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ชวีติประชำชน

1.โครงการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น

ของประชน เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติ

115,413,527 1. การพัฒนาแหลง่น ้าเพือ่เพิม่คณุภาพชวีติ

(69,391,000 บาท)

ทีท่ าการปกครอง

จังหวัดนราธวิาส

    1.1ปรับปรุงขดุลอกสระบา้นไอรส์าเมาะ หมูท่ี ่4 

ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรอืเสาะ  จังหวัดนราธวิาส  

กวา้ง  20.00  เมตร  ยาว  30.00  เมตร 

(998,000 บาท)

อ าเภอรอืเสาะ 

    1.2 ขดุลอกคลองบา้นสโสว–์ทา่เรอื หมูท่ี ่7 

ต าบลรอืเสาะ อ าเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธวิาส 

ขนาด 8.00 ม. ยาว 5,000 ม.ลกึ 3.00 ม. พรอ้ม

ฝายน ้าลน้ แบบ มข.2527 (4,590,000 บาท)

อ าเภอรอืเสาะ 

กจิกรรมทีข่อเปลีย่นหน่วยด าเนนิการ     1.3 ขดุลอกคลองบา้นไอรก์อืเนาะ ม.5 บา้นไอร์

กอืเนาะ ต.ศรบีรรพต อ.ศรสีาคร    จ.นราธวิาส 

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนา 3.50

 เมตร จ านวน 1 แหง่ (7,525,000 บาท)

เดมิ อ าเภอศรสีาคร 

เปลีย่นเป็น 

ส านักงานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัด

นราธวิาส



กจิกรรมทีข่อเปลีย่นหน่วยด าเนนิการ     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 (4,723,000 บาท)

เดมิ อ าเภอศรสีาคร 

เปลีย่นเป็น 

ส านักงานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัด

นราธวิาส



    1.5 ขดุลอกคลองระบายน ้าสายคลองโก หมูท่ี ่5

 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธวิาส 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4,100.00 เมตร ลกึ 

2.00 เมตร ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 32,800.00 

ลบ.ม.(2,257,000 บาท)

อ าเภอตากใบ 

กจิกรรมทีข่อเปลีย่นหน่วยด าเนนิการ     1.6 ขดุลอกคลองระบายน ้าสายบา้นปลักชา้ง – 

บา้นโคกไผ ่– บา้นวัดใหม ่หมูท่ี ่1    หมูท่ี ่2  หมูท่ี่

 6  ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธวิาส 

ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 5,300.00 เมตร ลกึ 

1.50 เมตร ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 19,875.00 

ลบ.ม.(1,367,000 บาท )

เดมิ อ าเภอตากใบ 

เปลีย่นเป็น 

ส านักงานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัด

นราธวิาส



กจิกรรมทีข่อเปลีย่นหน่วยด าเนนิการ     1.7 ขดุลอกคลองระบายน ้าสายหนา้วัดโคกยาง

 หมูท่ี ่5 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัด

นราธวิาส ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 1,300.00 

เมตร ลกึ 2.00 เมตร ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 

20,800 ลบ.ม (1,431,000 บาท)

เดมิ อ าเภอตากใบ 

เปลีย่นเป็น 

ส านักงานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัด

นราธวิาส



สรุปบญัชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบบัทบทวน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนราธิวาส (ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64)

ประเด็นกำร

พฒันำที ่2 :  ลด

ควำมเหลือ่มล ำ้ 

พฒันำและ

เสรมิสรำ้ง

คณุภำพชวีติ

ประชำชนบน

พืน้ฐำนหลกั

ปรชัญำของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

กจิกรรม

เอกสารแนบ 6
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กจิกรรม

   1.8 กอ่สรา้งตลิง่คอนกรตีเสรมิเหล็ก(คสล.) 

