
แหล่ง
 งปม.
(8)

ยุทธศาสต
รช์าติ
(9)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561- 2565

 878,095,769  909,361,894  4,726,143,150    2,066,378,097    1,798,187,918  10,378,166,828

แผนงานที ่1 : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 33,807,596   244,965,239 803,663,500    320,200,372     780,836,778     2,183,473,485    

1 โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพการ
ขับเคลือ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส : มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยืน 
เชือ่มโยงประชาคมอาเซียน

1 2 ส านักงาน
จังหวัด

นราธิวาส

1,706,300     3,193,916     968,200         - - 5,868,416         

1.1 กิจกรรมสร้างโอกาสทาง
การตลาดเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษ

 378,366.00 780,200          1,158,566         

1.2 กิจกรรมสัมมนาสัญจรภายใต้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธวิาส

 214,300.00 214,300            

1.3 กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพศูนย์
 OSS

219,500         103,400.00 188,000          510,900            

1.4 การจัดหาบุคลากรเพือ่เพิม่
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

359,517         360,000.00 719,517            

1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธเ์ขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

372,600         441,000.00 813,600            

1.6 กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้

ในการให้บริการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

 659,175.00 659,175            

    (1) ศึกษาดูงานศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Start
 One Stop Invesment Center : 
OSOS)

 443,059.00 443,059            

    (2) ถอดบทเรียนจากการศึกษาดู
งานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ
ลงทุน (One Start One Stop 
Invesment Center : OSOS)

 216,116.00 216,116            

1.7 กรรมการบริหารงานการ
ขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษนราธวิาส

214,500         278,500.00 493,000            

1.8 กิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการตลาดนัดวถิีชุมชน

 100,000.00 100,000            

1.9 ยกระดับผู้ประกอบการ 
วสิาหกิจชุมชน และ SMEs ในพืน้ที่
- พัฒนาและเพิม่ทักษะ
ผู้ประกอบการ วสิาหกิจชุมชน และ
 SMEs ในพืน้ที ่ด้านต่างๆ

        540,183 540,183            

1.10 กิจกรรมอบรมสัมมนาการ
ลงทุนภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนราธวิาส

228,800            228,800            

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 (ปรับแผนฯ วันที่ 24 มีนาคม 2564)

ประเด็นพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณประจ าป ี(11)บญัชีรายการชุดโครงการ

ประเด็นพัฒนาที ่1 เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดน

เอกสารแนบ 9



แหล่ง
 งปม.

(8)

ยุทธศาสต
รช์าติ

(9)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561- 2565
แผนงาน/โครงการ

(7)

งบประมาณประจ าป ี(11)บญัชีรายการชุดโครงการ

1.สนับสนุนด้านอาคารสถานที ่วสัดุ
อุปกรณ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้
ของพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง 
(โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน
จังหวดันราธวิาส บ้านปูยู หมูท่ี ่๑ ต.
เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธวิาส)

622,700            622,700            

2.จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้วถิี
ชีวติวฒันธรรมชาวนาชายแดนใต้แก่
เด็ก  เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

และจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้
บุคลากรพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุล
ทองเพือ่ให้บริการแหล่งเรียนรู้

750,000            750,000            

รวม จ านวน 21 โครงการ 29,677,233   -             1,890,600       45,456,345       77,194,100       154,218,278      

703,710,940  544,033,855 2,967,259,250 1,664,721,380   940,157,040     6,819,882,465    

1 โครงการสนับสนุนงานประจ าปี
และงานของดีเมืองนราประจ าป ี
2561-2565

1 4 ส านักงาน
จังหวัด

นราธิวาส

12,222,000   15,880,175   14,016,050     12,469,400       15,878,700       70,466,325        

1.1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน
ประจ าปขีองจังหวัดนราธิวาส

1,799,200     2,025,600     2,056,000       2,194,700        2,056,000        10,131,500        

    (1) การจัดแสดงทางวฒันธรรม สนง.วธ.จ.นธ. 445,200        415,100        445,500          431,500            445,500            2,182,800         

    (2) การจัดนิทรรศการแสดงผล
การด าเนินงานส าคัญของจังหวดั

สนง.พช.จ.นธ. 364,000        373,000        373,000          375,700            373,000            1,858,700         

    (3) กิจกรรมขบวนรถไฟสืบสาน
ต านานมะนารอ

150,000            150,000            

    (4)  รักษาความปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวกด้านการจราจร

ต ารวจภูธร
จังหวดั

นราธวิาส

990,000        1,237,500     1,237,500        1,237,500         1,237,500         5,940,000         

1.2 กิจกรรมงานของดีเมืองนรา 10,422,800   13,854,575   11,960,050     10,274,700       13,822,700       60,334,825        

    (1) กิจกรรมงานวนัลองกอง สนง.เกษตร 
จ.นธ.

500,000        525,000        622,150          616,800            624,000            2,887,950         

    (2) กิจกรรมศิลปาชีพและงาน
กระจูด

สนง.พช.จ.นธ. 1,679,000      1,927,000     1,592,700        1,630,200         1,927,000         8,755,900         

    (3) กิจกรรมประชันนกเขาชวา
เสียงชิงถ้วยพระราชทาน

สนง.ท้องถิน่ 
จ.นธ.

200,000        800,000        400,000          400,000            1,000,000         2,800,000         

แผนงานที ่3 การส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเทีย่วและบรกิาร



แหล่ง
 งปม.

(8)

ยุทธศาสต
รช์าติ

(9)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561- 2565
แผนงาน/โครงการ

(7)

งบประมาณประจ าป ี(11)บญัชีรายการชุดโครงการ

2. โครงการก่อสร้างสะพาน
ในชุมชน บ้านสามซอย  หมู่
ที ่10        ต าบลมาโมง  
อ าเภอสุคิริน  จังหวดั
นราธวิาส  กวา้ง 7.00 เมตร
ความยาว 16 เมตร

         3,136,000           3,136,000

3. โครงการก่อสร้างสะพาน
ในชุมชน ซอยมิยาซาวา่  หมู่
ที ่8  ต าบลมาโมง  อ าเภอสุ
คิริน  จังหวดันราธวิาส  
กวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 

40 เมตร

         7,840,000           7,840,000

4. โครงการก่อสร้างสะพาน
ในชุมชน ข้ามคลองสุไหงปาดี
  หมูท่ี ่11,12  ต าบลสุไหง
ปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวดันราธวิาส  กวา้ง 7.00
 เมตร ความยาว 30 เมตร

         5,880,000           5,880,000

5. โครงการก่อสร้างสะพาน
ในชุมชน ข้ามคลองโคกกลาง
 หมูท่ี ่3,5  ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวดั
นราธวิาส  
กวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 

20 เมตร

         3,920,000           3,920,000

6. โครงการก่อสร้างสะพาน
ในชุมชน ข้ามคลองไสเงาะ 
หมูท่ี ่6 ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวดั
นราธวิาส กวา้ง 7.00 เมตร 

 ความยาว 20 
เมตร

         3,920,000           3,920,000

7. โครงการก่อสร้างสะพาน
นุชมชน ข้ามคลองแตแร หมู่
ที ่2  ต าบลจะแนะ อ าเภอ
จะแนะ จังหวดันราธวิาส 

กวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 
50 เมตร

         9,800,000           9,800,000

8.โครงการก่อสร้างสะพานนุ
ชมชน  หมูท่ี ่10  บ้านรัก
ธรรม ต าบลสุคิริน อ าเภอสุ
คิริน จังหวดันราธวิาส กวา้ง 
7.00 เมตร ความยาว 70.00 
เมตร

        13,720,000          13,720,000

45 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาบริเวณเมืองเก่า

1 2 สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวดัฯ

         5,000,000           5,000,000



แหล่ง
 งปม.

