "IJeJ~~.:I'VI1~'U~15";l1a

~'l'VI1~'U~1611?l1~-r'Ufl1~~~?l~~'l'U'l.h~lJlru~ltJ~ltJ(9lllJ~l\1'W~~~1"llUqJt[~\I'Uu~~:lJ1ru

~ltJ~ltJU~~"ihU'l'Uu~~lJlru 'W.I"1.Ivc:tbct "ill'U1'U (9)m1m'lf)1~ (9) ~ltJf)1~ 'l'UU~~lJlru~1lJ

(9)®o,lvmo,ctoo 'U1'Vl bbft~bdeJ1~ b-rrl~1lJ;ffbb"iJ'l~eJFlru~eJ'Um~lJ16f)1~~'l'VI1~/ milJ~\I'VI1~, ,
bbft~bb~'U'll'U'U~rulf11~~~'Ul~'U~~~~'U.fl1A U~~"illU\I'U'I..h~:lJ1ru 'W.I"1.Ivc:tbct bdeJl'U~ ct~
~\I'VI1FllJ Ivc:tbm bbft~Flru~ m~:lJ16f)1~1?lli{qJ~ "iJl~ rul ~1\1 'W~~~l"llU qJ rY~ \I'U'tb~lJ 1 ru

~ltJ~ltJU~~"illU\I'U\b~lJlru 'W.I"1.Ivc:tbct bdeJl'U~ ~ ~\I'VI1FllJ Ivc:tbm Aru~eJ'Um~:lJ16f)1~,
i ijlJ~u-r'Uft~'l'UU~~lJlru'lJ€l'ln~lJ~'l'VI1~ "ill'U1'U (9),oom,c:too 'Ul'Vl A'lb'VI~eJ'l'U'l.b~:lJ1ru, "
(9)(9)~,lvlvb,~oo 'Ul'Vl -;ijlbb'UmltJbFl~\lf)1~1~~\lU

(9))bFl~\lm~~~'Ul'1ieJ'l'Vll\1m~(9lm~bbft~m~b~eJlJ 1tJ\I(9lm~fl1~fi'1'U~li ct.o \I'UU~~lJlru

c:tc:to,ooo 'Ul'Vl
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Iv) 1rl';i'lfll'H?!~~?!~1'l Plfl tJ.f)l'V-lnl';i-rr'U brl~e)'U b"IJVl~\9lJ'Ulbm~~n\)'Wb;a1~'U'n611?! :...
iT'Url'l ri''I~'I ~'I~'U b~'El~1tJ'I'lh~"(jlrl~mb6lltJ'U 'I'U'lh~mru Ivlv~,~oo 'Ul'Vl

m) 1rl';i~fll';iri'El?!~1'l~'U~~1'VIUltJ~'Uf11bb~~(:.J~Vl.nru~~~"(j'Ue)lbiw~hmJl~ (Padee
Complex) ';i~tJ~~ Iv 'I'U'lh~~lru Ivo,ooo,ooo 'U1'Vl

ei') 11'1';i'lfll';i~\9lJ'Ul bb~~"IJ rn tJ(:.J~1rl';i 'Ifll';ie)'U b~'El'l~l\) 1 fl'V'l';i~';il"(j \?ll~ ~'I'VI1\?l

'U';i1611?! 'I'U'lh~:Wlru ei',<t~o,moo 'Ul'Vl

<t) 1rl';i'l fll';iri'El?!~l'l~l'U'lh~ n 'El'Umm';i;a1'U~~ fl'W'I-B'l mll~l'VI-r'U ~'lh~?!'U.ntJ 1 'U~ ~
~'I'VI1\?l~ i1~'U~~\?l'Vl~b~~'I'VI1\?l'U';i1611?!'I'U'tJ';i~mru ~,(9)<t1v,000 'Ul'Vl

b) 1rl';i'lfll';i~'I b?!~:Wfll';i~'IVl'U b'El'l'Vll'l~l'U'V'l~'I'Il'U 1 'U.fllrlfll';ibfl~Vl';i 'I 'U'tJ ';i~~l ru

(9),mlvo,ooo 'Ul'Vl

b'll) 1rl';i'lfll';i'tJ';i~"(jl~~~1:wh ~1(il~'U~?!"IJ 'I'U'tJ';i~~lru m,<tr.;<;ei',ooo 'Ul'Vl~)'" ~ ,
1rl';i'lfll';i,j'El'ln'Ubb~~ bbm "lJUqJ'VIltll b?!'V'l~\?l~'I'VI1\?l'U';i1611?! 'I'U'tJ';i~:Wlru m,~mb,lvoo 'Ul'Vl

r.;<;)1rl';i'lfll';ib ~'I-r\?l(:.J~fl~'Ufll';i"IJtJltJ brl~'El"/J1tJfll';iru';i'lf'i,j mn'Ubb~~ bbm"IJUqJ'VIl tllb?!'V'l~ \?l

TO BENUMBERONE ~'I'VI1\?l'U';i1511?!'I'U'tJ';i~~lru ei'r.;<;<t,b'lloo inn

(9)0) 1rl';i'lfll';i'U~'VI1';i~\?lfll';iJlb~'Elfll';ibfl~';ib~~~1'1'U'tJ';i~~lru (9)(9),000,000 'Ul'Vl

(9)(9»)1m'lfll';i-rr'Ubrl~'El'U~'Uf11'tJ;a1~Vll'1'U'tJ';i~~lru r.;<;,~r.;<;o,ooo 'Ul'Vl,
(9)Iv) 1fl ';i'l m ';i?!'IJ'U?!'U'U 'Il'U 'tJ ';i~ ~1 tJ ua ~'Il'U"IJ 'El'l~ dj'El 'I'U ';il tl ';i~ ~ 1 tJ Iv<tbei'. ,

'I'U'tJ';i~mru (9)1v,ei'br.;<;,ei'oo'Ul'Vl

(9)m)1fl';i'lfl1';i~'Ib?!~:Wfll';i'Vl'El'lb~tJl~'I'VI1\?l'U';i1511?!\I'U'tJ';i~~lru mei',(9)(9)o,<too 'Ul'Vl

(9)ei') til1-V~ltJ 1'Ufll';i'U~'VI1';i'l1'Ufl~~~'I'VI1\?lbb'U'U'U';irulfll';i 'I'U'tJ';i~:Wlru r.;<;,ooo,oo 'Ul'Vl, ~..
"alf.1~::beJf.I~Wl111beJn~l'Hb'U'U a:

~.:jb~f.I'U~U"a~'tIlIb~eJ 1U"a(;1'Vl"al'U,

m.m
iI Q,f,:fQ.li/ .c::a. OJ OJ 0 QI OJ QI.Q.

(;1'Jf.lfl1"a\l (;16l1eJ\I(;1\11.:j bb~::fl1"a'U"a'VI1"a~ ~(;1111f1"a~ ~.fl. l!Jct'bo ~l'VI"a'U~"a::"al't1'UflHU\Pl
Ii d.J QI Q.I

.:j'UU"a:::lJlru"alf.1~lf.1U"a::lilltJ.:j'UU"a::1I1ru ~.fl. 1!Jct'ba: "lJeJ.:j1ij'.:j'VI1(;1'U"a15'J1~

rlru~ m';i~fll"aiih QtJUruVll fll"a~\?l~'El~\?l :ill 'I bb~~fll"a'U~'VI1"a~?!\?l.f)lrl-r~ 1~r11'VI'U\?l" , ...
bb'Ul'Vll'lfll';i'tJl)U~ b~tJl n'Ufll';i bVl~tJ:Wfll';i~\?l~'El~ \?l:ill'l Vll~ ';i~ b,j tJ'Um~'Vl';il'lfll';irl~'I';h~l tJ

fll';i~\?l~'El~\?l:ill'l bb~~ fll';i'U ~'VI1';i~?!\?l.fllrl-r~ 'V'l.;a1. Iv<tbo bb~~ lv]bb:il'lfll';i bVl~tJ:wfll';i~ \?l~'El, ...
"vil".d VIti Vdvi/ ~ Q.J Q.J

\)\?l\)l'l\Pll~';i~b'UtJ'Ufl';i~'Vl';il'lfll';irl~'Ill\?lltJfll';i\)\?l~'El\)\?l\)l'lU~~fll';i'U';i'VIl';i'V'l?!\?l.f)lrl';i~ , '"
'V'l.;a1. Iv<tbo ~1'VI-r'U'V'l';i~';i1"(jUqJtY~'I'U'tJ';i~:Wlru';iltJ~ltJ'tJ';i~~ltJ'I'U'tJ';i~:Wlru 'V'l.;a1. Iv<tbei'

1\?ltJ r11'VI'U\?l1~~ 'Ell1'VIUl tJ'Il'U"lJm-r~ 1~-r'UAll:W b~'U"(j'El'Ul'l b~'U'I'U'tJ ';i~~l ru~ \)~ 1m 'Ufll';i~ \?l~ 'El
'" '"vi.! c:::I VIti VdvtJ Q Q.J Q.J
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เอกสารแนบ 1 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) 
ครั้งที่ 8/2563 

วันพุธที่  29 กรกฎาคม  2563  เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

---------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ประธานการประชุม 
2. นางพาตีเมาะ  สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
3. นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
4. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
5. นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส 
6. นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส 
7. นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
8. นายไกรวุฒิ ช่วยสถิต พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 
9. นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
10. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
11. นางสาว พิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส 
12. นางอุษณีย์  ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
13. นายชนะ  ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
14. นางดวงจันทร์  ทองขาว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 
15. นางสาวณัฐชไม  เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 
16. นายบัญชา  กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส 
17. นางกันตรัตน์ รามาส แทน สถิติจังหวัดนราธิวาส 
18. นางอัญชลี  ปะดุกา รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส 
19. นายสมนึก  ทริทอง รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดนราธิวาส 
20. นายยามินย์ เหมาะทอง แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
21. นายมะสะปีอ้ิน จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส 
22. สมพงศ ์พรหมฉ่ า ผอ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
23. นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
24. นางสาวละเอียด สายแก้ว แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
25. น.ต. อาวุธ  ชินะนาวิน แทน ผบ.นพค.41 สน.นทพ. 
26. นายอาทิตย์  ศรีสุวรรณ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส  
27. พ.ต.อ.แวสาแม  สาและ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 
28. นายจ าลอง จันสุข แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส 
29. นางพรทิพย์ วุตติหาสะ แทน ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
30. น.ต.พฤหัส รุ่งเรือง แทน ผบ.กรม ร 3 พล.นย. 
31. น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ แทน รอง ผอ.รมน. จังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) 
32. นายจรูญ ทิมกลับ แทน นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
33. นายอชิพล พชรพงศ์พลิน แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส 

/34. นายกฤษนันทน์... 
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34. นายกฤษนันทน์  จันทรสงค์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 
35. นางสาวชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
36. นางพัชรี  แสงมณี  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
37. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
38. พ.อ.วรวิทย์ ปัญญาชีวะ  แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 
39. นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน  แทน ธนารักษ์พ้ืนที่นราธิวาส 
40. นายกิตติศักดิ์  แซ่โค้ว  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  
41. นายศุภชัย บุญแม้น  แทน หน. ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 
42. นายนูรุดดีน  วาน ิ  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 
43. นายพีรวุธ  พันธ์ยานุกูล  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน 
44. นางจรรยา  ช้างแก้ว  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
45. นายบุสรอ  เจ๊ะแซ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ 
46. นายพิเชฐ บุญลึก  แทน นายกเทศมนตรีต าบลแว้ง 
47. นายอิลยาส  อุษมาน  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
48. นายภาณุมาศ ชนากานต์  ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ  
49. นายพิทักษ์  ธรรมา  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
50. นายประหยัด  ลอแม  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 
51. นางสาวลัดดา สะมะแอ     แทน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 
52. นางอารีรัตน์  ยอดศรี  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
53. นางภัทรา ลิ่มนิรันดร  แทน ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนราธิวาส 
54. นายชินวุฒิ  ขาวส าล ี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
55. นางเบ็ญจาทิพย์  ชูด า . ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.นธ. 
56. นายเศกสรรค์  อารยาพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนจ.นธ. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอารมณ ์พิรุณ    หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
2. นางสาวอภิตรี. อดุลภักดี   นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
3. นางสาวอุษา แก้วละเอียด   นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ 
4. นายพายุ อ่อนศรีประไพ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
5. นายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
6. นายปิยะ ล าพรหมสุข     นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
7. นายภูมิศักดิ์ บกสวาทชา   นายช่างโยธา 
8. นายมานพ ดีฉนวน     ผู้อ านวยการกลุ่มงานประเมินผลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน  
9. นายสนธยา แก้วมาลัย    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 
10. นางสาวปานใจ ด านิล    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ) 

1. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส 
2. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส 
3. ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส 
4. ผอ. สนง. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
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เริ่มประชุม เวลา 11.20 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.)  

ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 8/2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท ารายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน แนนการด าเนินงาน แนนการใช้จาายงบประมาณรายเดือน การ
ลงนามรับรองโครงการ และอ่ืน ๆ ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2  แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ
ของส านักงบประมาณ และแบบประเมินความเสี่ยงของส านักงานคณะกรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตามที่ส านักงาน  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหางชาติก าหนด ในสาวนของโครงการของจังหวัด, ของสาวนราชการ และขององค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่นที่นาานการประเมินแนนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แนนงาน 3.2 (รอบ 2) จ านวน 13 
โครงการ งบประมาณ 159,861,215 บาท โดยจังหวัดจะต้องจัดสางรายละเอียดโครงการฯ ให้
ส านักพัฒนาและสางเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
กาอนเวลา 12.00 น. ทั้งนี้ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และน าสางให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหางชาติ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563  ดังนั้น 
จังหวัดจึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.)  
เข้าราวมประชุมในวันนี้ เป็นวาระเรางดาวน  ส าหรับรายละเอียดจะได้ชี้แจงในวาระเพ่ือพิจารณาตาอไป 

ที่ประชุม                 รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 
ฝ่ายเลขานุการ  รายงานการประชุม ก.บ.จ.นธ. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 จ านวน 7 

หน้า, หน้าที่ 1-2 เป็นรายชื่อนู้มาประชุมนู้เข้าราวมประชุมและนู้ไมามาประชุม (เนื่องจากติดราชการ
และติดภารกิจ) ,หน้า 3 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ,เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ,หน้า 3-4 เรื่อง เพ่ือทราบ ,หน้าที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณาจ านวน 
1 เรื่อง คือ การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาายโดยขอใช้เงินเหลือจาาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563(งบจังหวัด) ,หน้าที่ 7 เรื่องอ่ืน  ๆและเอกสารแนบรายงานฯ ตาม QR code ที่แนบ  
       จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  7/2563 เม่ือวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

            3.1 การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ 
    ประเทศ ส าหรับส่วนราชการ (กระทรวง กรม) เป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณฯ 
ฝ่ายเลขานุการ  ด้วย กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สาวนหน้า ได้เสนอโครงการภายใต้

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับสาวนราชการ (กระทรวง กรม) 
จ านวน 7 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,272,380 บาท  

จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

ที่ประชุม                 รับทราบ 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ผ่านการ
ประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) 

ฝ่ายเลขานุการ  ตามที่ จังหวัดนราธิวาสได้จัดสางแบบจัดท าข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้
กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของงประเทศ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหางชาติและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 รวมจ านวน 379 โครงการ 
งบประมาณ 2,082.5009 ล้านบาท และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งนลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ เบื้องต้นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหางชาติ ภายใต้แนนงาน 3.2 รอบที่ 1 ให้จังหวัดนราธิวาสทราบ เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2563 โดยจังหวัดนราธิวาสได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 
64,335,200 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดเป็นหนาวยรับงบประมาณทุกโครงการ และคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2563 และจังหวัดได้เอกสารดังกลาาวไปยังส านักพัฒนาและสางเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งนลการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ เบื้องต้นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหางชาติ 
ภายใต้แนนงาน 3.2 รอบที่ 2 ให้จังหวัดนราธิวาสทราบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยจังหวัด
นราธิวาสได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 159,861,215 บาท ประกอบด้วย 

(1) โครงการของจังหวัด จ านวน 8 โครงการ รวมงบประมาณ 139,623,650 จ าแนกเป็น
โครงการที่จังหวัดเป็นหนาวยรับงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ  รวมงบประมาณ 119,428,850 บาท และ
กรมเป็นหนาวยรับงบประมาณ แตาด าเนินการในพ้ืนที่ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ 20,194,800 บาท 

(2) โครงการขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นจ านวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ 20,237,565 บาท 
โดยกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้  
 (1) กรณีโครงการที่จังหวัดเป็นหนาวยรับงบประมาณ ให้ส านักงานจังหวัดจัดสางเอกสาร ให้

ส านักพัฒนาและสางเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 กาอนเวลา 12.00 น. และให้จัดสางไฟล์ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์
budget.moi2562@gmail.com (1 โครงการตาอ 1 โฟลเดอร์) ประกอบด้วย (1) สรุปบัญชีข้อเสนอ
โครงการ (ภาพรวมของทั้งจังหวัด) และ (2) แบบฟอร์มที่ 1 และ 1 พร้อมรายละเอียดที่ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหางชาติก าหนด จ านวน 2 ชุด  

(2) กรณีโครงการที่สาวนราชการ/หนาวยงานในพ้ืนที่เป็นหนาวยรับงบประมาณ ให้สาวนราชการ/
หนาวยงานในพ้ืนที่ จัดสางข้อเสนอโครงการให้หนาวยงานต้นสังกัด ภายในระยะเวลาที่ต้นสังกัดก าหนด 
เพ่ือรวบรวมเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบสางให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหางชาติ 

(3) กรณีข้อเสนอโครงการที่องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นในพ้ืนที่เป็นหนาวยรับงบประมาณให้
ส านักงานสางเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดสางเอกสาร ประกอบด้วย (1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ 
และ (2) แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 พร้อมรายละเอียดที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหางชาติ  

/ก าหนด... 
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ก าหนด จ านวน 2 ชุด ให้กรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 กรกฎคม 2563 กาอนเวลา 
12.00 น. และให้จัดสางไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ covid0810.6@gmail.com (1 โครงการตาอ 1 
โฟลเดอร์) 

ทั้งนี้  จังหวัดได้เชิญสาวนราชการเกี่ยวข้องเข้าราวมประชุมเพ่ือชี้แจงและซักซ้อม แนวทางการ
จัดท ารายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และสาวนราชการได้จัดสางรายละเอียด
โครงการฯ ให้จังหวัดแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งส านักงานจังหวัดนราธิวาส ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ก.บ.จ.นธ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของทุกโครงการแล้ว และเนื่องจากสาวนราชการ
เคยน าเสนอโครงการฯ ดังกลาาวให้ ก.บ.จ.นธ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  ฝ่ายเลขานุการจึงขอสรุปประเด็นปรับปรุง/แก้ไขเพ่ิมเติมของแตาละ
โครงการตามล าดับโดยสังเขปและขอความเห็นชอบตาอที่ประชุมให้สาวนราชการที่รับนิดชอบโครงการ
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอตาอไป 

จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ.นธ. เสนอ เนื่องจาก
โครงการดังกล่าวได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และให้
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณด าเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง 
4.2 การแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน 3.2)  จังหวัดนราธิวาส 

ฝ่ายเลขานุการ       ตามที่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหางชาติ ได้แจ้งนลการประเมินแนนงาน
โครงการเบื้องต้น ภายใต้แนนงาน 3.2 ทั้ง 2 รอบ ซึ่งจังหวัดได้จัดท ารายละเอียดตามที่ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหางชาติก าหนด ให้สาวนราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยูา
ระหวาางการพิจารณาอนุมัติโครงการ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและนลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาา อยาางครอบคลุม และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
ในการแตางตั้งคณะท างานติดตามประเมินนลการด าเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ (แนนงาน 3.2) จังหวัดนราธิวาส ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบ
การด าเนินโครงการของสาวนราชการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ที่มีตาอการด าเนิน
โครงการของสาวนราชการอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ จะได้ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองตาอความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด  

จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยเห็นควรมอบหมายรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านเศรษฐกิจ) ประธานคณะท างาน ปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นรองประธาน
คณะท างาน  และหัวหน้าส านักงานจังหวัดนราธิวาส เป็นคณะท างานและเลขานุการ ส าหรับ
คณะท างานมอบให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาตามความเหมาะสม และเมื่อได้รับการแตางตั้งจากนู้วาา
ราชการจังหวัดนราธิวาส ให้ฝ่ายเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นธ.ทราบตาอไป 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   - ไมามี 
เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 
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ที่ จังหวัด โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยดําเนินการ หน่วยรับงบประมาณ

สรุปผลการประเมินเบื้องต้นโครงการจังหวัด ภายใต้แผน 3.2
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

158 นราธิวาส โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน

อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของวิสาหกิจชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 การพัฒนากระบวนการผลิตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนที่ผ่านการอบรมจะ ได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์

4,444,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

159 นราธิวาส โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ
ชุมชน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
นราธิวาส

1.ต่อยอดการดําเนินงาน/ ยกระดับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนนราธิวาส
2.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาเข้าสู่
ตลาดการแข่งขัน (Quadrant C) และกลุ่มปรับตัวเข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานการผลิต (Quadrant D)
3.ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้า กลุ่ม Knownlege base
OTOP และกลุ่มอาชีพชุมชนเกิดใหม่
4.สนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ศักยภาพ สู่การทํา
ตลาดต่างจังหวัด-ต่างประเทศ

12,850,000            สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

160 นราธิวาส โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด จังหวัดนราธิวาส

1. ด้านการผลิต : ต่อยอดทําเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้
เครื่องจักรกล เทคโนโลยี ระบบน้ํา PrecisionFarming โรงเรือน
 โรงคัดแยกผลผลิต ลานตาก ระบบบริหารจัดการน้ํา 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน : ตรวจรับรองมาตรฐาน
การผลิต เพื่อเข้าสู่ตลาดในระดับสากล การรจัดการคุณภาพ
ผลผลิต แปรรูปเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม
3. ด้านการตลาด : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้าง
Brand ให้สามารถเข้าสู่ตลาดOnline และ Offline และสร้าง
จุดรวบรวมกระจายผลผลิต e-Marketplace

20,194,800            สํานักงานเกษตรจังหวัด
นราธิวาส

กรมส่งเสริมการเกษตร

161 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง(คนเลี้ยงไก่ ห่างไกลโควิท 
19

 ฝึกอบรมเกษตรกรละสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับประชาชน/
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

17,533,300            สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

39/47 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

เอกสารแนบ 2



ที่ จังหวัด โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยดําเนินการ หน่วยรับงบประมาณ

สรุปผลการประเมินเบื้องต้นโครงการจังหวัด ภายใต้แผน 3.2
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

162 นราธิวาส โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน (หลักสูตร 30
 ชั่วโมง) หลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบํารุงระบบ Solar Cell 
และหลักสูตรการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการเกษตร 
(Smart farmer) เพื่อสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  (20 รุ่น)
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  หลักสูตร (30 
ชั่วโมง) จํานวน 741 รุ่น) 
1. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จํานวน 520 คน (26 
รุ่น)
2. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จํานวน 520 คน (26 รุ่น)
3. ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จํานวน 520 คน (26 รุ่น)
4. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จํานวน 780 คน (39 รุ่น)
5. ช่างตัดผม จํานวน 260 คน (13 รุ่น)
6. ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน จํานวน 520 คน (26 รุ่น)
7. การทําขนมไทย จํานวน 2,600 คน ( 130 รุ่น)
8. การทําขนมอบ จํานวน 2,600 คน ( 130 รุ่น)
9. การประกอบอาหารไทย จํานวน 2,600 คน (130 รุ่น)
10. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า จํานวน 1,300 คน (65 รุ่น)
11. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จํานวน 2,600 คน (130 รุ่น)

58,644,500            สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
 25 นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส
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ที่ จังหวัด โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยดําเนินการ หน่วยรับงบประมาณ

สรุปผลการประเมินเบื้องต้นโครงการจังหวัด ภายใต้แผน 3.2
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

163 นราธิวาส โครงการพัฒนาคุณภาพดิน  และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
เพื่อสร้างอาชีพในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

1.กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อปลูกพืชผสมผสาน
ของกรมการพัฒนาที่ดิน (ปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ 3) ขุดคูยก
ร่อง โดยบมีคันร่องสําหรับปลูกพืชยาว 12 เมตร ปากร่องน้ํา
กว้าง 3 เมตร ฐานร่องน้ํากว้าง 1 เมตร และร่องน้ําลึก 1.50 
เมตร ร่วมกับการจัดการรดิน น้ํา และการผลิตพืช 1,000 ไร่ 
เกษตรกร 200 ราย พร้อมสนับสนุนพันธุ์พืช (13,810,000)
2.กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ตามรูปแบบรายแปลง
ของเกษตรกร(ปรับรูปแบบแปลงนาลักษณะที่ 1,2,3 และบ่อดัก
ตะกอน) 100 ไร่ เกษตรกร 20  ราย พร้อมสนับพันธุ์พืช 
(2,771,000)
3.กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดินกลุ่มปลูกผักในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส จํานวน 77 กลุ่ม 1,800 ราย (2,283,050)

18,864,050            สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

164 นราธิวาส โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัว
ยากจนและด้อยโอกาสที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียน
นักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง
จบการศึกษาภาคบังคับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ
สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน 5 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน
 ประกอบด้วย ช่างเชื่อม เชื่องซ่อมจักรยยานยนต์ ช่างเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และช่าง
เย็บจักรอุตสาหกรรม (เสื้อผ้า) 
2. ฝึกงานในสถานประกอบการ ระยะเวลา 1 เดือน
3. ประสาน สนง.จัดหางานจังหวัดนราธิวาส เพื่อหาตําแหน่ง
งานว่างให้กลุ่มเป้าหมายบรรจุเข้าทํางาน

900,000                สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

165 นราธิวาส โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อ
การสร้างงานที่ยั่งยืน

1. จัดหาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตตัดเย็บเสื้อผ้า  
2. ฝึกอบรมราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยาย
สายการผลิตเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผ้า

6,193,000             สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

41/47 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน



ที่ จังหวัด โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยดําเนินการ หน่วยรับ
งบประมาณ

สรุปผลการประเมินเบื้องต้นโครงการจังหวัด (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ภายใต้แผน 3.2
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

116 ยะลา พัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาอาชีพในชุมชน สถานที่
สาธารณะประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ หมู่ที่ 
1 ตําบลสะเอะ

1. สํารวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 2 ชั้น กว้าง 
8 เมตร ยาว 20 เมตร
2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว
 20 เมตร เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับประชาชนหรือกลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ

2,800,000        องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะเอะ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

117 ยะลา สง่เสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ หมู่ที่ 1-4 ตําบลกาลอ อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา จัดซื้อเป็ดและอาหารให้แก่ครัวเรือน

จัดซื้อเป็ดเทศอายุไม่ต่ํากว่า 4 สัปดาห์ น้ําหนักไม่ต่ํากว่า 0.5 
กิโลกรัม จํานวน 16,260 ตัว ตัวๆ ละ 150 บาท พร้อมอาคาร
เป็ดเทศ จํานวน 813 กระสอบ กระสอบๆ ละ 400 บาท

2,764,200        องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกาลอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

118 ยะลา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตร คัดเลือก
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจัดซื้อแม่โคพันธุ์ดีให้เกษตรกร

จัดซื้อแม่โคพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตําบลบือมัง
 จํานวน 60 ตัว

1,500,000        องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบือมัง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

119 นราธิวาส ปรับปรุงร้านค้าชุมชนเทศบาลตําบลต้นไทร 1. ก่อสร้างอาคารซุ้มร้านค้า คูระบายน้ํา ฟุตบาท ห้องน้ํา 11,796,000 เทศบาลตําบลต้น
ไทร

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

120 นราธิวาส ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตําบลดุซงญอ อําเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส

1. ดําเนินการเสนอของบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อ
สร้างงานสร้างอาชีพ   
2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ในศูนย์ฝึกอาชีพในตําบลดุซงญอ
และปัจจัยการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวก          
3. การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด                    
4. ดําเนินการฝึกอาชีพด้านต่างๆภายในศูนย์ฝึกอาชีพตําบล
ดุซงญอ 
5. จัดทําศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการตลาด   
6. จัดทําแพลทฟอร์มสําหรับการซื้อสินค้าชุมชนออนไลน์    
7. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

1,950,215        องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดุซงญอ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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ที่ จังหวัด โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยดําเนินการ หน่วยรับ
งบประมาณ

สรุปผลการประเมินเบื้องต้นโครงการจังหวัด (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ภายใต้แผน 3.2
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

121 นราธิวาส พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน  "มาแลนะ" 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพและเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
    - ลานสามวัฒนธรรม  (ไทย มลายู จีน)   - หุ่นไม้ไผ่ – หุ่น
เหล็ก 
   - ซุ้มป้ายชื่องาน “มาแลนะ” - ฉากหลัง (Backdrop) “มา
แลนะ”
    - บ้านไม้ไผ่        - ปรับปรุงระบบน้ําพุ
2. ยกระดับตลาดนัดวิถีชุมชนรักษ์โลกให้มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) อย่างปลอดภัย 
3. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองการค้า
ชายแดน 
4. มีพื้นที่สําหรับอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองพหุวัฒนธรรม 
5. สร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชุมชนที่
อยู่ร่วมกันในพหุสังคมภายใต้บรรยากาศแตกต่างแต่ไม่แตกแยก

1,998,400        เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

122 นราธิวาส ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารร้านค้า       ลาน
อเนกประสงค ์ห้องสุขาและอื่นๆบริเวณท่าพระยาสาย ตําบล
บางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส

ก่อสร้างห้องสุขาพื้นที่ 31.00 ตร.ม. ก่อสร้างอาคารร้านค้า 
พื้นที่ 99.00 ตร.ม.ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พื้นที่ 295.00 
ตร.ม. ก่อสร้างผนังกันดิน ยาว 21.00 ม.  ก่อสร้างรั้ว ยาว 
41.00 ม.

4,300,000        เทศบาลเมือง
นราธิวาส

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

123 นราธิวาส พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการตัดเย็บกระเป๋า การสกรีนสี 
พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์
2. จัดจุดแสดงสินค้า และการตลาดออนไลน์

192,950           เทศบาลตําบล
ตันหยงมัส

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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เอกสารแนบ 3 
(ร่าง) 

 
ค าสั่งจังหวัดนราธิวาส 
ที่            / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ (แผนงาน 3.2) จังหวัดนราธิวาส 

----------------------------------------------- 
 อนุสนธิค ำสั่งจังหวัดนรำธิวำส ที่ 2343/2561  ลงวันที่ ๒4 กันยำยน  ๒๕61  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัดนรำธิวำส (ก.บ.จ.นธ.) เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นกลไกในกำร
บริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด    
 สืบเนื่องจำกจังหวัดนรำธิวำส  จะต้องด ำเนินกำรโครงกำรภำยใต้กรอบนโยบำยกำรฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงำน/โครงกำร กลุ่มที่ 3 ตำมบัญชีแนบท้ำยพระรำชก ำหนดฯ) เพ่ือแก้ไข
ปัญหำ เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตำมแนวทำงหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้         
ตำมพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม        
ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 ภำยหลังได้รับกำรอนุมัติ
งบประมำณตำมผลกำรพิจำรณำของส ำนักงำนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้ กำรด ำเนิน
โครงกำรจะต้องสอดคล้องกับศักยภำพ โอกำส สภำพปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่   เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาลและหลักธรรมาภิบาล  ดังนั้น  จังหวัดนรำธิวำส โดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบ
บูรณำกำร จังหวัดนรำธิวำส (ก.บ.จ.นธ.)  จึงแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานโครงการภายใต้
กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน 3.2) จังหวัดนราธิวาส ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ
และหน้ำที ่ดังนี้ 
  1. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส (ด้ำนเศรษฐกิจ)   ประธำนคณะท ำงำน 

2. ปลัดจังหวัดนรำธิวำส           รองประธำนคณะท ำงำน 
3. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์หรือผู้แทน   คณะท ำงำน 
4. คลังจังหวัดนรำธิวำส       คณะท ำงำน 
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนรำธิวำส     คณะท ำงำน 
6. โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดนรำธิวำส     คณะท ำงำน 
7. ประชำสัมพันธ์จังหวัดนรำธิวำส                     คณะท ำงำน 
8. สถิติจังหวัดนรำธิวำส       คณะท ำงำน 
9. ท้องถิ่นจังหวัดนรำธิวำส      คณะท ำงำน 
10. ประธำนบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีนรำธิวำส    คณะท ำงำน 
      (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) จ ำกัด 
11. ผู้แทนคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดนรำธิวำส   คณะท ำงำน 
12. หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดนรำธิวำส     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
         คณะท ำงำน 
13. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูล       อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      เพ่ือกำรพัฒนำจังหวัด (ส ำนักงำนจังหวัดนรำธิวำส)                 คณะท ำงำน 
14. นำยเศกสรรค์  อำรยำพันธ์         อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                คณะท ำงำน 
    (ส ำนักงำนจังหวัดนรำธิวำส)  

/โดยให.้.. 



 
-2- 

 
 

  โดยให้คณะท ำงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
  1. ติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรของส่วนรำชกำร รวมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนในพ้ืนที่ที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรของส่วนรำชกำร ให้เป็นไปตำมแนวทำงหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหำ 
เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019     
พ.ศ. 2563 ก ำหนด  
  2. รำยงำนผลกำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรของส่วนรำชกำร ปัญหำอุปสรรค 
แนวทำงแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัดนรำธิวำส 
(ก.บ.จ.นธ.) 
  3. ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัดนรำธิวำส 
(ก.บ.จ.นธ.) หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส มอบหมำย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่          กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 

     ( นำยเอกรัฐ  หลีเส็น ) 
                                               ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส 
                  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัดนรำธิวำส  
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\lhtJlln~fllllL'V1illlB1LJ1mih)~IJ~15111'1

.........
364,400 364,400 364,400

288,000 288,000

666,000 o 666,000 110,200

776,100 30 liIJlf1)J 2563

L5)JiillJ30 ii.fL 63

11IJ'l1'l28 n.fl. 63

30 liIJlfl)J 2563

L~)JiillJ30 ii.fl. 63



I.b~'Il1JL:a~tl5u'1in1~LlJii.1\'\J~1\1)J~1hTO
BE NUMBER ONE

477,900 477,900o

4,718,400 4,718,400 301,600 4,416,800

360,000 o 360,000

723,000 436,800 286,200

6,028,900 6,028,900

3



6) l.h~'q)JLilI~EJ)JFI11)J'oj{mJnl~1.h~fl1i11TO 130,600 0 130,600
BENUMBERONE ~~~1J~~",1'i1I1.h~UWln~)J

~L~IJLLl't~Iii1JLL1J1J~~~1JL~1J/V11NL-ih~

79,000 79,000 79,000
ONE 1~~1JmF11i1i'tu ~~"'1'i1IIJLliill

396,600 396,600

........
1,446,300 0 1,446,300 583,820.00

1,237,500(1.3) 'i'm"1F111)JUl'tl.li1l.nmLl't~1ilIJ1EJ

Fl11)Ji1~i1I1nliil1Jm~il~lil~

1,237,500 o 1,237,500

4



.. · .. 1

1,210,900 1,210,900

743,700 743,700

.......... 1(2.6)iillm~1JimrlltJl~f1'l11J11~i1rln U.11~

L(JI'i~1Jn1~tULl1~Il'1tJ~ltJ'!I1N~Lij!l~tJ~1
1,114,600 o 1,114,600 1,114,600

(2.7) iilln~~1Ju.~~'Ii'tJL'i!ln!lLLI1~L'i!l!J!ln!l~

U.11~L'i!lFl'lli1""~~til!JVi~~~1'11V11tJU.!1~'!IUltJ

(2.8) iillm~1Jtn~1F1111Jtll1!l(JIJi'mLI1~

rlltJl~Fll11Ji1~(JIln !illtJn1~Il~lll~

tltutl'l ~t.1tJtJu.!l11Vl<lvi~nf'l!ltJn'i(JI111~"'1(J1

L\4m'~Ll1~1Jn1Wi!l~L~!Jl'f11J'tItJtJ1(J1

1,322,500

1,434,000

(2) iillm~1Jtltutl'i~t.1tJtJLL!l11V1<1vi~nFl!ltJn'i(JI

, lV1!J-1J1L<lL~~L~m'~Ll1~1J
o

o 1,322,500

o 1,434,000

1,519,500

2,000,000

11,050,000 10,781,000 269,000

1,322,500

(22 ~1(J1240 1tJ)

l1~tJl1J7/05/2563

(13 ~l(J11801tJ)

11tJ~.tI'l~'II1';1J\~'tJ5

ll.tJG.

lltJll.tJo.

V1'11.tJo.

5



(1.1) ii~m~lJ~l'1m~IJ1\Jnl1L~m.Ji Iil\Jl\J 565,500 565,500 87,100 478,400
13 r:J\JV

(L2) ii~m1lJi1tT1J"11\Jn11~~~1\J'i'\J 601,200 0 601,200 60
~l~\'l'iJ~FnllJi (Field day) Iil\Jl\J 13 r:J\JV

425,700 0 425,700

425,700 425,700

6



4,950 4,950

204,150 204,150

28,600 28,600
13,000

. . . . . . . .
60,500 60,500

.........
11,250 11,250

49;250 49,250

.*

tI ·1~ fl111Jn11'111J1IJn1~"1iIJIJ~1IJ

1. illj1i9iLfl1~n1~LLft1 15. tfl1~n1' 132,553,400 ·\11'1'1
2. ~':'I1'j1~'lJililljmilf1'~n1' 0 LfI'~n1' 0 \li'l'l
3. a~'W'IJ.i!ljf1iiil;;'~n1' 0 lfn~n11 0 \11'1'1

~'i1J 15 _tfl'~n1~ 132,553,400 \11'1'1
fI~L'I1ii1l1fl'~n1nirfi~ 'W.uLLvIJ 13 tfl'~n11 112,469,600 \11'1'1

~\ltI':1J1!l.1'11fi~tli'\I.'11.'.\1.LVIJ .i'1IJ1IJ ~vVfl: Lumhv ~vVfl:
~\JI>hiiIJ~1IJ 59;967,600.00

3 53.27 21,837,661.59 36.45
~\JII'~'1IJ 52,562,000 46.73 3,888;900.00 7.40

111J 112,469,600 100.00 25,726,561.59 22.87

7



เอกสารแนบ 4 

บัญชีโครงการและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จังหวัดนราธิวาส   

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
 งบ

ด าเนินงาน  
 งบลงทุน   รวมเป็นเงิน  

หน่วย
ด าเนินการ 

จังหวัดนราธิวาส 34,512,770 84,714,130 119,226,900   
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
และพัฒนาการค้าการลงทุน (จ านวน 3 
โครงการ) 

778,800 20,000,000 20,778,800   

1 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด
และการเชื่อมโยงตลาดการค้านราฯ 
4.0 

550,000 0 550,000 ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดนรำธิวำส 

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

228,800 0 228,800 ส ำนักงำนจังหวัด
นรำธิวำส 
(กลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์ฯ) 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอสุไหงปาด ี
(Padee Complex) ระยะที่ 2 

0 20,000,000 20,000,000 อ าเภอสุไหงปาด ี

ผลผลิต:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน (จ านวน 3 โครงการ) 

13,338,670 8,393,630 21,732,300   

4 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
นราธิวาส 

4,338,670 241,630 4,580,300 ส ำนักงำนจังหวัด
นรำธิวำส (ศูนย์
ประสำนงำน
โครงกำรพิเศษอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ) 

5 โครงกำรก่อสร้ำงส่วนประกอบอำคำร
ศูนย์พักพิงชั่วครำวส ำหรับผู้ประสบภัย
ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลจังหวดั
นรำธิวำส 

0 8,152,000 8,152,000 ส ำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำ
ธำรณภัยจังหวัด
นรำธิวำส 

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบ
บูรณำกำร 

9,000,000 0 9,000,000 ส ำนักงำนจังหวัด
นรำธิวำส 

ผลผลิต:โครงการด้านการบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(จ านวน 1 โครงการ) 

0 1,320,000 1,320,000   

7  โครงการส่งเสริมการพ่ึงตนเอง
ทางด้านพลังงานในภาคการเกษตร 

0 1,320,000 1,320,000 ส ำนักงำนพลังงำน
จังหวัดนรำธิวำส 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
 งบ

ด าเนินงาน  
 งบลงทุน   รวมเป็นเงิน  

หน่วย
ด าเนินการ 

8 โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใตส้ันติสุข 3,594,000 0 3,594,000 ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวัดนรำธิวำส 

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดนราธิวาส 

3,836,200 0 3,836,200 ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวัดนรำธิวำส 
(ศอ.สป.จว.นธ.) 