พรอ้มเรยีงหนิยาแนว สายคลองไอรก์เูล็งสองฝ่ัง 

หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่103 ต าบลบกูติ  อ าเภอเจาะไอ

รอ้ง (32,000,000 บาท)

สนง.โยธาธกิารและ

ผังเมอืงจังหวัด

นราธวิาส และอ าเภอ

เจาะไอรอ้ง



   1.9 กอ่สรา้งเขือ่นป้องกันตลิง่คลองตันหยง หมูท่ี่

 1 บา้นเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ  อ าเภอเจาะไอรอ้ง 

จ านวน 2 ชว่ง ชว่งที ่1  ยาว 300 เมตรและ ชว่งที ่

2 ยาว 300 เมตร (14,500,000บาท)

สนง.โยธาธกิารและ

ผังเมอืงจังหวัด

นราธวิาส และอ าเภอ

เจาะไอรอ้ง



2. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่คณุภาพชวีติ

(46,022,527 บาท)

ทีท่ าการปกครอง

จังหวัดนราธวิาส

    2.1 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายภเูขา –

 เปาะแอลง  หมูท่ี ่5 ต าบลสามัคค ี อ าเภอรอืเสาะ 

จังหวัดนราธวิาส ขนาด 5.00 เมตร  ยาง 2,700 

เมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 0.30 – 0.5 เมตร 

(1,699,527บาท)

อ าเภอรอืเสาะ 

    2.2 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายไอร์

กลแูป – ทุ่งกนูา หมูท่ี ่2 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอ

รอืเสาะ จังหวัดนราธวิาส ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร หรอืมพีืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 

12,000 ตร.ม. (ไมมไีหลท่าง) (904,000 บาท)

อ าเภอรอืเสาะ 

    2.3 กอ่สรา้งกันตลิง่คอนกรตีเสรมิเหล็ก (คลอง

ไอรฮ์าปา) ขนาดความยาว 300.00 เมตร  สงู 2.50 

เมตร (10,775,000 บาท)

สนง.โยธาธกิารและ

ผังเมอืงจังหวัด

นราธวิาส และ

อ าเภอระแงะ



    2.4 กอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้นยาแลเบาะ หมู่

ที ่5  -  บา้นสโลว ์หมูท่ี ่7 ต าบลรอืเสาะ 

อ าเภอรอืเสาะ  จังหวัดนราธวิาส  กวา้ง  5  เมตร  

ระยะทาง 3,890  เมตร ชว่งที ่1  และกอ่สรา้งถนน

แอสพัลตกิ สายบา้นสโลร ์– บา้นซาตอหมูท่ี ่7 

ต าบลรอืเสาะอ าเภอรอืเสาะ  จังหวัดนราธวิาส  

กวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร ชว่งที ่2 

(16,500,000 บาท)

อ าเภอรอืเสาะ 

    2.5 โครงการเรยีงหนิยาแนวพรอ้มทางเทา้ 

คสล.และราวกันตก บา้นดาฮง หมูท่ี ่4 ต าบลเชงิครีี

 อ าเภอศรสีาคร จังหวัดนราธวิาส (2,730,000 บาท)

อ าเภอศรสีาคร 

กจิกรรมทีข่อเปลีย่นหน่วยด าเนนิการ     2.6 กอ่สรา้งสะพานบา้นลนีานนท ์หมูท่ี ่๖ 

ต าบลสคุรินิ อ าเภอสคุรินิ จังหวัดนราธวิาส 

(8,749,000 บาท)

เดมิ อ าเภอสคุรินิ 

เปลีย่นเป็น สนง.

โยธาธกิารและผัง

เมอืงจังหวัดฯ
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    2.7 กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคศ์นูยพั์ฒนา

อาชพีเพือ่ลดความเลือ่มล ้า จ านวน 1 หลัง 

(4,665,000 บาท)

อ าเภอตากใบ 

3. พัฒนาแหลง่น ้าเพือ่การอปุโภคบรโิภค

(3,481,000 บาท)

ทีท่ าการปกครอง

จังหวัดนราธวิาส

   3.1 ขดุลอกคลองกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 4.00 

กโิลเมตร ลกึ 2.50.00 เมตร

   3.2 กอ่สรา้งฝายน ้าลน้ แบบ มข. 2527 สันฝาย

สงู 1.00 ม. ผนังขา้งสงู 2.50 ม. กวา้ง 8.00 ม.

อ าเภอรอืเสาะ 

2.การพัฒนาทักษะเยาวชนเพือ่เป็น

แรงงานมอือาชพี

2,000,000 1.

2.

3.