(8)

ยุทธศาสต
รช์าติ

(9)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561- 2565
แผนงาน/โครงการ

(7)

งบประมาณประจ าป ี(11)บญัชีรายการชุดโครงการ

รวม จ านวน 45 โครงการ 703,710,940  544,033,855 2,967,259,250 1,664,721,380   940,157,040     6,819,882,465    

110,900,000  120,362,800 953,329,800    36,000,000       - 1,220,592,600    

1  โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เชือ่มโยงการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ

1 2 สนง.
พาณิชย์
จังหวัด

นราธิวาส

2,740,000     -             - - - 2,740,000         

1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้การ
ประกอบธรุกิจส่งออกและการค้า
ระหวา่งประเทศ

1 2 240,000        -             - - - 240,000             

1.2 จัดคณะผู้แทนภาครัฐและ
เอกชนไปพบปะเจรจาการค้าใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน +3

1 2 2,500,000      -             - - - 2,500,000          

2 โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม

1* 2 4,900,000     6,500,000     46,750,000     - - 58,150,000        

กิจกรรมที ่1 การจัดงานสมโภชน์
เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ

1* 2 2,500,000      3,000,000     - - - 5,500,000          

กิจกรรมที ่2 การจัดงานแสดง
วฒันธรรมสองแผ่นดิน

1* 2 2,400,000      3,500,000     - - - 5,900,000          

กิจกรรมที ่3 จัดงานสมโภชศาลเจ้า
แม่โต๊ะโมะ อ าเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวดันราธวิาส

1* 2 3,000,000 3,000,000          

กิจกรรมที ่5 จัดงานแสดง
วฒันธรรมสองแผ่นดิน

1* 2 3,750,000 3,750,000          

กิจกรรมที ่6 งานวฒันธรรมไทย
เชื่อมใจอาเซียน

1* 2 สนง.
วฒันธรรม
จังหวดั
นราธวิาส

12,000,000 12,000,000         

กิจกรรมที ่7 จัดต้ังนิทรรศการ 
พิพิธภัณฑ์เหมืองทองโต๊ะโมะ

1* 2 สนง.
วฒันธรรม
จังหวดั
นราธวิาส

28,000,000

28,000,000         

3 โครงการก่อสรา้งสถานีขนส่งสินค้า

 (คลังสินค้า)
กิจกรรมหลัก

2 2 กรมขนส่ง

ทางบก
9,260,000     75,862,800   624,371,100    - - 709,493,900      

1) การจัดกรรมสิทธิท์ีดิ่น 2 2 9,260,000      -              - - - 9,260,000          

2) การเวณคืนและจ่ายค่าทดแทน 2 2 75,862,800    - - - 75,862,800         

3) ค่าก่อสร้างและควบคุมการ
ก่อสร้าง

2 2 624,371,100     - - 624,371,100       

4 โครงการศึกษาความเหมาะสมการ
ก่อสรา้งทางหลวงแนวใหม่เลีย่ง
เมืองสุไหงโก-ลก

2 2 กรมทาง
หลวง/แขวง
ทางหลวง
นราธิวาส

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

แผนงานที ่4 : การพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปน็เมืองต้นแบบการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศ

สนง.การ
ท่องเทีย่ว
และกีฬา
จังหวดั

นราธวิาส



แหล่ง
 งปม.
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ยุทธศาสต
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(7)

งบประมาณประจ าป ี(11)บญัชีรายการชุดโครงการ

 - ศึกษาความเหมาะสมการ
ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เล่ียง
เมืองสุไหงโก-ลกเร่ิมต้นในทางหลวง
หมายเลข  42  ทีก่ม.256+000 ตัด
ผ่านทางหลวงหมายเลข 4056 ที่
กม.47+000บรรจบทางหลวง
หมายเลข 4057ทีก่ม.5+000 รวม
ระยะทาง 16  กม.

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

5 โครงการปรบัปรงุเพ่ิมเติมบรเิวณ
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

2 2 กรม
ศุลกากร/

ด่านศุลกากร
สุไหงโก-ลก

94,000,000   -             - - - 94,000,000        

6 โครงการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจ
 สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

2 2 กรมโยธาธิ
การและผัง

เมือง/
เทศบาล

เมืองสุไหง
โก-ลก

-              18,000,000   36,000,000     36,000,000       - 90,000,000        

7 โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก 
เปน็เมืองศูนย์กลางการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศ 
(ปรบัปรงุพ้ืนทีก่ารเคหะฯ 25 ไร ่
เปน็พ้ืนทีจ่ัดกิจกรรมกระตุน้

เศรษฐกิจ)

2 2 กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถ่ิน/
เทศบาล

เมืองสุไหง

โก-ลก

-              -             86,958,700     - - 86,958,700        

8 โครงการจัดตัง้ตลาดสินค้าเกษตร
ชายแดนสุไหงโก-ลก

2 2 กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถ่ิน/
เทศบาล

เมืองสุไหง
โก-ลก

-              -             84,990,000     - - 84,990,000        

9 โครงการปรบัปรงุสนามฟุตซอล
และลูว่ิง่ลานกีฑายางสังเคราะห์
สนามมหาราช

2 2 กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถ่ิน/
เทศบาล

เมืองสุไหง
โก-ลก

-              -             31,600,000     - - 31,600,000        

10 โครงการ Street Art เมือง

ต้นแบบและการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต
เศรษฐกิจพิเศษ

2 2 กรมส่งเสรมิ

การปกครอง
ท้องถ่ิน/
เทศบาล

เมืองสุไหง
โก-ลก

-              -             2,000,000       - - 2,000,000         

11 โครงการยกระดับคุณภาพการแปร
รปูผลผลิตปาล์มน้ ามันเชือ่มโยง
โอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของจังหวัดกับสามเหลีย่ม
เศรษฐกิจชายแดนใต้

2 2 สนง.สหกรณ์
จังหวัด

นราธิวาส

-              -              40,660,000 - - 40,660,000        



แหล่ง
 งปม.