10 โครงการเร่งรัดผลักดันการขยาย
เครือข่ายการณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดนราธิวาส 

495,700 0 495,700 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
นรำธิวำส 

ผลผลิต:โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร
แบบครบวงจร (จ านวน 2 โครงการ) 

0 20,890,000 20,890,000   

11 โครงการบริหารจัดการน  าเพื่อ
การเกษตรเพิ่มค่า 

0 11,000,000 11,000,000  โครงกำรส่งน้ ำ
และบ ำรุงรักษำโก-
ลก  

12 โครงการขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์ 0 9,890,000 9,890,000  สนง.ปสุสตัว์
จังหวัดนรำธิวำส  

ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการ (จ านวน 2 โครงการ) 

12,469,400 34,110,500 46,579,900   

13 โครงการสนับสนุนงานประจ าปีและ
งานของดีเมืองนรา ประจ าปี 2564 

12,469,400 0 12,469,400 ส ำนักงำนจังหวัด
นรำธิวำส 

14 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
นราธิวาส 

0 34,110,500 34,110,500 ส ำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดนรำธิวำส 

รวม 6 ผลผลิต 13 โครงการ/1 รายการ 34,512,770 84,714,130 119,226,900   
 



ด่วนทีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว 9 ] ^ ^

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑0 ๔๐๐ 

ง  4. สิงหาคม ๒๔๖๓
การเตรียมการจัดซือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและฦๅรบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นั และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ

ฯ  น  'อ  ^ 2

ห น ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยบ ีญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กุเวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินํ๊จฉัยบีญหา 
การจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/ว  ๔๗๗ ลง'!นที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัณญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบกุเระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อัจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ประกอบกับตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ ๒.๑ ให้หมายความถึงเม ื่อคณะอนุกรรมาธิการวสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณั
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อฺนเสนอสภัาผู้แทนราษฎร
พิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานชองรัฐนั้น ได้เบทราบวงเงินงบประมาณที่จะใข้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังน้ัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และเปีนไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินชองรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานชองรัฐ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป ทั้งนี้ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจํ่ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๑ ให้หมายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการ 
ว ิสาม ัญพ ิจารณาร่างพระราชบ ัญญ ัตงบประมาณ รายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้พ ิจารณา 
ร่างพระราชบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ รายหน่วยงานชองรัฐและมีมติ 
เป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานชองรัฐนั้น ไดรับทราบ 
วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดึ อรัญญาเกษมสุข) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๑ ๔๔๔๓ ๔๔๘๘ -  ๙ และ ๖๘๗๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖

เร่ือง 

เรียบ 

อ้างถึง

เอกสารแนบ 5
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Rectangle



จังหวัดนราธิวาส หน้า 1 

เอกสารแนบ 6 

เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
 (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2565) 

จังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค.(ก.บ.ภ.).
ได้ก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) และ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 และร่างก าหนดการ
จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนแก่จังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานพิจารณาศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไป
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนที่ ก.บ.ภ. ก าหนด  

2. เชิญส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2561 - 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  

3. ส่วนราชการและอ าเภอเสนอความคิดเห็นต่อจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ตลอดจนวิสัยทัศน์
ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์ และจัดส่ง Project brief โครงการที่จะเสนอในปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
อ าเภอจัดส่งปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ.นธ. ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 
2563 

4. เชิญส่วนราชการ อ าเภอ และ อปท. ร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายนโยบาย หลักเกณฑ์และ วิธีการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561–2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี (ผ่าน VCS) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  มอบนโยบายการจัดท าแผนฯ และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2563 

6. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยให้จัดส่งโครงการฯ ให้ส านักงานจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ 5 
สิงหาคม 2563  

7. จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 – 9กันยายน 2563 ก่อนน าเสนอ 
ก.บ.จ.นธ. ในวันนี้ 

8. น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานตามข้อ 3) สรุปเป็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.
2561 - 2565 (ฉบับทบทวนรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของจังหวัดนราธิวาส และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ ดังกล่าว ในวันนี้ ช่วงเวลา 09.00 - 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมแห่งนี้ 

 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลตามกระบวนการดังกล่าวจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
พ.ศ. 2561 - 2565 ดังนี้ 
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1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
       “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” 
 

เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง  การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม  
  1.1) ภาคการเกษตร : เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน ไม้ผล ปศุ
สัตว์ ประมง ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต้       
ณ อ าเภอยี่งอ  ที่จะเป็นแหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการส่งออก                   
โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของ
จังหวัดจากฐานการเกษตร 
  1.2) ภาคการท่องเที่ยว : เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว
ใหม่ จากต้นทุนของจังหวัดที่เกิดบริการที่มีมูลค่าสูง  
 2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม ่
  2.1) เพ่ิมศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโป๊ะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก 
ผลิตภัณฑ์ส้มแขก เป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรีเมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก และพัฒนาโอกาสทาง
การตลาดในระบบดิจิทัล 
  2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เช่น
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร) 
  2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เพ่ิมเติม อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และการท่องเที่ยวชุมชน 
 3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
  3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ต าบล 5 อ าเภอ) 
  3.2) เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมใน           
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
 

การค้าเฟื่องฟู หมายถึง  การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    1) จังหวัดนราธิวาสมุ่งเป็นจังหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโก-ลกเป็น
ต้นแบบการค้าขายระหว่างประเทศและมีการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโก-ลก)      
ที่มีมาตรฐานการจัดการด่าน เพ่ือการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

    2) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน        
ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
 3) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือ              
ต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด           
ที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 
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นราน่าอยู่ หมายถึง การที่สังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้และเชื่อมั่น                
ของประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
 2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 
และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาที่ ได้มาตรฐาน และ    
เท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยท างานมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชน      
มีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
 3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นบริการที่มีความทันสมัย  
ยุคดิจิทัล  มีธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ยึดหลักในการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีงาน     
มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงขึ้น 
 5) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

มุ่งสู่สันติสุขที่ย่ังยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขท่ียั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) กองก าลังประจ าถิ่น  กองก าลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการรักษา   
ความสงบเรียบร้อย โดยการวางระบบป้องกันภัยคุกคามในพ้ืนที่ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้              
ในการท างานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ 
(ผู้น าท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิด 
ทัศนคต ิพร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติ 
 3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพ้ืนที่ และ     
มีความเข้มแข็ง 
 4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ           
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
ของประเพณี และวัฒนธรรม 
 7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร 
และระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 

 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
 เป้าประสงค์ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นพัฒนาด้านการเกษตร การลงทุน 
                                  การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
          ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึน      
                                       ร้อยละ 2.8 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.56 ต่อปี) 
                                   2. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัว เรือนยากจนที่มีรายได้  
                                       เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.51  ต่อปี) 
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3. ประเด็นการพัฒนา 
 3.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
 3.2 ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
                     เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมี 
                     สิ่งแวดล้อมที่ดี 
 3.4 เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
 
4. ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

 4.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน 
  4.1.1 เป้าประสงค์ 
              (1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  เพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร และ 
สินค้าชุมชน 
             (2) เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในจังหวัดพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แข่งขันได้ในระดับสากล และการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางการค้าสู่อาเซียน 
                  (3) เพ่ือพัฒนาและจัดการผลผลิตทางการเกษตร เชิงปริมาณ และคุณภาพในการ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
             (4) เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัดจากโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาของ
ประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองแห่งการค้า ผู้ประกอบการค้าในทุกระดับของจังหวัดเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
  4.1.2  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                                (1) ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต พืช (ปาล์มน้ ามัน) ประมง (ปลา
กะพงขาว) ปศุสัตว์ (แพะ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   (2) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3.0 ต่อปี
                  (3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.5 ต่อปี) 
       (4) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี 

 4.1.3  แนวทางการพัฒนา 
 (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน  รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก -ลก 
เป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
 (3) พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุ มชน และ
ผู้ประกอบการใหม่ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
 (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า ที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 (5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของ
การกีฬา นันทนาการ และการบริการ 
 (6) พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ปริมาณ คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 
 (7) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 
 (8) พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล 
เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ 

 4.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2.1  วัตถุประสงค์ 
   (1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคมไทย มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  

      (2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน 
วัยสูงอายุ เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการจัดการตนเองทาง
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม และมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

   (3) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความเข้มแข็งเอ้ือ
ต่อการพัฒนาคน 
        (4) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ ประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มั่นคงทางรายได้ และ
คุณภาพชีวิต 

      (5) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  และมีความ
สะดวก ทันสมัยมากขึ้น ตามบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส 

      (6) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์
พระราชา และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       (7) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจังหวัดนราธิวาสให้มีความ    
เท่าเทียมและสูงข้ึน 
  4.2.2  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   (1) ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
                                     (เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี) 
             (2) ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. (เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.51 ต่อปี) 
   (3) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (เพ่ิมข้ึน 0.50 คะแนนต่อปี) 
   (4) อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน (ลดลงร้อยละ 0.91 ต่อปี) 
   (5) อัตราการว่างงาน (ลดลงร้อยละ 0.20 )         
       4.2.3  แนวทางการพัฒนา 
 (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือหนุนเสริม
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 



จังหวัดนราธิวาส หน้า 6 
 

 (2) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้
แนวทางตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้างศักยภาพ การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีภูมิคุ้มกันภายใต้ อัตลักษณ์ที่ดีงามของพ้ืนที่  
 (4) พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา 
และบุคลากรการศึกษา  
 (5) สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อย โอกาส คนยากจน เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ 
 (6) สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็งให้ประชาชน ฉลาดรู้พึ่งตนเอง ทางสุขภาพ  
ลดปัญหา การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 
 (7) ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน 
อาชีพ รายได้ แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา 
 4.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
    4.3.1  วัตถุประสงค์ 
             (1) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าฮาลาบาลาและพ้ืนที่ทาง
ทะเลของจังหวัด 
           (2) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทางด้านพลังงาน 
           (3) เพ่ือจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ด่านชายแดน และในชุมชน 
   (4) เพ่ือลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดให้ลดลง 
   (5) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
  4.3.2  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   (1) อัตราการขยายตัวของป่าไม้ (เพ่ิมข้ึนปีละ 0.27%) 
   (2) จ านวนองค์กรที่มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ปีละ 5 แห่ง) 
   (3) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   (4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปีที่ปัจจุบัน ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   (5) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี ปัจจุบัน ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
 4.3.3  แนวทางการพัฒนา 
   (1) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความ
หลากหลายของระบบนิเวศน์ป่าเขาชายฝั่ง และทะเล   
   (2) สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่ง
และตลิ่ง และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย   
   (3) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย   
   (4) ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จาก
ฐานทรัพยากร มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง 
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 4.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม 
อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
      4.4.1  วัตถุประสงค์ 
   (1) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็งและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพ้ืนที่    
   (2) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของสังคม
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในพ้ืนที่ด้านความปลอดภัยและมีการบูรณาการภารกิจใน
หน่วยงานต่าง ๆในพ้ืนที่   
       4.4.2  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   (1) จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลดลงปีละ 20 ครั้ง)    
   (2) ร้อยละของพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (เพ่ิมข้ึนปีละ 10%) 
   (3) ร้อยละของพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง (ลดลงปีละ 1%) 
                     4.4.3  แนวทางการพัฒนา 
  (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มี
ความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่   
  (2) เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของ
หลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม  
  (3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ที่ 
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจาก
ประชาชน 
 (5) สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน 
และภาคภูมิใจในพื้นที่ ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด 

*************************************************************** 



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

1 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้

 การลงทนุ และการคา้ชายแดน

26 108,100,190 146,695,960 254,796,150

2 ลดความเหลือ่มล ้า พัฒนาและเสรมิสรา้งคณุภาพ

ชวีติประชาชนบนพืน้ฐานหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

10 49,961,647 100,006,200 149,967,847

3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตใิหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์    ใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืและมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่ี

6 1,114,250 49,325,900 50,440,150

4 เสรมิสรา้งสนัตสิขุและความมั่นคงภายในพืน้ทีแ่บบ

ม ีสว่นร่วม อยา่งเขา้ใจ  เขา้ถงึและพัฒนา

6 48,739,560 3,082,000 51,821,560

48 207,915,647 299,110,060 507,025,707

สรปุบญัชโีครงการตามรา่งแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบบัทบทวน) 
และรา่งแผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนราธิวาส 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563

รวม

งบประมาณ (บาท)
ล าดบั ประเด็นการพัฒนา จ านวนโครงการ



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

5  โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

1.โครงกำรกำรจบัทศิกำรคำ้สูต่ลำด Digital 

รปูแบบ New Normal ยคุ 2022

5,132,000 0 5,132,000  ส านักงานพาณชิย์

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ในหัวขอ้ “จับ

ทศิทางการคา้Online  พชิติใจผูบ้รโิภคยคุ 2022”

750,000 0 750,000

กจิกรรมที ่2 กจิกรรมแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้ของ

จังหวดันราธวิาส

622,000 0 622,000

กจิกรรมที ่3 กจิกรรมจัดงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้

รปูแบบตลาดดจิทัิล(Digital) ยคุ 2022

3,000,000 0 3,000,000

กจิกรรมที ่4 การเชือ่มโยงความสมัพันธอ์งคก์รการคา้

และธรุกจิจังหวดันราธวิาส กบัจังหวดัและภมูภิาคอืน่ๆ

500,000 0 500,000

กจิกรรมที ่5 ตลาดนัดเงนิทนุและนวตักรรมสูโ่ลกดจิทัิล 260,000 0 260,000

8  โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

2.โครงกำรสรำ้งผูป้ระกอบกำร SME ใหเ้ป็นนกัรบ

เศรษฐกจิยคุดจิทิลั

      3,000,000 0 3,000,000  สนง.อตุสาหกรรม

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 อบรมรวมกลุม่พันธมติรธรุกจิในยคุดจิทัิล           500,000 0 500,000

กจิกรรมที ่2 อบรมเชงิปฏบิัตคิวามรูก้ารท า Marketing 

digital

          500,000
0

500,000

กจิกรรมที ่3 สรา้งและพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ

ดา้นดจิทัิลในเชงิลกึ

       1,000,000
0

1,000,000

กจิกรรมที ่4 การพัฒนา Platform เพือ่เชือ่มโยง

การตลาด

       1,000,000
0

1,000,000

9  โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

3.พฒันำทกัษะชำ่งเครือ่งถมมลำยสููก่ำรเพิม่มลูคำ่

เชงิพำณิชย์

      6,121,900          147,660 6,269,560  วทิยาลัยชมุชน

นราธวิาส
กจิกรรมที ่1 ประชมุเตรยีมความพรอ้มคณะท างาน             33,100 0 33,100

กจิกรรมที ่2 ปฐมนเิทศผูเ้ขา้รว่มโครงการแตล่ะรุน่ 

จ านวน 3 รุน่@ละ 20 คน รุน่ละ 6 ชม.

          115,800 0 115,800

กจิกรรมที ่3 อบรมการท าเครือ่งถมขัน้พืน้ฐาน จ านวน 3

 รุน่@ละ 20 คน รุน่ละ 360 ชม.

       3,350,400           147,660 3,498,060

กจิกรรมที ่4 อบรมการท าผลติภัณฑจ์ากเครือ่งถม (เข็ม

กลัดลายมลาย)ู จ านวน 20 คน จ านวน 360 ชม

       1,256,800 0 1,256,800

กจิกรรมที ่5 อบรมการท าผลติภัณฑจ์ากเครือ่งถม(ท า

เครือ่งตกแตง่งานหัตกรรมจักสาน)จ านวน 20 คน จ านวน

 360 ชม.