อบรมเชงิปฏบิัตกิาร “หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและแนะแนวอาชพี” (500,000 บาท)

อบรมเชงิปฏบิัตกิารการประกอบอาชพีขัน้พืน้ฐาน

ส าหรับเยาวชน 6 อาชพี (1,500,000 บาท)

ตลาดนัดผลติภัณฑส์รา้งอาชพีแกเ่ยาวชน ตลาด

ออนไลน/์ออฟไลน์  (500,000 บาท)

ส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวัด

นราธวิาส



3.โครงการสรา้งศนูยพั์กพังสนัุขจรจัด 

ตามแนวพระราชด าริ

3,770,000  - สรา้งศนูยพั์กพงิสนัุขจรจัดนราธวิาส จ านวน 1 ศนูย์

 ประกอบดว้ย

(1) โรงเรอืนขนาด 8×20 เมตร พรอ้มอปุกรณ์การ

เลีย้งสนัุข (อาหารสนัุข) 

(2) ส านักงานส าหรับเจา้หนา้ทีใ่นการปฏบิัตงิาน 

ขนาด 5×10 เมตร

ส านักงานปศสุัตว์

จังหวัดนราธวิาส


4.โครงการพัฒนาและขยายผล

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

จังหวดั

12,000,000 1. สง่เสรมิและสนับสนุนกลุม่ศลิปาชพีการผลติ

ผลติภัณฑศ์ลิปาชพีในพืน้ทีจั่งหวัดนราธวิาส

ส านักงานจังหวัด

นราธวิาส
 

นราธวิาส 2. โครงการขยายผลโรงเรยีนเกษตรเพือ่อาหาร

กลางวัน

3. โครงการแกปั้ญหาภาวะทพุโภชนาการ (จัดอาหาร

เชา้เป็นกรณีพเิศษใหนั้กเรยีนทีม่ปัีญหาน ้าหนัก

นอ้ยกวา่เกณฑรั์บประทานทีโ่รงเรยีน)

4. การจัดพธิเีฉลมิพระเกยีรตฯิ และกจิกรรม

เทดิพระเกยีรตฯิ

5. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) โครงการจัดนทิรรศการ

ตามโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.)

6. โครงการเฝ้าระวังคณุภาพน ้าบรโิภคในโรงเรยีน  ใน

โครงการตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนษิฐาธริาช

เจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุารจัีงหวัดนราธวิาส ปี 2565

7. กจิกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติตามแนวพระราชด าริ
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5.โครงการศกึษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) การ

กอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าบางนรา 

(สะพานเชือ่มตอ่หาด นราทัศน ์– เขต

เมอืง – อา่วมะนาว จ.นราธวิาส)

13,660,000  - ศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(EIA) การกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าบางนรา 

(สะพานเชือ่มตอ่หาด นราทัศน์ – เขตเมอืง – อา่ว

มะนาว จ.นราธวิาส)

แขวงทางหลาง

ชนบทนราธวิาส


6.โครงการเปิดมมุมองนราธวิาสผา่น

เลนส์

1,500,000 1.

2.

อบรมเชงิปฏบิัตกิาร“การถา่ยภาพใหส้วยดว้ยกลอ้ง

ดจิติอล (1,400,000 บาท)

การประกวดภาพถา่ยมมุมองนราธวิาสผา่นเลนส ์

(100,000 บาท)

ส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวัด

นราธวิาส



7.โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการอา่น

ออกเขยีนได ้

3,500,000 1.

2.

3.

4.

5.

การศกึษาและวเิคราะหส์าเหตขุองการอา่นการไม่

ออกเขยีนไมไ่ด ้(500,000 บาท)

อบรมเชงิปฏบิัตกิารการพัฒนาการอา่นออกเขยีนได ้

(5000,000 บาท)

การพัฒนาการอา่นออกเขยีนได ้(1,500,000 บาท)

เขา้คา่ยพัฒนาการอา่นการเขยีน (500,000 บาท)

ตดิตามและประเมนิผล น าเสนอ Best practice 

(500,000 บาท

ส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวัด

นราธวิาส



8.โครงการนวตักรรมงานวจัิย

มหาวทิยาลัยสูเ่ศรษฐกจิชมุชนเขม้แข็ง

พึง่ตนเองได ้

4,535,250      1.

2.