(8)

ยุทธศาสต
รช์าติ

(9)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561- 2565
แผนงาน/โครงการ

(7)

งบประมาณประจ าป ี(11)บญัชีรายการชุดโครงการ

1) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
การผลิตน้ ามันปาล์มของโรงงาน
สกัดน้ ามันปาล์มในเขตจัดนิคม
สหกรณ์บาเจาะให้ได้ตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด

2 2 -              -               39,320,000 - 39,320,000         

2) พัฒนาและยกระดับการจัดการ
ผลผลิตปาล์มทีม่ีคุณภาพ และสร้าง
การรับรู้ด้านการตลาดแก่เกษตรกร
 / บุคลากรสถาบันเกษตรกร

2 2 -              -                      1,340,000 - - 1,340,000          

รวม จ านวน 11 โครงการ 110,900,000  120,362,800 953,329,800    36,000,000       - 1,220,592,600    

878,095,769  909,361,894 4,726,143,150 2,066,378,097   1,798,187,918   10,378,166,828  

หมายเหต ุ:  แหล่งงบประมาณ  1   หมายถึง งบประมาณจังหวดั

1* หมายถึง งบประมาณกลุ่มจังหวดั 3 หมายถึง งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2  หมายถึง งบประมาณกรม/กระทรวง 4  หมายถึง งบประมาณเอกชน

รวม 4 แผนงาน / จ านวน...103.....โครงการ



เอกสารแนบ 9









การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน 
แผนงาน กลยุทธ์ที่  1.5 ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐาน
ของการกีฬา นันทนาการ และการบริการ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณ

เมืองเก่านราธิวาส 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
ได้ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่านราธิวาส เนื้อที่รวม 1 ตาราง
กิโลเมตร   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แล้ว  ดังนั้น
เพ่ือให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านราธิวาส ด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส (สืบเนื่องจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
เสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้มีมติก าหนดชื่อ
แผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะที่...
พ.ศ...” จึงส่งผลท าให้แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และ
พัฒนาบริเวณเมืองเก่า ซึ่งเป็นแผนในระดับที่ 3 ต้องปรับชื่อเป็น 
“แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า...”) 
ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีกรอบแนวทางในการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่นราธิวาสในระยะยาว และมีแผนการ
ด าเนินงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ เมืองเก่านราธิวาสได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาที่
เหมาะสมและยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม
แก่ชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืนปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
และประชาชนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ แนวทาง และมาตรการต่างๆ ในการอนุรกัษ์และ
พัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาสโดยการมสี่วนร่วม เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการดา้นการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 
(พ.ศ. 2566 - 2580) จ านวน 1 แผน 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
4. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่ศึกษาโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

บริเวณเมืองเก่านราธิวาส ครอบคลุมบริเวณภายในเขตพื้นที่เมืองเก่า
นราธิวาส ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่ เมืองเก่านราธิวาส ลงวันที่  18 
สิงหาคม พ.ศ.2561 และเขตพื้นที่ต่อเนื่อง 

5. กิจกรรมหลกั
5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบรเิวณเมือง
เก่านราธิวาส 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง วงเงิน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถว้น)  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดันราธิวาส 
หน่วยงานในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองนราธิวาส 

6. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน จ านวน 330 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
8. งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ.2564 งบ

กลาง วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
๙.  ผลผลิต (output) 1. แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

นราธิวาส (พ.ศ.2566 – 2580) 
2. แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่านราธิวาส
3.แนวทางการออกแบบอาคารที่มีคุณค่าในบริเวณพ้ืนที่เมืองเก่า
(Design Guideline) 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เมืองเก่านราธิวาส ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม 
สามารถด ารงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่ง
ความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และประโยชน์สุขของประชาชน 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 

กิจกรรมหลัก จ้างท่ีปรึกาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส  . 

วงเงิน 5,000,000  บาท  

ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษและเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และการค้าชายแดน                                                                                                               . 

แผนงาน  กลยุทธ์ที่  1.5 ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานของการกีฬา นันทนาการ และการ
บริการ 

หน่วยงานด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวผุสดี  อินทร์นาค  .  ต าแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส  
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-642652 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

ภาค แผนพัฒนาจังหวัด) 
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุง

รัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 โดยประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่าแล้ว รวม 36 เมือง ใน 35 จังหวัด โดยได้มีการจัดท า
แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแล้ว รวม 24 เมืองใน 23 จังหวัด  ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดที่เมือง
เก่าอีก 12 เมือง ใน 12 จังหวัด (เมืองเก่าก าแพงเพชร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่า
กาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา เมืองเก่านราธิวาส เมืองเก่าพิษณุโลก เมืองเก่าร้อยเอ็ด เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่า
ฉะเชิงเทรา) มีแผนแม่บทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าเช่นเดียวกัน  คณะกรรมการฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 จึงมีมติให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าแผนแม่บทฯ ให้กับ 12 
จังหวัด  

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ก าหนดให้แผนในระดับที่ 3 ใช้ช่ือว่า “แผนปฏิบัติการด้าน… )”  ดังนั้น แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และ
พัฒนาบริเวณเมืองเก่า ซี่งเป็นแผนในระดับท่ี 3 จึงปรับชื่อเป็น “แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า” 

เพื่อให้เมืองเก่านราธิวาส มีกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านราธิวาส ในระยะยาว  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่านราธิวาส จึงจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส (พ.ศ. 2566 - 
2580) ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ 
ที่จัดท าขึ้นเป็นแนวทางการด าเนินงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่านราธิวาส 
ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสม ด ารงคุณค่า มรดกทางวัฒนธรรม และยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและ
สังคม แก่ชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษและเมือง และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  



(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : “เมืองเก่า” หมายถึง  เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบ

ต่อมาแต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจ าเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ มี
คุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติ ที่รัฐบาลมีนโยบายการด าเนินงาน
เป็นพิเศษเฉพาะพื้นท่ี ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 
2546 ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ท าหน้าที่วางนโยบาย ก าหนดพื้นที่ จัดท าแผน
แม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริเวณเมืองเก่าได้รับการ
คุ้มครองดูแลให้การพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน สอดคล้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และด ารงคุณค่า
ความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไว้ได้ตลอดไป 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) :  มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ
เมืองเก่า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ให้การสนับสนุนจังหวัดที่มีเมืองเก่า 12 เมือง ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า โดยให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อให้จังหวัดที่มีเมืองเก่า 12 เมืองในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่า ได้แก่ เมือง
เก่าก าแพงเพชร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี  เมืองเก่ายะลา เมืองเก่า
นราธิวาส เมืองเก่าพิษณุโลก เมืองเก่าร้อยเอ็ด เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา และให้จังหวัดพิจารณา
เสนอโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า เพื่อขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง ตามมติคณะกรรมการฯ 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ แนวทาง และมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่านราธิวาสโดยการมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 330 วัน  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง 

ประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่านราธิวาส 
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ประชาชนในพื้นที่เมืองเก่านราธิวาส, และคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านราธิวาส  

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองเก่านราธิวาส              
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด : แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส  (พ.ศ. 2566 - 2580) จ านวน 1 แผน 

(๔.๒) ผลผลิต 
1) แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส  (พ.ศ. 2566 - 2580) และบทสรุปผู้บริหาร
2) แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่านราธิวาส
3) แนวทางการออกแบบอาคารที่มีคุณค่าในบริเวณพื้นท่ีเมืองเก่า (Design Guideline)