       1,256,800 0 1,256,800

กจิกรรมที ่6 กจิกรรมนเิทศ ตดิตามและประเมนิผล           109,000 0 109,000

สรปุบญัชโีครงกำรตำมแผนพฒันำจงัหวดั (ฉบบัทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธวิำส (เม ือ่วนัที ่30 ก.ย. 63)

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

10  โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

4.โครงกำรพฒันำศกัยภำพแรงงำนขบัเคลือ่น

เศรษฐกจินรำ

      1,287,800                     -   1,287,800  สถาบันพัฒนาฝีมอื

แรงงาน 25 นธ.
กจิกรรมที ่1การพัฒนาทักษะเทคโนโลยรีะบบปรับ

อากาศ

      - ฝึกอบรมหลักสตูรการฝึกอาชพีเสรมิ หรอืหลักสตูร

การฝึกยกระดับฝีมอืใหแ้กก่ลุม่ เป้าหมาย จ านวน 40 คน 

(2 รุน่ๆละ 20 คน) ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วนั)

          222,000 0 222,000

กจิกรรมที ่2 การพัฒนาทักษะการขับรถลากจงู (รถหัว

ลาก)ฝึกอบรมหลักสตูรการฝึกอาชพีเสรมิ หรอืหลักสตูร

การฝึกยกระดับฝีมอืใหแ้กก่ลุม่เป้าหมาย จ านวน 16 คน 

(1 รุน่)ระยะเวลาฝึกอบรม 120 ชม. (20 วนั)โดยเป็นการ

ฝึกภาคทฤษฎ ี30 ชั่วโมง และฝึกภาคปฏบิัต ิ90 ชั่วโมง

          723,000 0 723,000

กจิกรรมที ่3 การพัฒนาทักษะการขับรถยก (รถ 

Forklift)ฝึกอบรม หลักสตูรการฝึกอาชพีเสรมิ หรอื

หลักสตูรการฝึกยกระดับฝีมอืใหแ้กก่ลุม่ เป้าหมาย จ านวน

 20 คน (2 รุน่ๆละ 10 คน)ระยะเวลา ฝึกอบรม 60 ชั่วโมง

 (10 วนั)โดยเป็นการฝึก ภาคทฤษฎ ี6 ชั่วโมง และฝึก

ภาคปฏบิัต ิ54 ชั่วโมง

          342,800 0 342,800

19 5.โครงกำรพฒันำและยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP 

จงัหวดันรำธวิำส

      5,575,000                     -   5,575,000 สนง.พัฒนาชมุชน

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 พัฒนาผลติภัณฑส์รา้งสรรคจ์ากสนิคา้/

วตัถดุบิอตัลักษณ์พืน้ถิน่ของจังหวดันราธวิาส

          975,000 0 975,000

1.1 การออกแบบผลติภัณฑส์รา้งสรรคจ์ากสนิคา้/

วตัถดุบิอตัลักษณ์พืน้ถิน่ พรอ้มบรรจภัุณฑ์

          600,000 0 600,000

1.2 การวเิคราะหค์ณุคา่ โภชนาการทางอาหารของ

ผลติภัณฑส์รา้งสรรค์

          375,000 0 375,000

กจิกรรมที ่2 พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการและพัฒนา

กระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลย ีนวตักรรม

       2,265,000 0 2,265,000

2.1 พัฒนาศักยภาพของกลุม่ผูป้ระกอบการดา้นการผลติ

ดว้ยเทคโนโลย ีนวตักรรม

       1,221,000 0 1,221,000

2.2 สนับสนุนวสัด ุอปุกรณ์ เทคโนโลย ีในกระบวนการ

ผลติ การบรรจ ุเพือ่เตรยีมพรอ้มการขอรับรองมาตรฐาน 

และการจ าหน่าย

       1,044,000 0 1,044,000

กจิกรรมที ่3 การประชาสมัพันธแ์ละการตลาด        2,335,000 0 2,335,000

3.1 พัฒนาสือ่ประชาสมัพันธส์นิคา้สรา้งสรรคอ์ตัลักษณ์

พืน้ถิน่

          335,000 335,000

 3.2 สง่เสรมิชอ่งทางการตลาดสนิคา้สรา้งสรรคอ์ตั

ลักษณ์พืน้ถิน่

       2,000,000 0 2,000,000

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

 โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

20  โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

6.โครงกำรเสรมิสรำ้งผูป้ระกอบกำรเป็น Smart 

SME และกำ้วสู ่4.0

      3,550,000                     -   3,550,000  สนง.อตุสาหกรรม

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1  สง่เสรมิพัฒนา SME และ OTOP 

ฝึกอบรมผูป้ระกอบการ หลักสตูร การเป็น Smart SME 

และ หลักสตูร การพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

       1,500,000                   -   1,500,000

กจิกรรมที ่2 ยกระดับ SME กา้วสู ่4.0 

  - ฝึกอบรมหรอืฝึกสอน Coaching แกผู่ป้ระกอบการ 

จ านวน 20 สถานประกอบการ

       2,000,000                   -   2,000,000

กจิกรรมที ่3 ตดิตามและประเมนิผล             50,000                   -   50,000

32  โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

7.โครงกำรพฒันำแรงงำนสมรรถนะดจิทิลัเพือ่กำร

พฒันำกำรคำ้ กำรลงทนุ รองรบั เศรษฐกจิบำงนรำ

ยคุใหม่

         423,750 0 423,750  สถาบันพัฒนาฝีมอื

แรงงาน 25 นราธวิาส

กจิกรรม ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดจิทัิล หลักสตูรการ

ฝึกอาชพีเสรมิ หรอืหลักสตูรการฝึกยกระดับฝีมอื

ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วนั)ใหแ้กก่ลุม่เป้าหมาย

 จ านวน 100 คน (5 รุน่ๆละ 20 คน)

          423,750 0 423,750

33  โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

8.โครงกำรสง่เสรมิสถำนประกอบกำรรำ้นอำหำรสู่

ครวัดจิติลั

         100,000 0 100,000  ส านักงานแรงงาน

จังหวดันราธวิาส

  - ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการใชเ้ทคโนโลยดีจีทัิลที่

ทันสมัยในงานบรกิารส าหรับการพัฒนารา้นอาหาร

ระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง (3 วนั)

          100,000 0 100,000

47 9.โครงกำรพฒันำตลำดกลำงผลผลติทำง

กำรเกษตรและเชือ่มโยงกำรคำ้สูต่ลำดระดบั

ภมูภิำคและกำรคำ้ชำยแดน สว่นขยำยพืน้ที ่๒ 

พืน้ทีชุ่มชนเมอืง

      1,050,000       6,312,000 7,362,000  ส านักงานสหกรณ์

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 กอ่สรา้งอาคารสถานที ่วสัดอุปุกรณ์

การตลาดแกต่ลาดกลางเพือ่การเกษตรและการสง่ออก

จังหวดัภาคใตช้ายแดน สว่นที ่2 เขตชมุชนเมอืง อ าเภอ

เมอืง จังหวดันราธวิาส

0 6,312,000       6,312,000

กจิกรรมที ่2 การอบรมประชาชนท่ัวไปเพือ่บม่เพาะ

ธรุกจิและพัฒนาศักยภาพดา้นตลาดแกบ่คุลากรสถาบัน

เกษตร และเกษตรกร แรงงานในธรุกจิเอกชน

650,000          -                650,000

กจิกรรมที ่3 จัดงานสือ่สารการใหบ้รกิารของตลาด

กลางฯ ในระยะเริม่แรก

400,000          -                400,000

รวมท ัง้ส ิน้ 9 โครงกำร 26,240,450 6,459,660 32,700,110

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

 โครงกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมและ

พฒันำกำรคำ้กำรลงทนุ

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

21 10.โครงกำรขบัเคลือ่นสนิคำ้ปศสุตัว ์จงัหวดั

นรำธวิำส

                    -      13,606,900 13,606,900

กจิกรรมที ่1  เพิม่ผลผลติโคเนื้อและยกระดับเกษตรกร

รายยอ่ย/ฟารม์ชมุชน

                  -          9,635,500 9,635,500

กจิกรรมที ่2 สง่เสรมิการเลีย้งแพะเนื้อเพิม่รายไดใ้หก้บั

เกษตรกร

                  -          2,297,200 2,297,200

กจิกรรมที ่3 พัฒนาและเพิม่ฐานการผลติสตัวปี์กสรา้ง

อาชพีและเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกร

                  -          1,674,200 1,674,200

22 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

11.โครงกำรเพิม่คณุคำ่มลูคำ่สนิคำ้กำรเกษตร 

ภำยใตแ้บรนดจ์งัหวดั (ลองกอง GI นรำธวิำส,

ทเุรยีนเทอืกเขำบโูด, มงัคดุสำยแรท่องค ำ และสละ

อนิโดลุม่น ำ้บำงนรำ)

      5,900,000                     -   5,900,000 ส านักงานเกษตร

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1  อบรมถา่ยนทอดความรูใ้หแ้กส่มาชกิศนูย์

คัดแยก ดา้นมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ดา้นเทคโนโลย ี

นวตักรรม และการสรา้งแพลตฟอรม์ตลาดออนไลน์ 

จ านวน 1,500 คน

          600,000                   -   600,000

กจิกรรมที ่2 สนับสนุนบรรจภัุณฑ ์เพิม่คณุคา่มลูคา่

สนิคา้การเกษตร ภายใตแ้บรนดจั์งหวดั (ลองกอง GI 

นราธวิาส,ทเุรยีนเทอืกเขาบโูด, มังคดุสายแรท่องค า 

และสละอนิโดลุม่น ้าบางนรา) ใหแ้กศ่นูยค์ัดแยก หรอื

แปลงใหญ ่จ านวน 13 ศนูย์

       5,000,000                   -   5,000,000

กจิกรรมที ่3 จา้งเหมาจัดงานประชาสมัพันธส์นิคา้ 

การเกษตร ภายใตแ้บรนดจั์งหวดั (ลองกอง GI นราธวิาส

,ทเุรยีนเทอืกเขาบโูด, มังคดุสายแรท่องค า และสละอนิ

โดลุม่น ้าบางนรา) จ านวน 1 ครัง้

          300,000                   -   300,000

23 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

12.โครงกำรยกระดบัผลติภณัฑแ์ละกำรตลำดของ

วสิำหกจิชุมชนภำยใตแ้บรนดอ์ ำเภอ

         664,000                     -   664,000 ส านักงานเกษตร

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 อบรมสมาชกิวสิาหกจิชมุชน จ านวน 2 วนั 

26 กลุม่ สมาชกิ 130 ราย

          104,000                   -   104,000

กจิกรรมที ่2 ศกึษาดงูานดา้นการออกแบบผลติภัณฑ ์

บรรจภัุณฑ ์จ านวน 3 รุน่ 26 กลุม่ สมาชกิ 130 ราย

          300,000                   -   300,000

กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิการจัดตัง้ตลาดเกษตร สนับสนุน

บรรจภัุณฑแ์กก่ลุม่วสิาหกจิชมุชน จ านวน 26 กลุม่ๆ ละ 

10,000 บาท

          260,000                   -   260,000

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

ส านักงานปศสุตัว์

จังหวดันราธวิาส

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

24 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

13.โครงกำรสง่เสรมิกำรผลติพชือำหำรตำมหลกั

ของปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 1 ต ำบล 1 หมูบ่ำ้น/

ชุมชน/1มสัยดิ

      3,560,000                     -   3,560,000 ส านักงานเกษตร

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 อบรมถา่ยทอดความรูแ้กเ่กษตรกรและ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 77 หมูบ่า้น/ชมุชนๆละ 40 ราย 

และมัสยดิ 13 แหง่ๆละ 10 ราย

          600,000                   -   600,000

กจิกรรมที ่2 สนับสนุนวสัดสุาธติในการฝึกอบรม จ านวน

 77 หมูบ่า้น/ชมุชน 13 มัสยดิๆ ละ 30,000 บาท

       2,700,000                   -   2,700,000

กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิการจัดตัง้ตลาดเกษตร 13 อ าเภอ 

13 แหง่ ๆ ละ 20,000 บาท (260,000 บาท)

          260,000                   -   260,000

27 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

14.โครงกำรเสรมิสรำ้งรำยไดใ้หแ้กก่ลุม่เกษตรกร

ผูป้ลกูพชืไร ่(ออ้ย แตงโม ขำ้วโพดหวำน)

      2,000,000                     -   2,000,000  ส านักงานเกษตร

จังหวดันราธวิาส

 กจิกรรมที ่1 : อบรมเกษตรกร จ านวน 2 ครัง้ 40 กลุม่ 

1,000 คน

          400,000                   -   400,000

 กจิกรรมที ่2 : สนับสนุนวสัดสุาธติในการฝึกอบรม 

(ปัจจัยการผลติตามกจิกรรมกลุม่ จ านวน 40 กลุม่ ๆละ 

30,000 บาท

       1,200,000                   -   1,200,000

 กจิกรรมที ่3 สนับสนุนอปุกรณ์การสาธติ จ านวน 40 กลุม่

 กลุม่ละ 10,000 บาท

400,000          -                400,000

28 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

15.โครงกำรกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรเลีย้งผึง้

และกำรแปรรปู เพือ่สรำ้งเสรมิรำยไดใ้หช้ำวสวน

ยำงพำรำสวนปำลม์น ำ้มนั และสวนไมผ้ล

         355,000 355,000 ส ำนกังำนเกษตร

จงัหวดันรำธวิำส

กจิกรรมที ่1 อบรมเกษตรกรกลุม่ผูเ้ลีย้งผึง้โพรง ดา้น

เทคโนโลยกีารแปรรปู บรรจภัุณฑ ์และการตลาดออนไลน์

            25,000                   -   25,000

กจิกรรมที ่2 ศกึษาดงูานแปลงตน้แบบการเลีย้งผึง้โพรง

 จ านวน  1 ครัง้ 1 วนั 60 ราย

            30,000                   -   30,000

กจิกรรมที ่3 สนับสนุนวสัดสุาธติในการฝึกอบรม (ปัจจัย

การผลติ) จ านวน 3 กลุม่ ๆละ 100,000 บาท 

          300,000                   -   300,000

29 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

16.โครงกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนตลำดกลำง

กำรเกษตรเพือ่กำรสง่ออกภำคใตช้ำยแดนในกำร

จดักำรสขุอนำมยักำรประกอบกำรทำงกำรตลำด

และกำรรกัษำควำมปลอดภยัพืน้ที่

                    -         9,150,000 9,150,000  ส านักงานสหกรณ์

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 สรา้งรัว้คอนกรตี ชนดิตอกเสาเข็ม  ฉาบผวิ

 2 ดา้น พรอ้มทาสบีรเิวณโดยรอบและภายในตลาดกลาง

การเกษตรฯ ขนาดสงู 2.20 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

0        7,900,000 7,900,000

กจิกรรมที ่2 สรา้งประตรัูว้สแตนเลสแบบเลือ่น จ านวน 4

 จดุ  ขนาดกวา้ง 8 เมตร สงู 2.20 เมตร

0           500,000 500,000

กจิกรรมที ่3 กอ่สรา้งอาคารป้อมยามโครงเหล็ก ขนาด 

2.4 x 2.4 x 2.6 เมตร จ านวน 2 หลัง

0           200,000 200,000

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

กจิกรรมที ่4 ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งบรเิวณรัว้ ชนดิ

เสาเหล็กมชีดุโคมไฟพรอ้มหลอดไฟ รวมถงึการวางระบบ

ไฟฟ้าเชือ่มโยงถงึอาคารภายในตลาด จ านวน 50 ชดุ

0           400,000 400,000

กจิกรรมที ่5 จัดท าระบบรักษาความปลอดภัยดว้ยกลอ้ง

วงจรปิด CCTV จ านวน 1 ชดุ จ านวน 6 ตัว

0           150,000 150,000

37 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

17.โครงกำรจดัหำน ำ้เพือ่กำรผลติ ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ

ชุมชนม ัน่คง

                    -         4,000,000 4,000,000 โครงการสง่น ้าและ

บ ารงุรักษาโก-ลก

.- กอ่สรา้งคสูง่น ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.50 

เมตร ยาว 974 เมตร

0 4,000,000 4,000,000

45 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

18.โครงกำรสรำ้งมลูคำ่สนิคำ้เพิม่สนิคำ้เกษตรขำ้ว

พืน้เมอืงจงัหวดันรำธวิำสภำยใตอ้ตัลกัษณ์ประจ ำ

ถ ิน่สูก่ำรตลำดระดบัภมูภิำคและกำรคำ้ชำยแดน

      1,992,500       6,193,000 8,185,500  ส านักงานสหกรณ์

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 กอ่สรา้งอาคารการแปรรปูผลผลติขา้ว

พืน้เมอืงแกเ่ครอืขา่ยกลุม่อาชพีโรงสขีา้วพกิลุทองในการ

จัดการดา้นตลาดขา้วพืน้เมอืงสูต่ลาดระดับจังหวดั  ระดับ

ภมูภิาค และการคา้ชายแดน สูก่ารสรา้งความสามารถใน

การแขง่ขันในตลาด

0 5,050,000       5,050,000

กจิกรรมที ่2 สนับสนุนวสัดอุปุกรณ์การผลติและ

การตลาดแกก่ลุม่อาชพีเครอืขา่ยโรงสขีา้วพกิลุทองใน

การแปรรปูเพิม่มลูคา่สนิคา้เกษตรสูก่ารเกษตรเพิม่มลูคา่

0 1,143,000       1,143,000

กจิกรรมที ่3 การวจัิยเพือ่พัฒนาการผลติเขา้สูเ่กณฑ์

มาตรฐาน GAP พัฒนาการแปรรปูเขา้สูม่าตรฐานการผลติ

อาหารและยา (อย.) และการวจัิยเพือ่พัฒนาผลติภัณฑ์

และบรรจภัุณฑ์

530,000          -                530,000

กจิกรรมที ่4 การอบรมประชาชนท่ัวไปโซอ่ปุทานอาชพี

ท านา และการอบรมเพือ่บม่เพาะธรุกจิแกเ่กษตรกร  

บคุลากรกลุม่พืน้ฐานอาชพีระดับชมุชน/สถาบันเกษตรกร

 และการแสวงหาตลาดขา้วพืน้เมอืงนอกแหลง่ผลติ

1,462,500       -                1,462,500

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

46 โครงกำรสง่เสรมิภำคกำรเกษตรแบบ

ครบวงจร

19.โครงกำรสรำ้งและพฒันำตลำดรำยประเภท

ผลผลติเกษตรทีส่ ำคญัของพืน้ทีเ่พือ่กำรเขำ้ถงึ

ตลำดของเกษตรกรและกำรลดตน้ท ำกำรผลติ

กำรตลำดสรำ้งเศรษฐกจิสมดลุตำมวำระนรำนำ่อยู่

อยำ่งย ัง่ยนื

      1,350,000    27,050,000 28,400,000  ส ำนกังำนสหกรณ์

จงัหวดันรำธวิำส

กจิกรรมที ่1 สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานการตลาดราย

ประเภทผลผลติทางการเกษตรทีส่ าคัญในพืน้ที ่(ตลาด

โคเนื้อ/ตลาดยางพารา และตลาดปาลม์น ้ามัน)

0 27,050,000     27,050,000

กจิกรรมที ่2 จัดอบรมพัฒนาและยกระดับการผลติ การ

จัดการผลติพชืเศรษฐกจิโคเนื้อ/ยางพารา/ปาลม์น ้ามัน 

และไมผ้ล

1,350,000       -                1,350,000

รวม  10  โครงกำร 15,821,500 59,999,900 75,821,400

2 โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำกำร

ทอ่งเทีย่วและบรกิำร

20.โครงกำรสนบัสนนุงำนประจ ำปีและของดเีมอืง

นรำ ประจ ำปี 2565

    15,878,700 0 15,878,700 ส านักงานจังหวดั

นราธวิาส

กจิกรรมที ่1 กจิกรรมสนับสนุนการจัดงานประจ าปีของ

จังหวดันราธวิาส

       2,194,700                   -   2,194,700

1.1 การจัดแสดงทางวฒันธรรม           431,500 -                431,500

1.2 การจัดนทิรรศการแสดงผลการด าเนนิงานส าคัญของ

จังหวดั

          375,700 -                375,700

1.3 กจิกรรมขบวนรถไฟสบืสานต านานมะนารอ           150,000 -                150,000

1.4 รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกดา้น

การจราจร

       1,237,500 -                1,237,500

กจิกรรมที ่2 กจิกรรมงานของดเีมอืงนรา      13,684,000                   -   13,684,000

2.1 กจิกรรมงานวนัลองกอง 624,600 -                624,600

2.2 กจิกรรมศลิปาชพีและงานกระจดู 1,927,000 -                1,927,000

2.3 ประชันเสยีงนกเขาชวาชงิถว้ยพระราชทาน 861,100 -                861,100

2.4 กจิกรรมพธิเีปิดงานของดเีมอืงนรา และขบวนแห่

ทางบก

1,292,000 -                1,292,000

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

2.5 จัดริว้ขบวน และพธิปีลอ่ยริว้ขบวนแหท่างบกงาน

ของดเีมอืงนรา

883,700 -                883,700

2.6 กจิกรรมการอ านวยความสะดวก และเตรยีมการรับ

เสด็จฯ ในงานของดเีมอืงนรา

1,114,600 -                1,114,600

2.7 กจิกรรมแขง่ขันเรอืกอและ เรอืยอกอง และเรอืคช

สหีช์งิถว้ยพระราชทาน และขบวนแหท่างน ้า

2,027,500 -                2,027,500

2.8 กจิกรรมรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก

 ดา้นการจราจร

1,434,000 -                1,434,000

2.9 กจิกรรมการประชาสมัพันธก์ารจัดงานของดเีมอืงนรา 1,519,500 -                1,519,500

2.10 กจิกรรมการจัดแสดงแสง ส ีเสยีง และสือ่ผสม

เฉลมิพระเกยีรตฯิ

       2,000,000 -                2,000,000

11 โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำกำร

ทอ่งเทีย่วและบรกิำร

21.โครงกำรพฒันำศกัยภำพแกนน ำชุมชนสู่

มคัคเุทศกม์อือำชพี

      3,356,000                     -   3,356,000  วทิยาลัยชมุชน

นราธวิาส

กจิกรรมที ่1 ประชมุเตรยีมความพรอ้มคณะท างาน เพือ่

ส ารวจและคัดเลอืกกลุม่เป้าหมายแกนน าในพืน้ที่

เป้าหมายและวางแผนการด าเนนิกจิกรรม 

80,000           -                80,000

กจิกรรมที ่2 พัฒนาศักยภาพผูน้ าชมุชนในการบรหิาร

จัดการการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน ศกึษาชมุชนตน้แบบ

830,000          -                830,000

กจิกรรมที ่3 ฝึกอบรมหลักสตูรการฝึกอบรมวชิา

มัคคเุทศกเ์ฉพาะภมูภิาค ภาคใต ้

999,400          -                999,400

3.1 ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 543,500          -                543,500

3.2 ฝึกปฏบิัตภิาคสนาม 403,600          -                403,600

3.3 ทดสอบภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัตหิลังการอบรม 52,300           -                52,300

กจิกรรมที ่4 ฝึกอบรม หลักสตูรการฝึกอบรมวชิา

มัคคเุทศกท่ั์วไปรุน่ที ่2 จังหวดันราธวิาส

       

1,396,600       -                1,396,600

4.1 ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 571,900          -                571,900

4.2 ฝึกปฏบิัตภิาคสนาม 797,200          -                797,200

4.3 ทดสอบภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัตหิลังการอบรม 27,500           -                27,500

กจิกรรมที ่5 นเิทศ ตดิตามและประเมนิผล 50,000           -                50,000

ประเด็นกำรพฒันำที ่:  

1 เสรมิสรำ้งควำม

ม ัน่คงทำงเศรษฐกจิ 

สง่เสรมิกำรคำ้ กำร

ลงทนุ และกำรคำ้

ชำยแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

12 โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำกำร

ทอ่งเทีย่วและบรกิำร

22.โครงกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและสิง่

อ ำนวยควำมสะดวกเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว

    14,445,000    31,057,000 45,502,000 สนง.กำรทอ่งเทีย่ว

และกฬีำจงัหวดัฯนธ.