 (๔.๓) ผลลัพธ์ 
เมืองเก่านราธิวาส ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถด ารงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

ส าคัญของชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และประโยชน์สุขของ
ประชาชน        

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส (พ.ศ. 2566 - 2580) ใช้เป็น

กรอบแนวทาง และมาตรการในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 
เชิงลบ : ไม่มี 



(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
จ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2564 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  5,000,000  บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
- จ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส รายละเอียดตาม

ขอบเขตของ  งาน (TOR) ที่แนบมานี้ 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................. 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ  มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
- 

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
อาจจะไม่ไดร้ับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองเก่านราธิวาส เนื่องจากประชาชนยังขาดความรูค้วามเข้าใจใน

การอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่านราธิวาส  



(12) ผู้เสนอโครงการ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 

       ประทีป  เหิมพยัคฆ ์
      (นายประทีป  เหิมพยัคฆ์) 

 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อมจังหวดันราธิวาส 

(13) ผู้เห็นชอบโครงการ โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 

………………………………………………….. 

(14) ผู้อนุมัติโครงการ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรกัษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 

………………………………………………….. 



- ขอบเขตของงาน (TOR) – 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 

1. หลักการและเหตุผล
“เมืองเก่า” หมายถึง  เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน

หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจ าเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ 
มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล  าค่าของชาติ ท่ีรัฐบาล 
มีนโยบายการด าเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื นท่ี ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
และเมืองเก่า ท าหน้าท่ีวางนโยบาย ก าหนดพื นท่ี จัดท าแผนแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการ และ
มาตรการต่างๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริเวณเมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแลให้การ
พัฒนาพื นท่ีท่ีตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน สอดคล้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และด ารงคุณค่า
ความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไว้ได้ตลอดไป  
 คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา 
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 โดยประกาศเขตพื นท่ีเมืองเก่าแล้ว รวม 36 เมือง 
ใน 35 จังหวัด โดยได้มีการจัดท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแล้ว 
รวม 24 เมืองใน 23 จังหวัด  ดังนั น เพื่อให้จังหวัดท่ีเมืองเก่าอีก 12 เมือง ใน 12 จังหวัด (เมืองเก่า
ก าแพงเพชร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา 
เมืองเก่านราธิวาส เมืองเก่าพิษณุโลก เมืองเก่าร้อยเอ็ด เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่า
ฉะเชิงเทรา) มีแผนแม่บทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการพื นท่ีเมืองเก่า เช่นเดียวกัน 
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2564 จึงมีมติให้สนับสนุน
งบประมาณในการจัดท าแผนแม่บทฯ ให้กับ 12 จังหวัด  
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ก าหนดใหแ้ผนในระดับท่ี 3 ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน… )”  ดังนั้น แผนแม่บทและผัง
แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ซี่งเป็นแผนในระดับท่ี 3 จึงปรับชื่อเป็น “แผนปฏิบัติการ
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า” 
 เพื่อใหเ้มืองเก่านราธิวาส มีกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านราธิวาส ในระยะยาว  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านราธิวาส จึงจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่านราธิวาส (พ.ศ. 2566 - 2580) ท่ีให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนในพื นท่ี เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ท่ีจัดท าขึ นเป็นแนวทางการด าเนินงานท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่านราธิวาส ได้รับการอนุรักษ์และ
พัฒนาท่ีเหมาะสม ด ารงคุณค่า มรดกทางวัฒนธรรม และยังประโยชน์ทั งการท่องเท่ียว เศรษฐกิจและ
สังคม แก่ชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน ท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์
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ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ
พัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนพื นฐานความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง และยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

2. วัตถุประสงค์   
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส (พ.ศ. 2566 - 2580)

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง และมาตรการในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื นท่ี  

3. เป้าหมาย
3.1  ผลผลิต

1) แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส  (พ.ศ. 2566 - 2580)
และบทสรุปผู้บริหาร 

2) แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่านราธิวาส
3) แนวทางการออกแบบอาคารท่ีมีคุณค่าในบริเวณพื นท่ีเมืองเก่า (Design Guideline)

3.2  ผลลัพธ์ 
เมืองเก่านราธิวาส ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถด ารงคุณค่าความเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่งความ
สมดุลของระบบนิเวศเมือง และประโยชน์สุขของประชาชน 

4. พื้นที่ศึกษา
ครอบคลุมบริเวณขอบเขตพื นท่ีเมืองเก่านราธิวาส และพื นท่ีต่อเนื่อง ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์

และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า รวมทั งพื นท่ีอื่นท่ีแสดงความเชื่อมโยงทางด้านประวัติศาสตร์
ความเป็นมาการตั งถิ่นฐานและบริบทความเป็นเมืองเก่า  

5. ขอบเขตการด าเนินงาน
5.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ เอกสาร ทั งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ภาคสนามในด้านต่างๆ ของ

บริบทเมืองเก่านราธิวาส ให้ชัดเจน โดยให้น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นท่ียอมรับ
โดยปรึกษาหารือกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ี ในประเด็นต่างๆ ดังนี   

1) ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ
2) ประวัติศาสตร์โบราณคดี
3) ศิลปะและสถาปัตยกรรม
4) วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 5)  กรรมสิทธิท่ี์ดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 6)  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 7)  ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ในพื นท่ีท่ีมีผลต่อเมืองเก่า 
 8)  สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 
 9)  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 
 10) สังคม ประชากร และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 11) เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

 5.2 เสนอค าแถลงความส าคัญ (Statement of Significant: SOS) ท่ีแสดงคุณค่ามรดกด้านต่างๆ 
ในพื นท่ีเมืองเก่านราธิวาส เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของพื นท่ีให้ชัดเจน โดยวิเคราะห์และประเมินจาก
คุณลักษณะขององค์ประกอบเมืองเก่า คุณค่าท่ีมีความส าคัญ และมีเอกลักษณ์โดดเด่นของพื นท่ีศึกษาใน
ด้านต่างๆ และศักยภาพของเมืองเก่า 
 5.3 จัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่านราธิวาส โดยด าเนินการดังนี   
  5.3.1 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ประเมินการศึกษาคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ เพื่อน าเสนอในแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่านราธิวาส 
  5.3.2 เนื อหาท่ีครอบคลุมด้านประวัติศาสตร์ การพัฒนาเมือง ลักษณะและรายละเอียด
โบราณสถาน อาคาร แหล่งศิลปกรรม แหล่งธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมทั งท่ีจับต้องได้และ 
จับต้องไม่ได้ ความแท้ดั งเดิม/ภัยคุกคาม/สถานภาพของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนา และจ าแนกรูปแบบทางสถาปัตยกรรม (มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้)  
  5.3.3 น าข้อมูลจากข้อ 5.3.1 และ 5.3.2 เข้าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5.4 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส ประกอบด้วย 
  5.4.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี วัด ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื นท่ี 
เมืองเก่านราธิวาส ท่ีครอบคลุมทั งในด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน 
  5.4.2 เสนอยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ โดยเน้นในด้าน
การอนุรักษ์และพัฒนาพื นท่ีเมืองเก่านราธิวาส และเสนอแนวทางการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
เป็น 3 ระยะดังนี  ระยะท่ี 1 (ปี 2566 - 2570) ระยะท่ี 2 (ปี 2571 - 2575) และระยะท่ี 3 ปี (2576 - 2580) 
   - จัดล าดับโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ รวมทั งให้วิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการท่ีส าคัญท่ีจะด าเนินการในระยะ 5 ปีแรก 
   - โครงการท่ีมีการบูรณาการของหลายหน่วยงาน จะต้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนท่ีจะบรรจุไว้โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  
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- ในแต่ละโครงการ ให้ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด 
แนวทางการด าเนินงาน สถานท่ีด าเนินการ แบบร่างผังบริเวณโครงการหรือรูปทัศนียภาพตามความ
เหมาะสม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณแหล่งท่ีมาของทุนและงบประมาณ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และการติดตามประเมินผล
ตัวชี วัดของโครงการในแต่ละระดับให้ชัดเจน ทั งนี  ตัวชี วัดของโครงการ/ กิจกรรมต้องเชื่อมโยงและ
สนับสนุนกับเป้าหมายและตัวชี วัดของแผนปฏิบัติการฯ 

 5.4.3 เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ  ข้อก าหนด และ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาพื นท่ีเมืองเก่านราธิวาส ท่ีมีรายละเอียดท่ีชัดเจน 
สมเหตุสมผลสอดคล้องกับคุณลักษณะข้อ 5.2 และเป็นท่ียอมรับได้จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.4.4 จัดท าแนวทางการออกแบบอาคารท่ีมีคุณค่าในบริเวณพื นท่ี เมืองเก่า (Design 
Guideline) ให้สอดคล้องตามประเภทและรูปแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละบริเวณ โดยมีรายละเอียดและ
รูปแบบของอาคาร/กลุ่มอาคาร ประกอบด้วย ขนาด ความสูง สี วัสดุ องค์ประกอบด้านหน้าอาคาร 
(Facade) ฯลฯ และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารและองค์ประกอบต่างๆ ของเมืองในพื นท่ีเมือง
เก่าเพื่อส่งเสริมบรรยากาศโดยรอบของเมืองเก่า 

 แนวทางการออกแบบอาคารท่ีมีคุณค่าฯ เพ่ือใช้อ้างอิงในการพิจารณารูปแบบอาคารในพื นท่ี
เมืองเก่า ทั งการ 1) ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารใหม่ในพื นท่ีเดิม  หรือ เพื่อ 2) เสนอแนะรูปแบบพื นฐานของ
อาคารในพื นท่ีเมืองเก่าท่ีก่อสร้างใหม ่ 

5.4.5 จัดท า “ข้อวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณ
เมืองเก่านราธิวาส” เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก าหนด  
 5.5 จัดกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ผู้น าทางศาสนา และภาคประชาชนในพื นท่ี ดังนี  

5.5.1 จัดท าแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 5.5.2 ด าเนินการตามข้อ 5.5.1 โดยจัดกิจกรรม/จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดองค์

ความรู้การบริหารจัดการเมืองเก่า ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั งระหว่างการด าเนิน
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในขั นตอนต่างๆ และขยายผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว ดังนี  

1) จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างน้อย 3 ครั ง 

2) จัดประชุมกลุ่มย่อยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื นท่ี อย่างน้อย 5 ครั ง
3) จัดประชุมขยายผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อน าแผนปฏิบัติการฯ

ไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 1 ครั ง 
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 ทั งนี  ให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
นราธิวาส ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการจัดท ารา่งแผนปฏิบัติการฯ  

6. วงเงินงบประมาณ/แหล่งเงิน 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 งบกลาง วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  

7. เงื่อนไขการจ้าง 
 7.1 ระยะเวลาด าเนินงาน   
     ก าหนดเวลาด าเนินงาน จ านวน  330  วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง 
 7.2 การเสนอผลงาน (การส่งมอบผลงานของที่ปรึกษา) 
 7.2.1 จัดส่งรายงานขั้นต้น ภายใน  75  วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา จ านวน 35 ชุด  
ซึ่งรายงานขั นต้นจะต้องประกอบด้วย หลักการ กิจกรรม เป้าหมาย แนวคิด วิธีการ ขอบเขตและแผนการ
ด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินงานและชื่อผู้รับผิดชอบตามขอบเขตการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในข้อ 5 
อย่างละเอียดและครบถ้วน รวมถึงผลการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และประมวลผล สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
สถานการณ์ นโยบาย แผนงาน โครงการ ฯลฯ ในพื นท่ีเป้าหมาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส เสนอส านักงานฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 7.2.2 จัดส่งรายงานฉบับกลาง ภายใน 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา จ านวน  
35 ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย น าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การศึกษา ส ารวจ ผลการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในพื นท่ีเป้าหมาย ร่างแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่านราธิวาส เพื่อจัดท า
ร่างแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส โดยมีเนื อหาสาระทั งหมดตาม
ขอบเขตการด าเนินงานข้อ 5 เสนอส านักงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั งจัดประชุมเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างน้อย 2 ครั ง และจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื นท่ีอย่าง
น้อย 3 ครั ง 
 7.2.3  จัดส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 
ภายใน 250 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา จ านวน 35 ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ร่างรายงาน
สรุปฉบับผู้บริหาร แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าท่ีปรับปรุงแก้ไข ข้อวิเคราะห์แผนแม่บทฯ (แผน
ระดับท่ี 3) แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส  และร่างวีดีทัศน์การน า
แผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั งจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างน้อย 1 ครั ง และจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื นท่ีอย่างน้อย 2 ครั ง พร้อมทั งจัดประชุมขยาย
ผลการด าเนินงานโครงการ 1 ครั ง เพื่อน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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 7.2.4  จัดส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 
ภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

1) แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส จัดพิมพ์ 4 สี
จ านวน 400 ชุด 

2) รายงานสรุปฉบับผู้บริหารแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณ
เมืองเก่านราธิวาส ภาพประกอบ  4  สี  จ านวน  400  ชุด 

3) แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่านราธิวาส จัดพิมพ์ 4 สี จ านวน 100 ชุด
4) เอกสารข้อวิเคราะห์แผนระดับท่ี 3 : แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

บริเวณเมืองเก่านราธิวาส  จ านวน 130 ชุด 
5) สื่อประชาสัมพันธ์ ตามขอบเขตการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในข้อ 5.6
6) รายงานผลการศึกษาตามข้อ 1) - 5) ให้จัดท าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูป

ดิจิทัลไฟล์ Word PDF JPG หรืออื่นๆ ประกอบด้วย เอกสาร รายงาน และสื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไฟล์ต้นฉบับทั งหมดบันทึกลงในอุปกรณ์ส ารองข้อมูลแบบภายนอก (External 
Harddisk) 2 ชุด     