กจิกรรมที ่1 โครงการยกระดับคณุภาพการทอ่งเทีย่ว

ครบวงจร (Smart Tourism)

12,420,000     -                12,420,000

1.1 จัดตัง้ศนูย ์Smart Tourism (8,000,000 บาท) 8,000,000       -                8,000,000

1.2 ผลติภัณฑช์มุชนสูม่าตรฐานสากล(Premium 

Products) (650,000 บาท)

650,000          -                650,000

1.3 มหัศจรรยน์ราธวิาส 360 องศา(Planetarium on 

tour)

3,070,000       -                3,070,000

1.4 จัดเวทมีสีว่นรว่มและแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้

เทคโนโลย ีและนวตักรรมส าหรับนักลงทนุ

700000 -                700,000

กจิกรรมที ่2 โครงการสง่เสรมิการใหบ้รกิารกจิกรรม

ทอ่งเทีย่วในชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถิจัีงหวดั

นราธวิาส

2,025,000       942,000         2,967,000 สนง.พัฒนาชมุชน

จังหวดันราธวิาส

2.1 การพัฒนาศักยภาพและระบบการใหบ้รกิาร เพือ่

สรา้งมาตรฐานและภาพจ าการทอ่งเทีย่วชมุชน

1,825,000       -                1,825,000

2.2 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการทอ่งเทีย่ว เพือ่

ความเชือ่มั่นในการบรกิารทอ่งเทีย่วชมุชนคณุภาพ

-                942,000         942,000

     2.2.1 คา่กอ่สรา้งแพตลาดน ้ายะกงั อ าเภอเมอืง

นราธวิาส จังหวดันราธวิาส ขนาด 10x8 เมตร พรอ้ม

อปุกรณ์ จ านวน 2 ชดุๆ ละ 373,500 บาท

-                747,000         747,000

     2.2.2 คา่จา้งตอ่เรอืไฟเบอรก์ลาส ขนาดความยาว 

9.5 เมตร กวา้ง 1.95 เมตร ความจ ุ18 คน พรอ้ม

เครือ่งยนต ์ขนาด 13 แรงมา้ แบบหางยาว พรอ้มอปุกรร์

พรอ้มใชง้าน จ านวน 1 ล า

-                195,000         195,000

2.3 กจิกรรมชมุชนทอ่งเทีย่วตน้แบบ สอดรับรปูแบบ 

New normal

200,000          -                200,000

กจิกรรมที ่3 เพิม่ศักยภาพการทอ่งเทีย่วชมุชนโอทอป 

(OTOP) นวตัวถิ ีอ าเภอสคุรินิจังหวดันราธวิาส

-                6,593,000       6,593,000  อ าเภอสคุรินิ

3.1 จัดท าศนูยจ์ าหน่ายผลติภัณฑช์มุชน สนิคา้โอทอป 

(OTOP) ต าบลภเูขาทอง

3.2 พัฒนาสวนไมด้อกสคุรินิ ต าบลสคุรินิ

3.3 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วตามรอยพ่อน ้าตกปารยี ์ต าบล

มาโมง อ าเภอสคุรินิ

กจิกรรมที ่4 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว -                23,522,000     23,522,000 อ าเภอรอืเสาะ

4.1 พัฒนาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถิี

น ้าตกตาเปาะ ม.7 ต.สวุาร ีอ.รอืเสาะ จ.นราธวิาส

                  -          9,972,000 9,972,000

4.2 พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันรธรรมและวถิชีวีติ

ชมุชนบา้นบากง ม.6 ต.รอืเสาะ อ.รอืเสาะ จ.นราธวิาส

                  -        13,550,000 13,550,000

ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่

การศกึษานราธวิาส

ประเด็นการพัฒนาที ่:  1 

เสรมิสรา้งความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้ 

การลงทนุ และการคา้

ชายแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

13 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว

และบรกิาร

23.โครงกำรสง่เสรมิกำรตลำดและกำร

ประชำสมัพนัธเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว

    21,856,040                     -   21,856,040  สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่1 มหกรรมการทอ่งเทีย่วชมุชน กระตุน้

เศรษฐกจิฐานรากหมนุเวยีน (3,950,200บาท)

       3,952,700                   -   3,952,700      สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

1.1 กจิกรรมเดนิวิง่ชมฟารม์ตัวอยา่งไอรบ์อืแต สมัผัส

แมน่ ้าสองสี

          315,000                   -   315,000         อ าเภอจะแนะ

1.2 กจิกรรมประชาสมัพันธแ์หลง่ทอ่งเทีย่วอ าเภอเจาะไอ

รอ้ง

          300,000                   -   300,000         อ าภอเจาะไอรอ้ง

1.3 กจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว "ปลูาบชี" อ าเภอตาก

ใบ

          283,600                   -   283,600         อ าเภอตากใบ

1.4 กจิกรรมคลองอาโลสมัพันธ ์หมูท่ี ่7 ต าบลบาเระใต ้

อ าเภอบาเจาะ

          300,000                   -   300,000         อ าเภอบาเจาะ

1.5 กจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วตลาดสะพานยาว ต.

โคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธวิาส

    (300,000 บาท)

          300,000                   -   300,000         อ าเภอเมอืงนราธวิาส

1.6 กจิกรรมเปิดบา้นวถิมีสุลมิยอืแรงา เรยีนรูพ้ระ

คัมภรีอ์ลักรอุา่นโบราณ

          300,000                   -   300,000          อ าเภอยีง่อ

1.7 กจิกรรมสบืสานประเพณีวฒันธรรมของดเีมอืงระแงะ           350,000                   -   350,000          อ าเภอระแงะ

1.8 กจิกรรม "เพลดิเพลนิบงึบัวบากง" อ าเภอรอืเสาะ           300,000                   -   300,000         อ าเภอรอืเสาะ

1.9 กจิกรรม "แวง้...มนิมิาราธอน" เพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ป่าฮาลาบาล  อ าเภอแวง้

          300,000                   -   300,000         อ าเภอแวง้

1.10 กจิกรรมลอ่งแกง่อ าเภอศรสีาคร  อ าเภอศรสีาคร           299,100                   -   299,100         อ าเภอศรสีาคร

1.11 กจิกรรมงานประเพณีบญุบัง้ไฟต าบลภเูขาทอง 

"หนึง่เดยีวในภาคใต"้ อ าเภอสคุรินิ ประจ าปี  

2565(305,000 บาท)

          305,000                   -   305,000         อ าเภอสคุรินิ

1.12 กจิกรรม "KOlOK NIGHT RUN" อ าเภอสไุหงโกลก           300,000                   -   300,000         อ าเภอสไุหงโกลก

1.13 กจิกรรมพหวุฒันธรรมและถนนคนเดนิ อ าเภอสไุหง

ปาดี

          300,000                   -   300,000         อ าเภอสไุหงปาดี

ประเด็นการพัฒนาที ่:  1 

เสรมิสรา้งความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้ 

การลงทนุ และการคา้

ชายแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

กจิกรรมที ่2 สง่เสรมิและกระตุน้การทอ่งเทีย่วจังหวดั

นราธวิาส

       6,000,000                   -   6,000,000      สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

2.1 กจิกรรมสง่เสรมิการกฬีากระตุน้การทอ่งเทีย่ว        2,500,000                   -   2,500,000      

   2.1.1 กจิกรรมการแขง่ขันไตรกฬีานราธวิาส        2,000,000 2,000,000      

   2.1.2 กจิกรรมการแขง่ขันฮาลา-บาลาเทรล           500,000                   -   500,000         

2.2 กจิกรรมสง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ของชมุชน

          500,000                   -   500,000         

2.3 กจิกรรมเทศกาลดนตรนีานาชาต ิMusic Festival        3,000,000                   -   3,000,000      

กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิชอ่งทางการตลาด การ

ประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วนราธวิาส (4,000,000)

       3,643,000                   -   3,643,000      สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

3.1 กจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่สรา้งศักยภาพ

ใหแ้กพ่ืน้ทีเ่มอืงชายแดนแบบFamiliarization Trip 

(FAM Trip)

          643,000                   -   643,000         

3.2 กจิกรรมสง่เสรมิการตลาดและประชาสมัพันธ ์Road 

Show ดา้นการทอ่งเทีย่วในสว่นกลางและภมูภิาค

       3,000,000                   -   3,000,000      

กจิกรรมที ่4 ขับเคลือ่นชมุชนคณุธรรมสูก่ารพัฒนาการ

ทอ่งเทีย่ววฒันธรรมชมุชน

       8,260,340                   -   8,260,340      สนง.วฒันธรรมจังหวดัฯ

4.1 กจิกรรมสบืคน้จัดเก็บขอ้มลูเรือ่งราววถิวีฒันธรรม

ชมุชน

          924,000                   -   924,000         

4.2 กจิกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม

          830,000                   -   830,000         

4.3 กจิกรรมพัฒนาเสน้ทางทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม           818,040                   -   818,040         

4.4 กจิกรรมการจัดนทิรรศการถาวรเรือ่งราวประวตัวิถิี

วฒันธรรมชมุชน พรอ้มแบบจ าลองวถิชีวีติ

       1,150,000                   -   1,150,000      

4.5 กจิกรรมพัฒนาสรา้งสรรคต์อ่ยอดผลติภัณฑภ์มู ิ

ปัญญาวฒันธรรม

       1,090,300                   -   1,090,300      

4.6 กจิกรรมฟ้ืนฟ ูธ ารง รักษาศลิปะการแสดงและ

ประเพณีวฒันธรรมทีเ่ป็นอตัลักษณ์ชมุชน

          838,000                   -   838,000         

4.7 กจิกรรมตลาดนัดวฒันธรรมชมุชน        1,960,000                   -   1,960,000      

4.8 กจิกรรมเผยแพร ่ประชาสมัพันธช์มุชนทอ่งเทีย่วเชงิ

วฒันธรรม

          650,000                   -   650,000         



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

14 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว

และบรกิาร

24. โครงกำร"เดนิ กนิ ชมิ เทีย่ว" ตลำดนดัชุมชน 

ถนนคนเดนิ เพลนิเพลนิวถิชุีมชนคนนรำ

      3,115,500                     -   3,115,500 สนง.การทอ่งเทีย่ว

และกฬีาจังหวดัฯนธ.

กจิกรรมที ่1 กจิกรรม ถนนคนเดนิวนัอาทติย ์รมิเขือ่น

ทา่พระยาสาย

300,000          -                300,000 สนง.พัฒนาชมุชน

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่2 กจิกรรม ถนนคนเดนิหนา้สนามหญา้เทยีม

กองทนุหมูบ่า้นรว่ม 31 กองทนุ

200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอจะแนะ

กจิกรรมที ่3 กจิกรรม ถนนคนเดนิ เพลนิใจ เจาะไอรอ้ง 265,500          -                265,500 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าภอเจาะไอรอ้ง

กจิกรรมที ่4 กจิกรรม ถนนคนเดนิสะพานคอยรอ้ยปี 250,000          -                250,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอตากใบ

กจิกรรมที ่5 กจิกรรม ถนนคนเดนิทอ้งถิน่สขุใจ

เทศบาลต าบลบาเจาะ

200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอบาเจาะ

กจิกรรมที ่6 กจิกรรม ถนนคนเดนิสะพานยาวโคกเคยีน 250,000          -                250,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอเมอืงนราธวิาส

กจิกรรมที ่7 กจิกรรม ถนนคนเดนิ เพลดิเพลนิวถิ ีพงบอื

เราะ

200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอยีง่อ

กจิกรรมที ่8 กจิกรรม เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ได ้

 ตลาดฮลูปูาเร๊ะ ดนิแดนลองกอง 200 ปี

200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอระแงะ

กจิกรรมที ่9 กจิกรรม ถนนคนเดนิ วถิชีมุชน คนยะบะ 200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอรอืเสาะ

กจิกรรมที ่10 กจิกรรม ถนนคนเดนิ แวง้ 200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอแวง้

กจิกรรมที ่11 กจิกรรม ถนนคนเดนิ ศรสีาคร 200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอศรสีาคร

กจิกรรมที ่12 กจิกรรม ตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิม้ได ้

ไอปาโจ หมูท่ี ่1 ต.ภเูขาทอง อ าเภอสคุรินิ

200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอสคุรินิ

กจิกรรมที ่13 กจิกรรม ถนนคนเดนิ สไุหงโก-ลก 200,000          -                200,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอสไุหงโกลก

กจิกรรมที ่14 กจิกรรม ถนนคนเดนิ ลานเพลนิ-ปาดี 250,000          -                250,000 สนง.พัฒนาชมุชน

อ าเภอสไุหงปาดี

ประเด็นการพัฒนาที ่:  1 

เสรมิสรา้งความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้ 

การลงทนุ และการคา้

ชายแดน



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

16 25.ซอ่มแซมสะพำนทำงเดนิศกึษำธรรมชำติ                     -         4,099,400 4,099,400

กจิกรรมที ่1 ซอ่มแซมสะพาน จ านวน 3 จดุ                   -          3,783,600 3,783,600

1.1 ซอ่มแซมสะพานทางเดนิพรอ้มราวจับ จากทางลง

อาคารถงึป่าเดยีว สะพานกวา้ง 150 เซนตเิมตร ระยะทาง

 120 เมตร

                  -             781,100 781,100

1.2 ซอ่มแซมสะพานทางเดนิพรอ้มราวจับ จากระยะทาง 

340 เมตร (งบส านักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 ถงึซุม้ภาพสตัว ์สะพานกวา้ง 150 เซนตเิมตร ระยะทาง 

216 เมตร

                  -          1,830,200 1,830,200

1.3 ซอ่มแซมสะพานทางเดนิพรอ้มราวจับ จากซุม้ภาพ

สตัว ์ถงึทางออก สะพานกวา้ง 150 เซนตเิมตร ระยะทาง

 138 เมตร

                  -          1,172,300 1,172,300

กจิกรรมที ่2 ซอ่มแซมซุม้ จ านวน 4 ซุม้                   -             315,800 315,800

2.1 ซอ่มแซมซุม้พักระหวา่งทาง (จ านวน 3 ซุม้)                   -             283,200 283,200

2.2 ซอ่มแซมซุม้สะเดา ( 1 ซุม้)                   -              32,600 32,600

30 26.โครงกำรสรำ้งสขุดว้ยกฬีำ       7,387,000    45,080,000 52,467,000 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่1 กจิกรรมการแขง่ขันกฬีาสมัพันธ ์จังหวดั

นราธวิาส ประจ าปี พ.ศ. 2565

          200,000                   -   200,000 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่2 กจิกรรมการแขง่ขันชกมวยไทยนราธวิาส

ไฟท์

          600,000                   -   600,000 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่3 กจิกรรมการแขง่ขันกฬีาผูส้งูอายแุหง่

ประเทศไทย ประจ าปี 2565

          120,000                   -   120,000 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่4 กจิกรรมการแขง่ขันกฬีานักเรยีนนักศกึษา

จังหวดันราธวิาส ประจ าปี 2565

       1,000,000                   -   1,000,000 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่5 กจิกรรมสง่เสรมิกฬีาฟตุบอลอะคาเดมี่

ฟตุบอลยวุชน จังหวดันราธวิาส

       1,759,500                   -   1,759,500 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่6 กจิกรรมการแขง่ขันโมโตครอสเชือ่ม

สมัพันธอ์าเซยีน

       1,044,500                   -   1,044,500 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่7 กจิกรรมการอบรมผูฝึ้กสอนกฬีาฟตุบอล 

ระดับ T-license

          663,000                   -   663,000 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

กจิกรรมที ่8 กจิกรรมสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพกฬีา

และนันทนาการจังหวดันราธวิาส

       2,000,000                   -   2,000,000 สนง.การทอ่งเทีย่วฯ

8.1 การแขง่ขันฟตุบอลชายหาด 7 คน           300,000                   -   300,000

8.2 การแขง่ขันวอลเลบ่อลชายหาด           500,000                   -   500,000

8.3 สง่เสรมิกฬีาและนันทนาการผูส้งูอายุ           300,000                   -   300,000

8.4 การแขง่ขันปัจสรัีต           200,000                   -   200,000

8.5 การแขง่ขันกฬีาเปตอง           200,000                   -   200,000

8.6 การแขง่ขันกฬีาเซปัคตะกรอ้           200,000                   -   200,000

8.7 การสง่เสรมิการเลน่กฬีาเพือ่สขุภาพ           300,000                   -   300,000

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว

และบรกิาร

ประเด็นการพัฒนาที ่:  1 

เสรมิสรา้งความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้ 

การลงทนุ และการคา้

ชายแดน

ประเด็นการพัฒนาที ่:  1 

เสรมิสรา้งความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้ 

การลงทนุ และการคา้

ชายแดน

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว

และบรกิาร

ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

จังหวดัฯและศนูยว์จัิย

และศกึษาธรรมชาติ

ป่าพรสุรินิธร



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)
หนว่ยงำนรบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