7.3 การจ่ายเงิน 
 การจ่ายเงินค่าจ้าง  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีเง่ือนไขการเบิกจ่ายออกเป็น 4 งวด ดังนี   
งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อท่ีปรึกษาได้ส่งรายงานขั นต้น 

และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา) ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสแล้ว  

งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อท่ีปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับ
กลาง และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา) ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผล
ต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสแล้ว 

งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อท่ีปรึกษาได้ส่งร่างแผนปฏิบัติ
การด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างท่ีปรึกษา) ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นราธิวาสแล้ว 

งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อท่ีปรึกษาได้ส่งแผนปฏิบัติ
การด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างท่ีปรึกษา) ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนราธิวาสแล้ว 
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 การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  

ร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

8. การจัดท าข้อเสนอ 
ท่ีปรึกษาจะต้องจัดท าข้อเสนอ เป็นภาษาไทย โดยจัดท าแยกเป็น 3 ซอง คือ (1) เอกสารแสดง

คุณสมบัติของท่ีปรึกษา (2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และ (3) ข้อเสนอทางด้านการเงิน โดยปิดผนึกและ
ระบุประเภทข้อเสนอ จ านวนอย่างละ 6 ชุด (โดยเป็นต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 5 ชุด) เสนอต่อ 

  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส   
  ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั น 5 ถนนศูนย์ราชการ 
         ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 

 8.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติของท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
  1) ส าเนาแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อ
หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ/ผู้มีอ านาจควบคุม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  2) ในกรณีท่ีปรึกษาเป็นนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นเอกสาร
แสดงฐานะให้ครบถ้วนเทียบเท่าตามเอกสารท่ีระบุในข้อ 1)  
 3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีปรึกษากับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง 
ซึ่งยังไม่หมดอายุจนถึงวันท่ียื่นข้อเสนอ 
 4) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน 
 5) ประวัติความเป็นมา ประสบการณ์และผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับงานท่ีจะจ้าง 
 8.2 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุม  ดังนี  
  1) แนวคิด การบรรยายความเข้าใจในโครงการท่ีมีความชัดเจน ขั นตอนการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน และข้อเสนอท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ด าเนินงานอย่างละเอียด  
  2) บุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยระบุรายชื่อท่ีปรึกษา ความเชี่ยวชาญ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณคน-เดือน ท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลาการท างานท่ีสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงาน โดยที่ปรึกษาท่ีเป็นบุคลากรหลักจะต้องลงนามการเข้าร่วมท างาน รวมทั งระบุจ านวน
และรายชื่อบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ ท่ีร่วมด าเนินงาน 
  3) ภาคผนวก 
 3.1) ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ของบุคลากรหลักในการด าเนินงานซึ่งมีการลงนามก ากับ 
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 3.2) ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 8.3 ข้อเสนอทางด้านการเงิน จะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย 

 1) สรุปยอดค่าใช้จ่ายทั งหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ี
ปรึกษา/นักวิจัย/ผู้ประสานงานทางวิชาการ) งบด าเนินงาน (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตาม
แผนการด าเนินงาน เช่น ค่าเบี ยเลี ยง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ค่าส ารวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ค่าจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดประชุมกลุ่มย่อย ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิ มพ์เอกสาร  
ค่าส าเนาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ และโทรสาร เป็นต้น) งบลงทุน 
(ถ้ามี) (ได้แก่ ค่าจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน) และงบอื่นๆ (ได้แก่ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม
สถาบันการศึกษา)  

 2) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค่าใช้จ่ายโดยแสดงจ านวนและ
อัตราของการค านวณค่าใช้จ่ายจ าแนกตามขอบเขตการด าเนินงานหรือแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด 

9. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
 9.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 9.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 9.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 9.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 9.5 ขึ นทะเบียนเป็นท่ีปรึกษากับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั นด้วย  
 9.7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 9.8 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีเสนอราคาดังกล่าว 
 9.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับท่ีปรึกษารายอื่นท่ียื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ณ จังหวัดนราธิวาส วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั งนี  
 9.10 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของที่ปรึกษาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั น  
 9.11 ไม่เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 
 



- 9 - 

9.12 ท่ีปรึกษาท่ียื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี  
(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของท่ีปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของท่ี
ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าเสนอราคาได้ 

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ในกรณี
ท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอราคา กิจการร่วมค้านั นสามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ทั งนี  “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” 
หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

9.13 ท่ีปรึกษาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

9.14 ท่ีปรึกษาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

9.15 ท่ีปรึกษาซึ่งได้รับเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การจ่ายเงินแต่
ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

9.16 เป็นนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเป็นท่ีปรึกษา และมีผลงานประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
หรือสอดคล้องกับโครงการท่ีจะจัดจ้าง หรือเป็นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนราชการทางวิชาการ
และการวิจัย หรือมีการเรียนการสอนและการฝึกอบรม หรือมีผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านผังเมือง
หรือสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม เศรษฐศาสตร์ หรือด้าน
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมผีลงานใกล้เคียงกับโครงการท่ีจะจัดจ้าง 

9.17 ท่ีปรึกษาต้องเสนอรายชื่อคณะผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเมือง ด้านผังเมือง 
ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ ด้านสังคมวิทยา พัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม 
ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ
ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือเคยรับจ้างด าเนินงานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับโครงการท่ีจะจ้าง   
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10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอเป็นไปตามวิธีการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือวิธีคัดเลือก ดังนี 

- กรณีจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง :
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้ก าหนดให้การจ้างนี  เป็น
การจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๓ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ราคา 

- กรณีจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก : 
 คณะกรรมการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาจะเป็นผู้คัดเลือกท่ีปรึกษา โดยจะพิจารณาข้อเสนอ 

ท่ีปรึกษาท่ีมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และจะพิจารณาข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค (ด้านคุณภาพ) ก่อน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี  

10.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค 100 คะแนน (ก าหนดน  าหนักเท่ากับร้อยละ 80) ประกอบด้วย 
1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  40  คะแนน

1. ผลงานและประสบการณ์โดยตรงในงานลักษณะเดียวกับโครงการ 25
2. ผลงานและประสบการณ์คล้ายกับงานของโครงการ 15 

หรือสามารถน ามาประยุกต์กับการด าเนินโครงการได้
2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  40  คะแนน

1. ความเข้าใจในการด าเนินโครงการ 10 
2. วิธีการปฏิบัติงานและขั นตอนการศึกษา 20 
3. แผนการด าเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการ 10 

ให้ส าเร็จตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์
3) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงานและคุณวุฒิของบุคลากร  25  คะแนน

1. จ านวนบุคลากรหลักและสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับงาน 10 
และความเชี่ยวชาญตามแผนการด าเนินงาน

2. คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากรหลักท่ีแสดงถึง 15 
ความเชี่ยวชาญในงานท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับโครงการ

4) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
- กรณีท่ีเป็นสถาบันการศึกษา พิจารณาจากหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย
- กรณีเป็นบริษัทเอกชน พิจารณาจากเอกสารหลักฐานข้อมูลและรายละเอียด

เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ บริษัท เช่น งบการเงิน (Financial Statement) ย้อนหลัง 1 ปี และ
หนังสือรับรองจากธนาคาร เป็นต้น 
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10.2 ข้อเสนอทางด้านราคา 100 คะแนน (ก าหนดน  าหนักเท่ากับร้อยละ 20) 
    ผู้ยื่นเสนอราคาต่ าสุดจะได้รับคะแนนเต็ม และยื่นเสนอราคาต่ าเป็นอันดับถัดไปจะได้

คะแนนลดหลั่นกันไปอันดับละ 5 คะแนน  
    ทั งนี  โครงการจ้างท่ีปรึกษาเป็นประเภทโครงการท่ีซับซ้อน จึงก าหนดให้ท่ีปรึกษาท่ีได้รับการ

คัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค (ด้านคุณภาพ) ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน  

11. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะ
พิจารณาและให้น  าหนักงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นงานท่ีซับซ้อน โดยคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่าน

เกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกท่ีปรึกษาจากรายท่ีได้คะแนนด้านคุณภาพและด้านราคารวมกัน
และคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและ
น  าหนักตามท่ีก าหนด มีรายละเอียดของเกณฑ์ ดังนี  

12.1 ข้อเสนอทางด้านคุณภาพ ก าหนดน  าหนักเท่ากับร้อยละ 80 
12.2 ข้อเสนอด้านราคาท่ียื่น ก าหนดน  าหนักเท่ากับร้อยละ 20 

12. ลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน
งานท่ีด าเนินการแล้วทุกชิ นงาน รวมทั งท่ีส่งมอบแล้ว และท่ียังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย การจะน าบางส่วน
หรือทั งหมดของชิ นงานไปเผยแพร่ด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นเผยแพร่หรือท าซ  าไม่สามารถกระท าได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากส านักงานฯ เท่านั น 

13. อัตราค่าปรับ
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงิน
ค่าจ้างทั งสัญญา นับถัดจากวันครบก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้าง  ได้ขยายให้จนถึงวันท่ี
ท างานแล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน 

14. เงื่อนไขอื่น ๆ
14.1 เงื่อนไขซึ่งที่ปรึกษาจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่

1) ในกรณีท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ประสานงานหรือ
ขอความร่วมมือให้ท่ีปรึกษามาร่วมประชุม สัมมนา หรือชี แจงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานหรือ
การศึกษาของโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส ใน
โอกาสต่างๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง ท่ีปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะพึงมีในการประชุม รวมถึงจัดเตรียมเอกสารส าหรับการ
ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องตาม TOR ประกอบสัญญาจ้าง 
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2) ในกรณีท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส จะจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส ท่ีปรึกษาจะต้องให้
ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ รวมทั งให้ค าแนะน าเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

3) ในกรณีท่ีการด าเนินงานตามขอบเขตและแผนการด าเนินงานศึกษาของโครงการฯ
ต้องการให้บุคลากรของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมให้ข้อมูล
หรือข้อคิดเห็นในกระบวนการหรือขั นตอนต่างๆ หรือ ส านักงานฯ อาจจัดให้มีคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ/ คณะท างาน เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงกรณีการจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
การให้ข้อแนะน าเพื่อเชื่อมโยงมุมมองด้านนโยบายและการบริหารกับด้านวิชาการ ท่ีปรึกษาจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั งหมด 

4) ในกรณีท่ีโครงการฯ มีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อด าเนินงาน เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จท่ี
ปรึกษาจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในโครงการและเอกสารข้อมูลทุกประเภทท่ีใช้ใน
การศึกษา ตลอดจนรายงานการศึกษาเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานฯ พร้อมทั งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบข้อมูลและฐานข้อมูลทุกประเภทท่ีพัฒนาภายใต้โครงการ ในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
รูปแบบอื่นๆ ให้ส านักงานฯ อย่างเป็นทางการ โดยจะต้องมีการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันท่ีส่งมอบ 

5) ท่ีปรึกษาจะต้องน าเสนองานเป็นระยะภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษา /คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
นราธิวาส/คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด าเนินงานในพื นท่ีเมืองเก่า ไปประกอบ
การศึกษาฯ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน และให้มีการน าเสนอผู้แทนคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

6) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ นอกเหนือจากท่ีตกลงกันไว้กับผู้ว่าจ้างในระหว่าง
การด าเนินงาน ท่ีปรึกษาจะต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

7) ท่ีปรึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาบุคลากร และค่าใช้จ่ายทั งหมดท่ีอาจพึงมีอัน
จะเกิดขึ นจากโครงการฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าท่ีพักในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร
ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า /คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านราธิวาส /
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด าเนินงานในพื นท่ีเมืองเก่า หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
ส านักงานฯ ระบุให้เข้าร่วม  
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14.2  เงื่อนไขซึ่งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส จะให้การ
สนับสนุนแก่ที่ปรึกษา อาทิเช่น การสนับสนุนข้อมูลในส่วนท่ีส านักงานฯ มีอยู่และสามารถใช้ประโยชน์
ในการศึกษาตามโครงการฯ  การออกหนังสือเชิญหรือการร่วมประสานงานเป็นทางการกับส่วนราชการ      
และรัฐวิสาหกิจ  การอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีจัดประชุม โดยท่ีปรึกษาจะต้องมีหนังสือร้องขอ      
เป็นลายลักษณ์อักษรและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือ           
จากสัญญาจ้าง  

หมายเหตุ 
ร่าง TOR โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 

เป็นตัวอย่างขอบเขตการศึกษาโครงการ ขอให้จังหวัดน าไปพิจารณาปรับใช้ตามที่เห็นสมควรต่อไป 



รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 

ตารางท่ี 1 งบประมาณจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านราธิวาส 

หมวดรายการงบประมาณ ปริมาณ วงเงิน  (บาท) 

กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า
นราธิวาส 

1. งบบุคลากร 2,297,000 
1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา 

   1.1.1 หัวหน้าโครงการ (อัตรา 50,000 บ./คน/เดือน) 1 คน/9 เดือน 450,000 

   1.1.2 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น (อัตรา 35,000 บ./คน/เดือน) 8 คน 1,190,000 

7 คน/4 เดือน 980,000 

1 คน/6 เดือน 210,000 

   1.1.3 ผู้ช่วยวิจัย  (อัตรา 30,000 บ./คน/เดือน) 2 คน/6 เดือน 360,000 

   1.1.4 เลขานุการโครงการ (อตัรา 15,000 บ./คน/เดือน) 1 คน/11 เดือน 165,000 

   1.1.5 พนักงานพิมพ์ดีด (อัตรา 12,000 บ./คน/เดือน) 1 คน/11 เดือน 132,000 

2. งบด าเนินงาน 2,703,000 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 940,200 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ภาคสนาม 1,166,400 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 73,600 

2.4 ค่าจัดท าเอกสารโครงการ 481,750 

2.5 ค่าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 25,000 

2.6 อุปกรณ์ส ารองข้อมูลแบบภายนอก 2 ชุด 11,400 

2.7 เบล็ดเตล็ด 4,650 

รวมทั้งสิ้น (ห้าล้านบาทถ้วน) 5,000,000 



 
ตารางท่ี 2  ค่าใช้จ่ายจ าแนกรายกิจกรรมและหมวดรายการงบประมาณ (ตามขอบเขตการด าเนินงาน) 
 

รายการ 
จ านวน 

(คน/คัน) 
อัตรา 
(บาท) 

เดือน/วัน 
ปริมาณ 

(ครั้ง/ชม./
เล่ม) 

รวมวงเงิน 
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร     2,297,000 
1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา     1,640,000 

1.1.1 ผู้จัดการโครงการ 1 50,000 9  450,000 

1.1.2 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเมือง 1 35,000 4  140,000 
1.1.3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผังเมอืง 1 35,000 4  140,000 
1.1.4 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน 

สถาปัตยกรรม ภูมสิถาปัตย ์
1 35,000 4  140,000 

1.1.5 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมวิทยา พัฒนาชุมชนและการ
มีส่วนร่วม 

1 35,000 6  210,000 

1.1.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศภูมิศาสตร ์  35,000 4  140,000 
1.1.7 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย  35,000 4  140,000 

1.1.8 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 35,000 4  140,000 
1.1.9 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร ์ 1 35,000 4  140,000 

1.2 บุคลากรสนับสนุน     657,000 

1.2.1 ผู้ช่วยนักวิจัย 2 30,000 6  360,000 
1.2.2 เลขานุการโครงการ (ประสานงานโครงการ) 1 15,000 11  165,000 

1.2.3 พนักงานพิมพ์ดีด 1 12,000 11  132,000 
2. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินกิจกรรม (แยกเป็นกจิกรรม)     2,703,000 
   2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชมุ     940,200 
        2.1.1 ประชุมกลุ่มย่อย (5 คร้ัง)     348,000 

- ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกมื้อ) เอกชน  
(80 คน * 300บ./วัน * 5 ครั้ง) 

80 300 1 
 

5 120,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน  
(80 คน * 2 มื้อ * 5 ครั้ง) 

80 50 2 5 40,000 

- ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วม (80 คน *400 บ.* 5 ครั้ง) 80 400  5 160,000 

- ค่าเอกสาร (80 คน * 70 บ. * 5 ครั้ง) 80 70  5 28,000 
2.1.2 จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ และรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ  (3 คร้ัง) 
    295,200 

- ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกมื้อ) เอกชน  
(120 คน * 300 บ./ วัน * 3 ครั้ง) 

120 300  3 108,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน  
(120 คน * 50 บ./ วัน * 3 ครั้ง) 

120 50  3 18,000 

- ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วม (120 คน * 400 บ. * 3 ครั้ง) 120 400  3 144,000 
- ค่าเอกสาร (120 คน * 1 เล่ม * 3 ครั้ง) 120 70  3 25,200 



รายการ 
จ านวน 

(คน/คัน) 
อัตรา 
(บาท) 

เดือน/วัน 
ปริมาณ 

(ครั้ง/ชม./
เล่ม) 

รวมวงเงิน 
(บาท) 

2.1.3 จัดประชุมขยายผลการด าเนินงานโครงการฯ 
สู่การปฏิบัต ิ(1 คร้ัง) 

174,000 

- ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกมื้อ) เอกชน  
   (200 คน* 300 บ./ วัน * 1 ครัง้) 

200 300 1 60,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน 
(200 คน* 2 มื้อ* 1 ครั้ง) 

200 50 2 1 20,000 

- ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วม  (200 คน *400 บ.* 1 ครั้ง) 200 400 1 80,000 
- ค่าเอกสาร (200 คน * 1 เล่ม * 1 ครั้ง) 200 70 1 14,000 

2.1.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา 
เมืองเก่าเพ่ือให้ความเห็นแผนปฏิบัติการฯ (3 คร้ัง) 

123,000 

- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที ่ 35 1,000 3 105,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน 

(50 คน* 50 บ./คน * 1 มื้อ* 3 ครั้ง) 
50 50 1 3 7,500 

- ค่าเอกสารวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 50 70 3 10,500 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ภาคสนามของท่ีปรึกษา 1,166,400 

- ค่าเช่ารถ (รถตู้) + ค่าน้ ามัน (2 คนั* 3 วัน* 15 ครั้ง) 2 2,800 3 15 252,000 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  (8 คน* 3 วัน* 15 ครั้ง) 8 240 3 15 86,400 
- ค่าเช่าท่ีพัก (8 คน* 2 คืน* 15 ครั้ง) 8 750 2 15 180,000 

- ค่าเครื่องบิน (8 คน* 2 เที่ยว * 15 ครั้ง) 8 2,500 2 15 600,000 
- ค่าแท็กซี่ (8 คน* 2 เที่ยว* 15 ครั้ง) 8 200 2 15 48,000 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของผู้จัดงาน 
2.3.1 ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์ 73,600 

- ค่าผลติสื่อวีดีทัศน์ทีเ่กี่ยวกับ "เมืองเก่า" 
(1 เรื่อง ไมเ่กิน 5 นาที) 

55,000 1 55,000 

- ค่าเขียนบทวีดิทัศน์ (1 เรื่อง ไม่เกนิ 5 นาที) 3,000 1 3,000 
- ค่าจัดท า Roll up พร้อมออกแบบ (200x300 ซม.) 2,600 6 15,600 

2.4 ค่าจัดท าเอกสารโครงการ 4 งวด 481,750 
งวดที่ 1 Inception Report 200 35 7,000 
งวดที่ 2 Interim Report 250 35 8,750 
งวดที่ 3 Draft Final Report 35,000 

- ร่างแผนปฏิบตัิการฯ 350 35 12,250 
- ร่างรายงานบทสรุปผู้บริหาร 200 35 7,000 
- ร่างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่านราธิวาส 300 35 10,500 
- ร่างเอกสารข้อวิเคราะห์แผนระดับ 3 150 35 5,250 

งวดที่ 4 Final Report 431,000 
- แผนปฏิบัติการฯ 450 400 180,000 
- รายงานบทสรุปผู้บริหาร 300 400 120,000 
- แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเกา่นราธิวาส 350 300 105,000 
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- เอกสารข้อวิเคราะห์แผนระดับ 3 200 130 26,000 
2.5 ค่าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 25,000 1 25,000 
2.6 อุปกรณ์ส ารองข้อมูลแบบภายนอก (External Hard Disk) 4TB 5,700 2 11,400 

2.7 เบล็ดเตล็ด 4,650 1 4,650 
รวมทั้งสิ้น 5,000,000 

ทั้งนี้ หากมีการปรับกิจกรรมใน TOR  จังหวัดจะต้องปรับการประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมด้วย 
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แผนที่ท้ำยประกำศคณะกรรมกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่ำ 
เรื่อง  ประกำศเขตพืน้ที่เมืองเก่ำนรำธิวำส อ ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า ขอบเขตพื้นท่ีต่อเนื่อง 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 