กจิกรรมที ่9 กอ่สรา้งสนามกฬีาประจ าอ าเภอสคุรินิ 

จังหวดันราธวิาส

                  -        20,080,000 20,080,000 อ าเภอสคุรินิ

กจิกรรมที ่10 สรา้งลานกฬีาและนันทนาการ  หมูท่ี ่8 

ต าบลลาโละ อ าเภอรอืเสาะ

0      25,000,000 25,000,000 อ าเภอรอืเสาะ

รวม  7  โครงกำร 66,038,240 80,236,400 146,274,640

รวมท ัง้ส ิน้  26  โครงกำร 108,100,190 146,695,960 254,796,150



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

1  โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติ

ประชำชน

1.โครงกำรพฒันำและขยำยผล

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิ

จงัหวดันรำธวิำส

       15,565,025             921,700 16,486,725 ส านักงานจังหวดั

นราธวิาส

กจิกรรมที ่1 สง่เสรมิและสนับสนุนกลุม่

ศลิปาชพีการผลติ ผลติภัณฑศ์ลิปาชพี ใน

พืน้ทีจั่งหวดันราธวิาส

              810,800               299,000 1,109,800

กจิกรรมที ่2  สง่เสรมิและสนับสนุนการ

ด าเนนิกจิกรรมทันตสาธารณสขุ ภาวะทพุ

โภชนาการ ปัญหาหนอนพยาธ ิในโรงเรยีน

ในโครงการตามพระราชด ารฯิ 29 โรงเรยีน

           5,518,925 0 5,518,925

กจิกรรมที ่3 โครงการขยายผลโรงเรยีน

เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั

3,500,000           0 3,500,000

กจิกรรมที ่4 สนับสนุนการปรับปรงุ และ

พัฒนาแหลง่น ้าตามแนวพระราชด าริ

500,000             0 500,000

กจิกรรมที ่5 การจัดพธิเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 

และกจิกรรมเทดิพระเกยีรตฯิ

1,500,000           0 1,500,000

กจิกรรมที ่6 โครงการฟ้ืนฟแูละสง่เสรมิ

การพัฒนาศกัยภาพพืน้ทีน่ารา้งเพือ่ท า

การเกษตรครบวงจรอยา่งมสีว่นรว่ม (ขยาย

ผลโครงการอาคารบังคบัน ้าบา้นเจ๊ะเกพรอ้ม

ระบบสง่น ้าอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิบา้น

เจ๊ะเก อ าเภอระแงะ จังหวดันราธวิาส)

           2,985,300 0 2,985,300

กจิกรรมที ่7 โครงการขยายผลโครงการ

พระราชด ารพัิฒนาศกัยภาพการใหบ้รกิาร

พพิธิภัณฑโ์รงสขีา้วพกิลุทองสูก่ารสรา้ง

ชมุชนเขม้แข็งบนความหลากหลายทาง

สงัคมพหวุฒันธรรมชายแดนใต ้

750,000                           622,700 1,372,700

สรุปบญัชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบบัทบทวน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนราธวิาส เมือ่วันที ่30 ก.ย. 63

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ

4  โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติ

ประชำชน

2.โครงกำร ตอ่ยอดควำมส ำเร็จกำร

พฒันำพืน้ทีต่น้แบบกำรพฒันำ

คณุภำพชวีติตำมหลกัทฤษฎใีหม ่ของ

         8,310,000                        -   8,310,000      

กจิกรรมที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพฐานการ

เรยีนรูพ้ืน้ทีต่น้แบบตามหลกักสกิรรม

ธรรมชาติ

4,940,000           0 4,940,000        

กจิกรรมที ่2 สนับสนุนการแปรรปูผลผลติ

จากแปลงตน้แบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

 สูผ่ลติภัณฑ ์OTOP สูต่ลาดภายนอก

3,070,000           0 3,070,000        

กจิกรรมที ่3 มหกรรมคนเปลีย่นโลก “โคก

 หนอง นา โมเดล” นราธวิาส

300,000             0 300,000           

17 โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 3.โครงกำรศกึษำควำมเหมำะสมและ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) กำร

กอ่สรำ้งสะพำนขำ้มแมน่ ำ้บำงนรำ 

(สะพำนเชือ่มตอ่หำด นรำทศัน ์– เขต

เมอืง – อำ่วมะนำว จ.นรำธวิำส)

       13,660,000 0 13,660,000 แขวงทางหลาง

ชนบทนราธวิาส

ศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม (EIA) การกอ่สรา้งสะพานขา้ม

แมน่ ้าบางนรา (สะพานเชือ่มตอ่หาด นรา

ทัศน ์– เขตเมอืง – อา่วมะนาว จ.นราธวิาส)

         13,660,000 0 13,660,000

18 โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 4.โครงกำรสรำ้งศนูยพ์กัพงัสนุขัจรจดั 

ตำมแนวพระรำชด ำร ิ(สรำ้งศนูยพ์กัพงิ

สนุขัจรจดันรำธวิำส จ ำนวน 1 ศนูย ์)

         1,750,000          2,020,000 3,770,000 ส านักงานปศสุตัว์

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 สรา้งโรงเรอืนขนาด 8×20 

เมตร พรอ้มอปุกรณ์การเลีย้งสนัุข (อาหาร

สนัุข)และส านักงานส าหรับเจา้หนา้ทีใ่นการ

ปฏบิัตงิาน ขนาด 5×10 เมตร

                      -              2,000,000 2,000,000

กจิกรรมที ่2 ด าเนนิการรับสนัุขจรจัดใน

พืน้ทีเ่ขา้มาดแูล

           1,600,000                       -   1,600,000

กจิกรรมที ่3 ฉีดวคัซนี/ท าหมันสนัุข-แมว               150,000                20,000 170,000

สนง.พัฒนา

ชมุชนจังหวดั

นราธวิาส + 

ภาคเีครอืขา่ย

การพัฒนา 7 

ภาคสว่น

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ

25 โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 5.โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการอา่นออก

เขยีนได ้

           3,500,000                       -   3,500,000

 กจิกรรมที ่1จัดประชาพจิารณ์ศกึษาและ

วเิคราะหส์าเหตขุองการอา่นไมอ่อกเขยีน

ไมไ่ด ้

               80,000                        -   80,000

 กจิกรรมที ่2 อบรมเชงิปฏบิัตกิารการ

พัฒนาการอา่นออกเขยีนได ้

              150,000                        -   150,000

กจิกรรมที ่3 การพัฒนาการอา่นออกเขยีน

ได ้

1,600,000           -                      1,600,000

กจิกรรมที ่4 จัดคา่ยพัฒนาการอา่นการ

เขยีนระดบัจังหวดั

700,000             -                      700,000

กจิกรรมที ่5 ตดิตามและประเมนิผล จัด

นทิรรศการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ขง่ขนัทักษะ

การอา่นเขยีน

970,000             -                      970,000

26 โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 6.โครงกำรสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำน

เครอืขำ่ยผูผ้ลติอำหำรปลอดภยั

เชือ่มโยงเครอืขำ่ยกำรตลำด 4 ร 

(โรงพยำบำล โรงเรยีน รำ้นอำหำร 

โรงแรม)

         1,567,500             794,500 2,362,000      

กจิกรรมที ่1  จัดเวทสีรปุผลการ

ด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมา และวางแผน

กระบวนการผลติอาหารปลอดภัย ให ้

สอดคลอ้งกับกลไกการตลาด

424,450 0 424,450           

กจิกรรมที ่2 สนับสนุนวสัดอุปุกรณ์ พันธุ์

พชื ปุ๋ ย และปัจจัยการผลติอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกระบวนการผลติพชืผักอาหารปลอดภัย

1,090,050           52,000               1,142,050        

กจิกรรมที ่3 สนับสนุนวสัด ุอปุกรณ์ และ/

หรอืครภัุณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการ

หลงัการเก็บเกีย่ว (Post-Harvest)

53,000               650,000             703,000           

กจิกรรมที ่4 การจัดหาครภัุณฑส์นับสนุน

การด าเนนิงานดา้นการตลาด

-                    92,500               92,500             

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

สนง.พัฒนาชมุชน

จังหวดันราธวิาส

(คณะกรรมการ

ประสานและ

ขบัเคลือ่นนโยบาย

สานพลงัประชารัฐ

ประจ าจังหวดั

นราธวิาส : 

คสป.จ.นธ.) 

ส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวดั

นราธวิาส

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ

34 โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 7.โครงกำรแกไ้ขปญัหำควำม

เดอืดรอ้นของประชน เพือ่เพิม่คณุภำพ

ชวีติ

                       -          96,270,000 96,270,000

กจิกรรมที ่1 การพัฒนาแหลง่น ้าเพือ่เพิม่

คณุภาพชวีติ(69,391,000 บาท)

                      -            69,391,000 69,391,000 ทีท่ าการปกครอง

จังหวดันราธวิาส

    1.1ปรับปรงุขดุลอกสระบา้นไอรส์าเมาะ 

หมูท่ี ่4 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรอืเสาะ  

จังหวดันราธวิาส  กวา้ง  20.00  เมตร  ยาว 

 30.00  เมตร

0               998,000 998,000 อ าเภอรอืเสาะ

    1.2 ขดุลอกคลองบา้นสโสว–์ทา่เรอื หมู่

ที ่7 ต าบลรอืเสาะ อ าเภอรอืเสาะ จังหวดั

นราธวิาส ขนาด 8.00 ม. ยาว 5,000 ม.ลกึ 

3.00 ม. พรอ้มฝายน ้าลน้ แบบ มข.2527

0            4,590,000 4,590,000 อ าเภอรอืเสาะ

    1.3 ขดุลอกคลองบา้นไอรก์อืเนาะ ม.5 

บา้นไอรก์อืเนาะ ต.ศรบีรรพต อ.ศรสีาคร    

จ.นราธวิาส ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 

7,000 เมตร หนา 3.50 เมตร จ านวน 1 แหง่

0            7,525,000 7,525,000 อ าเภอศรสีาคร

    1.4 ขดุลอกคลองสายไอรบ์ลอืแก-ปาแน

 ม.4 บา้นปาหนัน ต.ศรสีาคร อ.ศรสีาคร    

จ.นราธวิาส ขนาดกวา้ง 8.00-10.00 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร หนา 3.00 เมตร จ านวน 1

 แหง่

0            4,723,000 4,723,000 อ าเภอศรสีาคร

    1.5 ขดุลอกคลองระบายน ้าสายคลองโก

 หมูท่ี ่5 ต าบลพรอ่น อ าเภอตากใบ จังหวดั

นราธวิาส ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

4,100.00 เมตร ลกึ 2.00 เมตร ปรมิาตรดนิ

ขดุไมน่อ้ยกวา่ 32,800.00 ลบ.ม.

0            2,257,000 2,257,000 อ าเภอตากใบ

    1.6 ขดุลอกคลองระบายน ้าสายบา้น

ปลกัชา้ง – บา้นโคกไผ ่– บา้นวดัใหม ่หมูท่ี่

 1    หมูท่ี ่2  หมูท่ี ่6  ต าบลพรอ่น อ าเภอ

ตากใบ จังหวดันราธวิาส ขนาดกวา้ง 2.50 

เมตร ยาว 5,300.00 เมตร ลกึ 1.50 เมตร 

ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 19,875.00 ลบ.ม.

0            1,367,000 1,367,000 อ าเภอตากใบ

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ

    1.7 ขดุลอกคลองระบายน ้าสายหนา้วดั

โคกยาง หมูท่ี ่5 ต าบลพรอ่น อ าเภอตากใบ

 จังหวดันราธวิาส ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 

ยาว 1,300.00 เมตร ลกึ 2.00 เมตร 

ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 20,800 ลบ.ม

0            1,431,000 1,431,000 อ าเภอตากใบ

   1.8 กอ่สรา้งตลิง่คอนกรตีเสรมิเหล็ก

(คสล.) พรอ้มเรยีงหนิยาแนว สายคลอง

ไอรก์เูล็งสองฝ่ัง หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่103 

ต าบลบกูติ  อ าเภอเจาะไอรอ้ง 

(32,000,000 บาท)

0          32,000,000 32,000,000 สนง.โยธาธกิารและ

ผังเมอืงจังหวัด

นราธวิาส และอ าเภอ

เจาะไอรอ้ง

   1.9 กอ่สรา้งเขือ่นป้องกันตลิง่คลอง

ตนัหยง หมูท่ี ่1 บา้นเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ 

 อ าเภอเจาะไอรอ้ง จ านวน 2 ชว่ง ชว่งที ่1 

 ยาว 300 เมตรและ ชว่งที ่2 ยาว 300 เมตร

0          14,500,000 14,500,000 สนง.โยธาธกิาร

และผังเมอืงจังหวดั

นราธวิาส และ

อ าเภอเจาะไอรอ้ง

กจิกรรมที ่2 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติ

                      -            26,879,000 26,879,000 ทีท่ าการปกครอง

จังหวดันราธวิาส

    2.1 กอ่สรา้งกันตลิง่คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

(คลองไอรฮ์าปา) ขนาดความยาว 300.00 

เมตร  สงู 2.50 เมตร

0          10,775,000 10,775,000 สนง.โยธาธกิาร

และผังเมอืงจังหวดั

นราธวิาส และ

อ าเภอระแงะ
    2.2 โครงการเรยีงหนิยาแนวพรอ้มทาง

เทา้ คสล.และราวกันตก บา้นดาฮง หมูท่ี ่4

 ต าบลเชงิครี ีอ าเภอศรสีาคร จังหวดั

นราธวิาส

0            2,730,000 2,730,000 อ าเภอศรสีาคร

    2.3 กอ่สรา้งสะพานบา้นลนีานนท ์หมูท่ี ่

6 ต าบลสคุรินิ อ าเภอสคุรินิ จังหวดันราธวิาส

0            8,749,000 8,749,000 สนง.โยธาธกิาร

และผังเมอืงฯและ 

อ.สคุรินิ

    2.4 กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคศ์นูย์

พัฒนาอาชพีเพือ่ลดความเลือ่มล ้า จ านวน 1

 หลงั

0            4,625,000 4,625,000 อ าเภอตากใบ

38 โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 8.กำรพฒันำทกัษะเยำวชนเพือ่เป็น

แรงงำนมอือำชพี

         2,500,000                        -   2,500,000

 กจิกรรมที ่1 อบรมเชงิปฏบิัตกิาร “หลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและแนะแนว

อาชพี”

              500,000                       -   500,000

 กจิกรรมที ่2 อบรมเชงิปฏบิัตกิารการ

ประกอบอาชพีขัน้พืน้ฐานส าหรับเยาวชน 6

 อาชพี

           1,500,000                       -   1,500,000

 กจิกรรมที ่3 ตลาดนัดผลติภัณฑส์รา้ง

อาชพีแกเ่ยาวชน ตลาดออนไลน/์ออฟไลน์

              500,000                       -   500,000

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวดั

นราธวิาส



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ

39 โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 9.โครงการเปิดมมุมองนราธวิาสผา่นเลนส์            1,500,000                       -   1,500,000

กจิกรรมที ่1 อบรมเชงิปฏบิัตกิาร“การ

ถา่ยภาพใหส้วยดว้ยกลอ้งดจิติอล

1,400,000           1,400,000

กจิกรรมที ่2 การประกวดภาพถา่ยมมุมอง

นราธวิาสผา่นเลนส์

100,000             100,000

40 โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 10.โครงการพัฒนาระบบบรกิาร เพือ่แกไ้ข

ปัญหาสขุภาพมารดาและทารก โดยภาคมีี

สว่นรว่ม ประจ าปี 2565

           1,609,122                       -   1,609,122        ส านักงาน

สาธารณสขุ

จังหวดันราธวิาส

กจิกรรมที ่1 จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์เยีย่มบา้น

ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสขุประจ า

หมูบ่า้นและเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในการ

ตดิตามเยีย่มบา้น

1,292,322           -                    1,292,322        

กจิกรรมที ่2  จัดซือ้ยาโฟเลตใหก้ับ

โรงพยาบาลทกุแหง่ เพือ่กระจายใหก้ับ

สถานบรกิารในเครอืขา่ย ด าเนนิการจา่ย

ใหก้ับหญงิตัง้ครรภ ์หญงิทีต่อ้งการจะมบีตุร

  และหญงิทีม่ปีระวตัคิลอดลกูพกิาร  

จ านวน 1,440 ขวด (ขวดละ 1,000 เม็ด)

316,800             -                    316,800           

รวมท ัง้ส ิน้  10  โครงกำร 49,961,647 100,006,200 149,967,847

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประเด็นกำรพฒันำที ่2 :

  ลดควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและเสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติประชำชน

บนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวดั

นราธวิาส



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

15 โครงกำรดำ้นกำรบรหิำร

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

1.โครงกำรปรบัปรงุแหลง่น ำ้เพือ่แกไ้ข

ปญัหำน ำ้ทว่มซ ำ้ซำก

0 27,500,000 27,500,000

กจิกรรมที ่1 ขดุลอกคลองระบายน ้าทุง่

ปลักปลา จ านวน 4 สาย (เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการระบายน ้า)

0 5,500,000        5,500,000

กจิกรรมที ่2 กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้าพรอ้ม

บานประตปิูดเปิด  จ านวน  4 แหง่ (เพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน ้าในชว่งฤดู

ฝนและเก็บกกัน ้าในชว่งฤดแูลง้

0 22,000,000       22,000,000

35 โครงกำรดำ้นกำรบรหิำร

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

2.โครงกำรปรบัปรงุแหลง่น ำ้เพือ่แกไ้ข

ปญัหำน ำ้ทว่มในเขตต ำบลพรอ่น

0 13,200,000 13,200,000

กจิกรรมที ่1 ปรับปรงุ ทรบ. คันคลอง

ระบายน ้ามโูนะฝ่ังซา้ย  กม. 14+140

0 3,200,000        3,200,000

กจิกรรมที ่2 ปรับปรงุ ทรบ. คันคลอง

ระบายน ้าสายที ่11  กม.2+315

0 10,000,000       10,000,000

41 โครงกำรดำ้นกำรบรหิำร

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

3.โครงกำรป้องกนัน ำ้ทว่มคลองไอรต์ ื

อนงุ หมูท่ ี ่4 ต.โคกสะตอ อ.รอืเสำะ       

    จ.นรำธวิำส

0 4,125,900 4,125,900 อ าเภอรอืเสาะ

กจิกรรมที ่1 ขดุลอกคลองกวา้ง 6.00 เมตร

 ยาว 4.00 กโิลเมตร ลกึ 2.50.00 เมตร

0 1,689,200        1,689,200

กจิกรรมที ่2 กอ่สรา้งฝายน ้าลน้ แบบ มข. 

2527 สนัฝายสงู 1.00 ม. ผนังขา้งสงู 2.50

 ม. กวา้ง 8.00 ม.

0 2,436,700        2,436,700

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ

ประเด็นกำรพฒันำที ่3 :

  กำรจดักำรทรพัยำกร 

ธรรมชำตใิหม้คีวำม

อดุมสมบรูณใ์ช้

ประโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนื

และมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

โครงการสง่น ้า

และบ ารงุรักษา

โก-ลก

ประเด็นกำรพฒันำที ่3 :

  กำรจดักำรทรพัยำกร 

ธรรมชำตใิหม้คีวำม

อดุมสมบรูณใ์ช้

ประโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนื

และมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

สรปุบัญชโีครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนราธิวาส เมือ่วันที่ 30 ก.ย. 63

ประเด็นกำรพฒันำที ่3 :

  กำรจดักำรทรพัยำกร 

ธรรมชำตใิหม้คีวำม

อดุมสมบรูณใ์ช้

ประโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนื

และมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)

โครงการสง่น ้า

และบ ารงุรักษา

โก-ลก



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)

42 โครงกำรดำ้นกำรบรหิำร

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

4.โครงกำรกำรมสีว่นรว่มของชุมชนใน

กำรจดักำรขยะจำกตน้ทำง

978,900 0 978,900

กจิกรรมที ่1 ประสานงาน ชีแ้จงการ

ด าเนนิโครงการฯ และคัดเลอืกพืน้ที่

ด าเนนิการ

6,500 0 6,500

กจิกรรมที ่2 กจิกรรมรณรงค์

ประชาสมัพันธโ์ครงการ

84,500 0 84,500

กจิกรรมที ่3 จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารให ้

ชมุชนในการจัดการขยะ

738,400 0 738,400

กจิกรรมที ่4 ตรวจตดิตามและประเมนิผล 13,000 0 13,000

กจิกรรมที ่5 สรปุผลการด าเนนิงาน และ

มอบใบประกาศนียบัตรใหก้บัผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม

136,500 0 136,500

43 โครงกำรดำ้นกำรบรหิำร

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

5.โครงกำรปลกูป่ำชำยเลน บำ้นเกำะ

ยำว หมูท่ ี ่1 ต ำบลเจะ๊เห อ ำเภอตำกใบ 

จงัหวดันรำธวิำส ระยะทำง 3 กโิลเมตร

135,350 0 135,350 อ าเภอตากใบ

  - กจิกรรมปลกูป่าชายเลน บา้นเกาะยาว 

หมูท่ี ่1 ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จังหวดั

นราธวิาส ระยะทาง 3 กโิลเมตร

           135,350                     -   135,350

48 โครงกำรดำ้นกำรบรหิำร

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

6.โครงกำรป้องกนัน ำ้ทว่มพืน้ทีเ่กษตร

แปลงใหญท่ีย่ ัง่ยนื

0 4,500,000 4,500,000

ขดุลอกคลองระบายน ้าสาย 14 (โคกไผ)่ 

ขนาดกวา้ง 15 เมตร.ยาว 5,400 เมตร

0 4,500,000        4,500,000

รวมท ัง้ส ิน้  6  โครงกำร 1,114,250 49,325,900 50,440,150

ประเด็นกำรพฒันำที ่3 :

  กำรจดักำรทรพัยำกร 

ธรรมชำตใิหม้คีวำม

อดุมสมบรูณใ์ช้

ประโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนื

และมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ประเด็นกำรพฒันำที ่3 :

  กำรจดักำรทรพัยำกร 

ธรรมชำตใิหม้คีวำม

อดุมสมบรูณใ์ช้

ประโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนื

และมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

โครงการสง่น ้า

และบ ารงุรักษา

โก-ลก

ประเด็นกำรพฒันำที ่3 :

  กำรจดักำรทรพัยำกร 

ธรรมชำตใิหม้คีวำม

อดุมสมบรูณใ์ช้

ประโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนื

และมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

 จังหวดันราธวิาส



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

3 1.ประชำรฐัรว่มใจ สูใ่ตส้นัตสิขุ 32,909,990 0 32,909,990

กจิกรรมที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพการ

ปฏบิัตงิานและทบทวนทางยทุธวธิใีหแ้ก่

ก าลังประจ าถิน่และก าลังประชาชนในพืน้ที่

11,392,900       -                  11,392,900       

กจิกรรมที ่2 เพิม่ประสทิธภิาพผูน้ า 4       

 เสาหลักในพืน้ทีจั่งหวดันราธวิาส

7,643,940        -                  7,643,940        

กจิกรรมที ่3 เพิม่ประสทิธกิารปฏบิัตงิาน

ของศนูยป์ฏบิัตกิารอ าเภอ และการออก

หน่วยบรกิารจังหวดัเคลือ่นที ่/ อ าเภอ

เคลือ่นที่

6,310,000        -                  6,310,000        

กจิกรรมที ่4 การขับเคลือ่นการพัฒนา

ความรว่มมอืการแกไ้ขปัญหาชายแดนและ

การเชือ่มความสมัพันธร์ะหวา่งจังหวดั

นราธวิาสกบัประเทศกลุม่อาเซยีน

578,000           -                  578,000           

กจิกรรมที ่5 แสวงหาความรว่มมอืจาก

ภาคประชาชนในการดแูลพืน้ทีป่่าพรโุตะ๊

แดง และป่าพรบุาเจาะ ประจ าปี 2565

1,005,900        -                  1,005,900        

กจิกรรมที ่6 การสง่เสรมิสนับสนุนแกผู่ ้

เดนิทางประกอบพธิฮีจัย ์ประจ าปี 2565

5,979,250        -                  5,979,250        

6 โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมม ัน่คง

และควำมปลอดภยั

2.โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำ

เสพตดิจงัหวดันรำธวิำส

5,353,130      3,082,000      8,435,130

กจิกรรมที ่1 รวมพลคนหวัใจ D.A.R.E. 

ตอ่ตา้นยาเสพตดิ

239,600           -                  239,600

กจิกรรมที ่2 ยาวชนวยัใสหวัใจสขีาว       

      

         1,116,000                     -   1,116,000

 2.1 อบรมใหค้วามรูนั้กเรยีนระดับ

มัธยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่ม

โครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรยีน จ านวน 19 

สภ.ๆ ละ 2 แหง่ รวม 38 โรง โรงเรยีนละ 

100 คน

           931,000 -                  931,000

2.2 จัดคา่ยปรับเปลีย่นพฤตกิรรมนักเรยีน

กลุม่เสีย่งและกลุม่เสพยาเสพตดิ ระยะเวลา

 3 วนั 2 คนื

           185,000 -                  185,000

ทีท่ าการปกครอง

จังหวดันราธวิาส

สรปุบัญชโีครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนราธิวาส เมือ่วันที่ 30 ก.ย. 63

ทีท่ าการปกครอง

จังหวดันราธวิาส 

(ศอ.ปส.จ.นธ.)

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ

ประเด็นกำรพฒันำที ่

4 : เสรมิสรำ้งสนัต ิ

สขุและควำมม ัน่คง

ภำยในพืน้ทีแ่บบม ี

สว่นรว่ม อยำ่งเขำ้ใจ  

เขำ้ถงึและพฒันำ

ประเด็นกำรพฒันำที ่

4 : เสรมิสรำ้งสนัต ิ

สขุและควำมม ัน่คง

ภำยในพืน้ทีแ่บบม ี

สว่นรว่ม อยำ่งเขำ้ใจ  

เขำ้ถงึและพฒันำ

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมม ัน่คง

และควำมปลอดภยั

ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ
ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)

กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิอาชพีใหผู้ผ้า่นการ

บ าบัดฟ้ืนฟจูากทกุระบบเยาวชนวยัใสหวัใจ

สขีาว

1,746,930        -                  1,746,930

กจิกรรมที ่4 สรา้งแกนน า TO BE 

NUMBER ONE ในเยาวชนนอกสถานที่

967,800           -                  967,800

กจิกรรมที ่5 อบรมสมัมนาชดุปฏบิัตติกิาร

ปราบปรามยาเสพตดิต ารวจภธูรจังหวดั

นราธวิาส

267,600           -                  267,600

กจิกรรมที ่6 คนกองทนุแมข่องแผน่ดนิ

นราธวิาส รวมพลังความดสีบืสานพระราช

ปณธิาน "ชมุชนเขม้แข็ง ไมยุ่ง่เกีย่วยาเสพ

ตดิ"

1,015,200        -                  1,015,200

กจิกรรมที ่7 ปรับปรงุ ซอ่มแซม ศนูย์

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมอ าเภอสคุรินิ อ าเภอสุ

ครินิ จังหวดันราธวิาส

                    -   3,082,000        3,082,000

7.1 กอ่สรา้งก าแพงคา่ยปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมอ าเภอสคุรินิ

    

                    -   2,311,000        2,311,000

7.2 ปรับปรงุหอ้งน ้าคา่ยปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมอ าเภอสคุรินิ

                    -   16,000             16,000

7.3 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด

 กวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีก่อ่สรา้งไมน่อ้ย

กวา่ 800.00 ตารางเมตร

                    -   606,000           606,000

7.4 คา่ตอบแทนพเิศษเพือ่จงูใจในการ

ปฏบิัตงิาน 5 %

                    -   149,000           149,000

7 โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมม ัน่คงและ

ควำมปลอดภยั

3.โครงกำรเรง่รดัผลกัดนักำรขยำย

เครอืขำ่ยกำรรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข

ปญัหำยำเสพตดิ TO BE NUMBER 

ONE จงัหวดันรำธวิำส

3,948,440 0 3,948,440

กจิกรรมที ่1 การขยายเครอืขา่ยสมาชกิ

และชมรม TO BE NUMBER ONE 

         1,036,820                     -   1,036,820

1.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารเมล็ดพันธใ์หม่

หวัใจ TO BE NUMBER ONE จังหวดั

             76,500 0 76,500

 1.2 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารแลกเปลีย่น

เรยีนรูก้ารด าเนนิงานชมรม TO BE 

NUMBER ONE จังหวดันราธวิาส

             85,600 0 85,600

ส านักงาน

สาธารณสขุจังหวดั

นราธวิาส

ประเด็นกำรพฒันำที ่4 :

 เสรมิสรำ้งสนัตสิขุและ

ควำมม ัน่คงภำยในพืน้ที่

แบบม ีสว่นรว่ม อยำ่ง

เขำ้ใจ  เขำ้ถงึและพฒันำ



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ
ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)

 1.3 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่พัฒนา

เยาวชนตน้แบบเกง่และด ีTO BE NUMBER

 ONE IDOL จ านวน 3 ครัง้

             61,480 0 61,480

1.4 กจิกรรมการประกวด TO BE NUMBER

 ONE จังหวดันราธวิาส

             82,500 0 82,500

1.5 เขา้รว่มกจิกรรมคา่ย TO BE NUMBER

 ONE CAMP รุน่ที ่24 กบักรมสขุภาพจติ

             50,540 0 50,540

1.6 กจิกรรมรวมพลสมาชกิ  TO BE 

NUMBER ONE ในเรอืนจ า จังหวดันราธวิาส

             24,800 0 24,800

1.7 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาศักยภาพ

ทมีวทิยากร TO BE NUMBER ONE ระดับ

จังหวดั

             68,100 0 68,100

1.8 ประกวด นวตักรรม องคค์วามรู ้เรือ่ง

รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

ในรปูแบบ TO BE NUMBER ONE

             46,500 0 46,500

1.9 จัดท าคูม่อืองคค์วามรู ้ เพชรเม็ดงาม 

การบ าบัดฟ้ืนฟ ูและป้องกนั ยาเสพตดิ สู่

ความส าเร็จ จังหวดันราธวิาส

             14,000 0 14,000

1.10 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารสรา้งแกนน า 

ศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE

           139,700 0 139,700

 1.11คา่ยสูค่วามเป็นหนึง่ TO BE NUMBER

 ONE จังหวดันราธวิาส

           251,100 0 251,100

1.12 ประกวด อนาซดี เพือ่สือ่สารการ

ป้องกนัยาเสพตดิ

             84,000 0 84,000

1.13 สมัมนาเครอืขา่ย TO BE NUMBER 

ONE จังหวดันราธวิาส

             52,000 0 52,000

กจิกรรมที ่2 ประกวดจังหวดัและชมรม TO

 BE NUMBER ONE จังหวดันราธวิาส ระดับ

จังหวดั ระดับภาคใต ้และระดับประเทศ

         2,911,620                     -   2,911,620

 2.1 ประชมุเตรยีมซอ้มใหญก่ารประกวด 

TO BE NUMBER ONE ปี 2563 จ านวน 3 

ครัง้

62,400 0 62,400



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ
ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)

2.2 ประชมุเตรยีมความพรอ้มการประกวด 

TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวดั

ประเภทกลุม่ดเีดน่และตน้แบบระดับเงนิ/

ทอง เขา้สูร่ะดับประเทศ

88,000 0 88,000

 2.3 ประชมุเตรยีมความพรอ้มการประกวด 

TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวดั

ประเภทกลุม่ดเีดน่และตน้แบบระดับเพชร 

เขา้สูร่ะดับประเทศ

97,500 0 97,500

 2.4 ประกวดเยาวชนตน้แบบเกง่และด ีTO 

BE NUMBER ONE ระดับภาคใต ้จังหวดั

ภเูก็ต

84,520 0 84,520

2.5 เขา้รว่มประกวด TO BE NUMBER 

ONE TEEN DANCERCISE 

CHAMPIONSHIP 2020 ระดับภาคใต ้

จังหวดัภเูก็ต

151,600 0 151,600

2.6 ประกวด จังหวดั/ชมรม TO BE 

NUMBER ONE ระดับภาคใต ้

566,200 0 566,200

 2.7 ประกวด จังหวดั/ชมรม TO BE 

NUMBER ONE ระดับประเทศ

1,861,400 0 1,861,400

31 โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมม ัน่คงและ

ควำมปลอดภยั

4.โครงกำรเสรมิสรำ้งสงัคมคณุธรรม 

น ำสูส่นัตสิขุ

3,085,500 0 3,085,500

กจิกรรมที ่1 งานมหกรรมสงัคมคณุธรรม 

จังหวดันราธวิาส

- กจิกรรมบรรยายธรรม

 - กจิกรรมการแสดงศลิปวฒันธรรม

 - กจิกรรมตอบปัญหาทางศาสนา

 - กจิกรรมประกวดอลักรุอา่น

 - กจิกรรมแขง่ขันยอวาที

 - กจิกรรมการประกวดเลา่นทิานธรรมะ

 - กจิกรรมจัดนทิรรศการ

2,500,000        -                  2,500,000

กจิกรรมที ่2 สบืสาน รักษา ตอ่ยอด สรา้ง

คนด ีสงัคมด ี(คัดเลอืกบคุคลทีค่วรคา่แก่

การยกยอ่ง ดา้นคณุธรรม)กจิกรรมสบืสาน 

รักษา ตอ่ยอด สรา้งคนด ีสงัคมด ี(คัดเลอืก

บคุคลทีค่วรคา่แกก่ารยกยอ่ง ดา้นคณุธรรม)

40,000             -                  40,000

กจิกรรมที ่3 พัฒนาเยาวชนแกนน า

คณุธรรม จ านวน 5 รุน่

545,500           -                  545,500

ประเด็นกำรพฒันำที ่4 :

 เสรมิสรำ้งสนัตสิขุและ

ควำมม ัน่คงภำยในพืน้ที่

แบบม ีสว่นรว่ม อยำ่ง

เขำ้ใจ  เขำ้ถงึและพฒันำ

ส านักงาน

วฒันธรรมจังหวดั

นราธวิาส



งบด ำเนนิงำน งบลงทนุ รวม

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ประเด็นกำรพฒันำ

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ
ชือ่ชุดโครงกำร กจิกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร

งบประมำณทีเ่สนอขอ (บำท)

36 โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมม ัน่คงและ

ควำมปลอดภยั

5.โครงกำรสรำ้งโอกำสผูก้ำ้วพลำด 

รว่มสรำ้งสงัคมพหวุฒันธรรมสนัตสิขุ

1,137,100 0 1,137,100

กจิกรรมที ่1 กจิกรรมสรา้งการรับรูแ้ละการ

เตรยีมความพรอ้มแกผู่พ้น้โทษและผูพ้น้คมุ

ความประพฤต ิดา้นวถิชีวีติและสงัคม เมือ่

กลับสูช่มุชน

757,000           -                  757,000

กจิกรรมที ่2 กจิกรรมคา่ย สานฝันดา้น

อาชพี

131,700           -                  131,700

กจิกรรมที ่3 กจิกรรมเสรมิสรา้งสมาชกิ

คา่ยกา้วใหม ่หวัใจสชีมพ ู

129,200           -                  129,200

กจิกรรมที ่4 กจิกรรมคมุประพฤตสิรา้งคน 

ครอบครัว ชมุชนสรา้งสขุ 

119,200           -                  119,200

44 โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมม ัน่คงและ

ควำมปลอดภยั

6.นรำสขีำวป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำ

เสพตดิอยำ่งย ัง่ยนื

2,305,400 0 2,305,400

 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมคา่ยเยาวชนสขีาว

เพือ่สรา้งชมุชนปลอดยาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื

1,300,000        -                  1,300,000

 กจิกรรมที ่2 กจิกรรมใหโ้อกาสผูก้า้วพลาด

เพือ่ป้องกนัอาชญากรรมอยา่งยัง่ยนื

757,000           -                  757,000

 กจิกรรมที ่3 กจิกรรมสรา้งอาชพีใหแ้กผู่ ้

พน้โทษเพือ่พึง่ตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื

           129,200                     -   129,200

 กจิกรรมที ่4 กจิกรรมคมุประพฤตสิรา้งคน 

ครอบครัว ชมุชนสรา้งสขุ

119,200           -                  119,200

รวมท ัง้ส ิน้  6  โครงกำร 48,739,560 3,082,000 51,821,560

ประเด็นกำรพฒันำที ่4 :

 เสรมิสรำ้งสนัตสิขุและ

ควำมม ัน่คงภำยในพืน้ที่

แบบม ีสว่นรว่ม อยำ่ง

เขำ้ใจ  เขำ้ถงึและพฒันำ

ส านักงาน

ยตุธิรรมจังหวดั

นราธวิาสรว่มกบั

ส านักงานคมุ

ประพฤตจัิงหวดั

นราธวิาส

ประเด็นกำรพฒันำที ่4 :

 เสรมิสรำ้งสนัตสิขุและ

ควำมม ัน่คงภำยในพืน้ที่

แบบม ีสว่นรว่ม อยำ่ง

เขำ้ใจ  เขำ้ถงึและพฒันำ

ส านักงาน

ยตุธิรรมจังหวดั

นราธวิาส



1 โครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กใน

จังหวัดนราธิวาส

       1,904,000 โครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กใน

จังหวัดนราธิวาส

      1,904,000

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการดูแลหญงิตั้งครรภ์ในภาวะ

ฉุกเฉินทางสูติกรรม

466,000         กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการดูแลหญงิตั้งครรภ์ในภาวะ

ฉุกเฉินทางสูติกรรม

466,000        

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ -               

     * ค่าวัสดุหุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยคลอดฉุกเฉิน จ านวน 2 ตัว 330,000               * ครุภัณหุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยคลอดฉุกเฉิน จ านวน 2 ตัว 220,000         
ตัวละ 165,000 บาท ตัวละ 110,000 บาท

เงินเหลือจ่าย 110,000         

หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและ หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและ

                    โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก                     โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รวมทั้งสิ้น จ านวน ......1.... โครงการ....1........กิจกรรม/รายการ 330,000         รวมทั้งสิ้น จ านวน ......1.... โครงการ....1.......กิจกรรม/รายการ 220,000        

เงินเหลือจ่าย 110,000        

    เดิมส านกังานสาธารณสุขจังหวัด

นราธิวาสเสนอขอรับการจัดสรร

งบประมาณเปน็ครุภณัฑ์หุน่จ าลอง

ฝึกปฏบิติัการช่วยคลอดฉุกเฉิน 

จ านวน 2 ตัวๆละ165,000 บาท แต่

ส านกังบ ประมาณจัดสรรเปน็ค่าวัสดุ

 แต่จากบญัชีครุภณัฑ์ของส านกั

งบประมาณ หุน่จ าลองฝึก

ปฏบิติัการช่วยคลอดฉุกเฉินจัดเปน็

ครุภณัฑ์ ดังนัน้ เพือ่ใหถู้กต้องตาม

หมวดค่าใช้จ่ายจึงขอโอน

เปล่ียนแปลงจากงบด าเนนิ งานค่า

วัสดุ เปน็งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ทาง

การแพทย ์โดยขอปรับลด

งบประมาณ คงเหลือตัวละ 110,000

 บาท จ านวน 2 ตัว เปน็เงิน 

220,000 บาท และส่งเงินเหลือจ่าย 

110,000 บาท

ก.บ.จ.นธ. มีมติ

เหน็ชอบในคราวประชุม

 คร้ังที ่9/2563 เมื่อ

วันที ่11 ก.ย. 63 เปน็

การโอนเปล่ียนแปลงงบ

 ประมาณ ทีไ่ม่กระทบ

ต่อเปา้หมายและ

สาระส าคัญของ

โครงการ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัหลักเกณฑ์การขอ

โอนเปล่ียนแปลงข้อ 

2.2.3 คือ

การเปล่ียนแปลง

กจิกรรมหรือพืน้ที่

ด าเนนิการทีไ่ม่กระทบ

เปา้หมายหรือ

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

                                  เอกสารแนบ 7

แบบรายงานการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(กรณ ีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระส าคัญของโครงการ)ครัง้ที่ 9/2563 (11 กันยายน 2563)

ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดิม)
งบประมาณ 

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ

(รายการใหม่)
งบประมาณ 

(บาท)
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ



ที่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิตาม พ.ร.บ.)

งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ

(รายการใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จงัหวดันราธิวาส

16,173,000      โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จงัหวดันราธิวาส

16,173,000     
        

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 297,730          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 297,730         . - เพื่อให้รายละเอยีดการใชจ้า่ยงบประมาณตรงกบั *ได้รับความเห็นชอบ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หมวดค่าใชจ้า่ย ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ย จาก ก.บ.จ.นธ. คร้ังที่ 

ค่าตอบแทน 7,200             งบประมาณ 9/2563 เมื่อวนัที่

             - ค่าวทิยากร จ านวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200              11 กนัยายน 2563

ค่าใช้สอย 135,100          ค่าใช้สอย 127,900         ซ่ึงสอดคล้องกบั

     1) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 59,100                  1) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 51,900            หลักเกณฑ์การ

             - ค่าอาหารเที่ยง จ านวน 390 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 27,300                          - ค่าอาหารเที่ยง จ านวน 390 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท 27,300            ขอโอนเปล่ียนแปลง

             - ค่าอาหารวา่ง จ านวน 390 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 23,400                          - ค่าอาหารวา่ง จ านวน 390 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 23,400            ขอ้ 2.2.3  คือ

             - ค่าวทิยากร จ านวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200               การเปล่ียนแปลง

             - ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืนๆ ละ 1,200 บาท 1,200                            - ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืนๆ ละ 1,200 บาท 1,200              กจิกรรมหรือพื้นที่

     2) ค่าจา้งเหมาจดัท ารูปเล่มขอ้มลูทรัพยากรวฒันธรรมและ 50,000                  2) ค่าจา้งเหมาจดัท ารูปเล่มขอ้มลูทรัพยากรวฒันธรรมและ 50,000            ด าเนินการที่ไมก่ระทบ

ภมูปิัญญา จ านวน 200 เล่มๆ ละ 250 บาท ภมูปิัญญา จ านวน 200 เล่มๆ ละ 250 บาท เป้าหมายหรือ

     3) ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย จ านวน 13 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท 26,000                  3) ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย จ านวน 13 ป้ายๆ ละ 2,000 บาท 26,000            วตัถปุระสงค์ของ

ค่าวสัดุ 162,630          ค่าวสัดุ 162,630          โครงการ

     1) ค่าวสัดุส านักงาน 9,750                    1) ค่าวสัดุส านักงาน 9,750              

             - ค่าสมดุโน้ต จ านวน 390 เล่มๆ ละ 15 บาท 5,850                            - ค่าสมดุโน้ต จ านวน 390 เล่มๆ ละ 15 บาท 5,850               

             - ค่าปากกา จ านวน 390 ด้ามๆ ละ 10 บาท 3,900                            - ค่าปากกา จ านวน 390 ด้ามๆ ละ 10 บาท 3,900              

     2) ค่าวสัดุการเกษตร 152,880                2) ค่าวสัดุการเกษตร 152,880          

             - ปุ๋ยคอก จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 40 กระสอบๆ ละ 65 บาท 33,800                          - ปุ๋ยคอก จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 40 กระสอบๆ ละ 65 บาท 33,800            

             - ตาขา่ยกรองแสง จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 มว้นๆ ละ 49,400                          - ตาขา่ยกรองแสง จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 มว้นๆ ละ 49,400            

1,900 บาท 1,900 บาท

             - ถงุเพาะช าสีด า ขนาด 4×8" จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 4,160                            - ถงุเพาะช าสีด า ขนาด 4×8" จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 4,160              

4 กโิลกรัมๆ ละ 80 บาท 4 กโิลกรัมๆ ละ 80 บาท

             - ดินผสม จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 53 ถงุๆ ละ 40 บาท 27,560                          - ดินผสม จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 53 ถงุๆ ละ 40 บาท 27,560            

การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของจงัหวดันราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไม่กระทบตอ่เป้าหมายและสาระส าคัญของโครงการ) ครัง้ที่ 9/2563 (วนัที่ 11 กันยายน 2563)

หน่วยงาน : ศูนบ์ประสานงานโครงการพิเศษจงัหวดันราธิวาส

เอกสารแนบ 8



ที่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิตาม พ.ร.บ.)

งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ

(รายการใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ

             - บัวรดน้ า ขนาด 10 ลิตร จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 6 อนัๆ 9,360                            - บัวรดน้ า ขนาด 10 ลิตร จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 6 อนัๆ 9,360              

  120 บาท   120 บาท

             - กรรไกรตัดกิ่ง จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 อนัๆ ละ 480 บาท 12,480                          - กรรไกรตัดกิ่ง จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 อนัๆ ละ 480 บาท 12,480            

             - จอบพร้อมด้ามเหล็ก จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 อนัๆ ละ 4,420                            - จอบพร้อมด้ามเหล็ก จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 2 อนัๆ ละ 4,420              

 170 บาท  170 บาท

             - มดีตอนกิ่ง จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 6 อนัๆ ละ 150 บาท 11,700                          - มดีตอนกิ่ง จ านวน 13 โรงเรียนๆ ละ 6 อนัๆ ละ 150 บาท 11,700            

เงินเหลอืจา่ย 2,270              เงินเหลอืจา่ย 2,270             

รวม จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 297,730          รวม จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 297,730         

เงินเหลอืจา่ย 2,270              เงินเหลอืจา่ย 2,270             



ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)

 งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)

 งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอโอนเปลีย่นแปลง หมายเหตุ

1 โครงการเกษตรสร้างอาชพีเสริมเศรษฐกิจฐานราก 1,890,600    1.โครงการเกษตรสร้างอาชพีเสริมเศรษฐกิจฐานราก 1,890,600   

(1) ศูนยก์ารเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 40,000         (1) ศูนยก์ารเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 40,000        

(1.1) กจิกรรมจดักระบวนการเรียนรู้ จ านวน 13 ศูนย ์

(คงเหลือ 87,100 บาท ขอใช ้40,000 บาท คงเหลือ 

47,100 บาท )

40,000         (1.2) กจิกรรมสนบัสนนุการจดังานวันถา่ยทอดความรู้ (Field  

day (การส่งเสริมการผลิตพชืผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร) ใน

มสัยดิ หมู่ที่ 4 ต าบลจอเบาะ  อ าเภอยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส

40,000        

งบด าเนินงาน 40,000

ค่าใชส้อย 3,750

   1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3,750

      (1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  50 คนๆ ละ 1 มือ้ๆละ 50 บาท 2,500

      (2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน  50 คนๆ ละ 1 มือ้ๆ ละ 25 

บาท

            1,250

ค่าวัสดุ 36,250

    1) ค่าวัสดุการสาธิตและวัสดุการส่งเสริมการผลิตพชืผักเพือ่ความมัน่คง

ทางอาหาร

36,250

หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส อ าเภอยีง่อและ

ส านักงานเกษตรอ าเภอยีง่อ

รวม จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 40,000        รวม จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 40,000

แบบรายงานการขอปรับแผนการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ

แผนงานบรูณาเสริมสร้างความเขม้แขง็ยั่งยนืใหกั้บเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

(กรณ ีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไมก่ระทบตอ่เปา้หมายและสาระส าคัญของโครงการ) การใชเ้งินเหลอืจา่ย

เอกสารแนบ 9

  ขอเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นอหิมา่ม คอเต็บ บิหล่ัน และประชาชน

 จ านวน 50 คน ในมสัยดิอลัหูดา  หมู่ที่  4  ต าบลจอเบาะ  

อ าเภอยี่งอ จงัหวดันราธวิาส เนื่องจากกจิกรรมเดิมได้มกีาร

ส่งเสริมการผลิตพืชผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารโดยสนับสนุน

วสัดุการสาธติและวสัดุการส่งเสริมการผลิตพืชผักเพื่อความมั่นคง

ทางอาหาร จ านวน 13 ศูนย ์ในการเสริมเศรษฐกจิฐานรากเพื่อ

แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

(COVID-19) แต่ยงัไมเ่พียงพอ จงึขอเพิ่มกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ก.บ.จ.นธ. มีมติเหน็ชอบใน

คราวประชุม คร้ังที ่9/2563

 เมือ่วันที ่11 ก.ย. 63 เป็น

การโอนเปล่ียนแปลง 

งบประมาณ ทีไ่ม่กระทบต่อ

เป้าหมายและสาระส าคัญ

ของโครงการ ซ่ึงสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์การขอโอน

เปล่ียนแปลงข้อ 2.2.3 คือ

การเปล่ียนแปลงกิจกรรม

หรือพืน้ทีด่ าเนินการทีไ่ม่

กระทบเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

และเป็นกิจกรรมเดิม



ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)

 งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)

 งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอโอนเปลีย่นแปลง หมายเหตุ

แบบรายงานการขอปรับแผนการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ

แผนงานบรูณาเสริมสร้างความเขม้แขง็ยั่งยนืใหกั้บเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

(กรณ ีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไมก่ระทบตอ่เปา้หมายและสาระส าคัญของโครงการ) การใชเ้งินเหลอืจา่ย

2 โครงการพัฒนาการทอ่งเที่ยวจงัหวดันราธวิาส 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

      315,480 2.โครงการโครงการสร้างสขุดว้ยกีฬา      315,480

 - กจิกรรมปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายจดุ

ผ่อนปรน ฯ ไทย-มาเลเซีย  เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ชมุชนวัตวิถ ีอ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส (เหลือจา่ย)

269,000        กจิกรรมการอบรมผู้ตัดสินกฬีาฟตุบอล      315,480

.- กจิกรรมปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายหาด 46,480         ค่าตอบแทน       121,200

บา้นทอน  เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวชมุชนนวัตวิถ ีอ าเภอ

เมอืง จงัหวัดนราธิวาส (เหลือจา่ย 74,000 บาท ใชไ้ป

   1) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จ านวน 1 คนๆ ละ 10 

ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

         6,000

46,480 บาท คงเหลือ 27,520 บาท)    2) ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จ านวน 8 คนๆ ละ 24 ชั่วโมง ละ

 600 บาท

115,200      

ค่าใชส้อย 194,280     

    1) ค่าอาหารพร้อมน้ าด่ืม (กล่อง)ส าหรับผู้อบรม วิทยากร และ

เจา้หนา้ที่ จ านวน 14 มื้อๆ ละ 80 บาท จ านวน 60 คน

67,200        

    2) ค่าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืมส าหรับผู้อบรม วิทยากร และ

เจา้หนา้ที่ จ านวน 10 มื้อๆ ละ 35 บาท จ านวน 60 คน

21,000        

    3) ค่าเดินทาง ไป-กลับ วิทยากร(กรุงเทพฯ-นราธิวาส-

กรุงเทพฯ) วิทยากร จ านวน 2 คนๆ ละ 4,500 บาท

9,000         

    4) ค่าเดินทาง ไป-กลับ วิทยากร (ยะลา-สุไหงโก-ลก(สถานที่

ฝึกอบรม)-ยะลา) วิทยากร จ านวน 3 คนๆ ละ 360 บาท

1,080         

    5) ค่าที่พกัผู้อบรม วิทยากร และเจา้หนา้ที่ 30 หอ้งๆ ละ 800

 บาท 4 วัน

96,000        

หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัด

นราธิวาส และแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส

หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

315,480      รวม จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 315,480     รวม จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ

 ด้วยจังหวัดนราธิวาสมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 343,000 บาท จึงขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.นธ. 

เพื่อน าเงินเหลือจ่าย จ านวน 315,480 บาท ไปด าเนินโครงการ

โครงการสร้างสุขด้วยกีฬา กิจกรรมการอบรมผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอล ซ่ึงเป็นกิจกรรมเดิมที่เป็นโครงการที่อยู่ใน Y 1 แต่ขอ

คืนเงินตาม พ.ร.บ.โอนคืนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และ

จากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ  ซ่ึงอนุญาตให้จัดกิจกรรม

ด้านการกีฬาได้ ดังนั้น  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของบุคลากร

เกี่ยวกับการตัดสินกีฬา และสร้างโอกาสการประกอบอาชีพ 

และเพิ่มความสุขด้านการกีฬา  จังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมการ

อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล  ขึ้น และขอยกเลิกค าว่า ระดับ 

T-licence เนื่องจากระดับ T-licence  เป็นหลักสูตรส าหรับ

การอบรมผู้ฝึกสอนระดับสากล

ก.บ.จ.นธ. มีมติเหน็ชอบใน

คราวประชุม คร้ังที ่9/2563

 เมือ่วันที ่11 ก.ย. 63 เป็น

การโอนเปล่ียนแปลง 

งบประมาณ ทีไ่ม่กระทบต่อ

เป้าหมายและสาระส าคัญ

ของโครงการ ซ่ึงสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์การขอโอน

เปล่ียนแปลง จะต้องเป็น

โครงการ Y 2



ที่
โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)

 งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ /กิจกรรม/รายการ 

(รายการเดมิ)

 งบประมาณ 

(บาท)
เหตผุลการขอโอนเปลีย่นแปลง หมายเหตุ

แบบรายงานการขอปรับแผนการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ

แผนงานบรูณาเสริมสร้างความเขม้แขง็ยั่งยนืใหกั้บเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

(กรณ ีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไมก่ระทบตอ่เปา้หมายและสาระส าคัญของโครงการ) การใชเ้งินเหลอืจา่ย

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการขบัเคลื่อนเขต

เศรษฐกิจพิเศษนราธวิาส : มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 

เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

97,440        3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพการขบัเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษนราธวิาส : มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เชื่อมโยงประชาคม

อาเซียน

97,440        

 - กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย ์OSS          42,000  - กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย ์OSS

โครงการเกษตรสร้างอาชพีเสริมเศรษฐกิจฐานราก 55,440        ค่าใชส้อย 97,440       

 - กจิกรรมศูนยก์ารเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (เหลือจา่ย 87,100 บาท ใชไ้ปแล้ว 40,000 บาท

1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 2 มื้อๆ

 ละ 35 บาท จ านวน 60 คน

         4,200

คงเหลือ 47,100 บาท) 2) ค่าอาหารกลางวันผู้เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 1 มื้อๆ ละ 100          6,000

 -การพฒันาแปลงเกษตรทฤษฎใีหมสู่่ GAP ภายใต้ 8,340          บาท จ านวน 60 คน
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎใีหม ่ถวายในหลวง 3) ค่าจา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชมุฯ (ถา่ยเอกสารและ         87,240

(เหลือจา่ย 9,771.54 บาท ใชไ้ป 8340 บาท คงเหลือ 

1,431.54 บาท)

 เขา้เล่มแผนแมบ่ท SEZ นราธิวาส) จ านวน 60 เล่มๆ ละ 1,454 

บาท

หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานจังหวัดนราธิวาส หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานจังหวัดนราธิวาส

97,440        รวม จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 97,440       

452,920 452,920   

96871.54

96,871.54

315,480

42,000
454,351.54   1,431.54 

รวม จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม/รายการ

47,100         

ขอความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่าย จ านวน 55,440 บาท 

จากโครงการเกษตรสร้างอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐานราก มา

สมทบโครงการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคล่ือนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษนราธิวาส : มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เชื่อมโยงประชาคม

อาเซียน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ OSS โดยการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารงานเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ และอนุกรรมการทั้ง 5 ชุด เพื่อรับทราบความ

คืบหน้าและพิจารณาแนวทางในการด าเนินการในระยะต่อไป 

แต่งบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่าย

มาสมทบในโครงการเดิม

ก.บ.จ.นธ. มีมติเหน็ชอบใน

คราวประชุม คร้ังที ่9/2563

 เมือ่วันที ่11 ก.ย. 63 เป็น

การโอนเปล่ียนแปลง 

งบประมาณ ทีไ่ม่กระทบต่อ

เป้าหมายและสาระส าคัญ

ของโครงการ ซ่ึงสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์การขอโอน

เปล่ียนแปลง จะต้องเป็น

โครงการ Y 2



ล ำดับ
ที่

หน่วยงำนรับผิดชอบ
โครงกำร

หน่วยงำนที่
ขอรับโอน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวนหน่วย มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

1 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
นรำธิวำส (ศูนย์อ ำนวยกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมยำ
เสพติดจังหวัดนรำธิวำส)

กรมกำรปกครอง โครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด 
เพิ่มศักยภำพกำรบ ำบดัฟื้นฟผูู้เสพ/ผู้ติดยำ
เสพติดเพื่อคืนคนดี สู่สังคม

2561 1) ถมดินบริเวณค่ำยบ ำบดั
ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้เสพ/ผู้ติดยำ
เสพติดแบบถำวรระดับจังหวัด 
ขนำดพื้นที่ประมำณ ๔๑,๘๐๐
 ตำรำงเมตรถมดินสูงเฉล่ีย 
๑.๘๐ เมตร ปริมำณ ๗๕,๒๔๐
 ลูกบำศก์เมตร

1 แหง่

2) อำคำรโรงนอน ๒ หลัง 
พร้อมหอ้งน้ ำ–หอ้งส้วม 
(จ ำนวน ๑ หลัง) บริเวณค่ำย
บ ำบดัฟื้นฟสูมรรถภำพผู้เสพ/
ผู้ติดยำเสพติดแบบถำวรระดับ
จังหวัดขนำด ๑๖X๓๙ เมตร 
จ ำนวน ๒ หลัง พร้อมหอ้งน้ ำ–
 หอ้งน้ ำส้วม โครงสร้ำง คสล.
ชั้น เดียว ขนำด ๑๑.๕๐x๑๗ 
เมตร จ ำนวน ๑ หลัง

2 หลัง 3,223,500

3) ร้ัวคอนกรีตบริเวณค่ำย
บ ำบดัฟื้นฟสูมรรถภำพผู้เสพ/
ผู้ติดยำเสพติดแบบถำวรระดับ
จังหวัดควำมยำวประมำณ 
๗๖๐.๐๐ เมตร

1 แหล่ง 5,940,000

เอกสำรแนบ 10
แบบฟอร์มกำรขอโอนทรัพยส์ินทีไ่ดร้ับมำจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



ล ำดับ
ที่

หน่วยงำนรับผิดชอบ
โครงกำร

หน่วยงำนที่
ขอรับโอน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวนหน่วย มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

4) สนำมฟตุบอลหญ้ำเทยีม
บริเวณค่ำยบ ำบดัฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพ
ติด แบบถำวรระดับจังหวัด 
ขนำด ๒๒.๐๐x๔๒.๐๐ เมตร 
พร้อมพื้น คสล.ขนำด  ๒๕.๐๐
x๔๕.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตร

1 แหล่ง 2,178,000

5) โรงอำหำรพร้อมหอ้งครัว
บริเวณค่ำยบ ำบดัฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพ
ติด แบบถำวรระดับจังหวัด 
ขนำด ๘.๐๐x๒๔.๐๐ เมตร

 1 หลัง 1,881,000

6) อำคำรส ำนักงำนและ
อ ำนวยกำรค่ำยบ ำบดัฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพ
ติด แบบถำวรระดับจังหวัด 
ขนำด ๑๐.๕๐x๑๕ เมตร

1 หลัง 2,277,000

7) อำคำรอเนกประสงค์ค่ำย
บ ำบดัฟื้นฟสูมรรถภำพผู้เสพ/
ผู้ติดยำเสพติดแบบถำวรระดับ
จังหวัด ขนำด ๑๐x๒๐ เมตร

 1 หลัง 15,642,000

47,311,391     รวม 1 โครงกำร 7 รำยกำร
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