กจิกรรมที ่1 นวัตกรรมการปลกูพชือัจฉรยิะ และถัง

เพาะถ่ัวงอกอัตโนมัต ิ

กจิกรรมที ่2 ขยายผลการด าเนนิงานกลุม่อาชพี

ผลติภาชนะและบรรจภัุณฑธ์รรมชาติ

สนง.พัฒนาชมุชน

จังหวัดนราธวิาส

คณะเกษตรศาสตร ์

มนร.



9.โครงการยกระดับคณุภาพชวีติ

ครัวเรอืนยากจนเชงิบรูณาการจังหวดั

นราธวิาส

5,053,800       - พัฒนาคณุภาพชวีติดา้นอาชพีและการยกระดับ

รายไดแ้กค่รัวเรอืนยากจนและครัวเรอืนดอ้ยโอกาส

สนง.พัฒนาชมุชน

จังหวัดนราธวิาส

(ศนูยอ์ านวยการ

ปฏบิัตกิารขจัดความ

ยากจนและพัฒนา

ชนบท ตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

จังหวัดนราธวิาส : 

ศจพ.จ.นธ.)



10.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงาน

เครอืขา่ยผูผ้ลติอาหารปลอดภัย

เชือ่มโยงเครอืขา่ยการตลาด 4 ร 

(โรงพยาบาล โรงเรยีน รา้นอาหาร 

โรงแรม)

2,362,000      1.

2.

3.

4.

วางแผนกระบวนการผลติอาหารปลอดภัย ให ้

สอดคลอ้งกับกลไกการตลาด

สนับสนุนวัสดอุปุกรณ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย และปัจจัยการ

ผลติอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการผลติพชืผัก

อาหารปลอดภัย

สนับสนุนวัสด ุอปุกรณ์ และ/หรอืครุภัณฑท์ี่

เกีย่วขอ้งกับกระบวนการหลังการเก็บเกีย่ว 

(Post-Harvest)

การจัดหาครุภัณฑส์นับสนุนการด าเนนิงานดา้น

การตลาด

สนง.พัฒนาชมุชน

จังหวัดนราธวิาส

(คณะกรรมการ

ประสานและ

ขับเคลือ่นนโยบาย

สานพลังประชารัฐ

ประจ าจังหวัด

นราธวิาส : 

คสป.จ.นธ.) 





ล ำดบั

ควำมส ำค ั

ญ

ประเด็นกำรพฒันำ

(2)
ชือ่ชุดโครงกำร

กจิกรรม/โครงกำรในชุด

โครงกำร

งบประมำณ

ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

หนว่ยงำน

รบัผดิชอบ
งบลงทนุ

งบ

ด ำเนนิงำน

สรุปบญัชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบบัทบทวน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนราธิวาส (ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64)

กจิกรรม

11.โครงการ ตอ่ยอดความส าเร็จการ

พัฒนาพืน้ทีต่น้แบบการพัฒนาคณุภาพ

ชวีติตามหลักทฤษฎใีหม ่ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่

9 ประยกุตส์ู ่"โคก หนอง นา โมเดล" 

จังหวดันราธวิาส

3,810,000       -  ตอ่ยอดความส าเร็จการพัฒนาพืน้ทีต่น้แบบการ

พัฒนาคณุภาพชวีติตามหลักทฤษฎใีหม ่ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่9 ประยกุตส์ู่

 "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดนราธวิาส

สนง.พัฒนาชมุชน

จังหวัดนราธวิาส

 + 

ภาคเีครอืขา่ยการ

พัฒนา 7 ภาคสว่น



12.โครงการพัฒนาระบบบรกิาร เพือ่

แกไ้ขปัญหาสขุภาพมารดาและทารก 

โดยภาคมีสีว่นรว่ม ประจ าปี 2565

1,609,122      1.

2.

จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์เยีย่มบา้นส าหรับอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นและเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ

ในการตดิตามเยีย่มบา้น (1,292,322 บาท)        

จัดซือ้ยาโฟเลตใหก้ับโรงพยาบาลทกุแหง่ เพือ่

กระจายใหก้ับสถานบรกิารในเครอืขา่ย ด าเนนิการ

จา่ยใหก้ับหญงิตัง้ครรภ ์หญงิทีต่อ้งการจะมบีตุร  

และหญงิทีม่ปีระวัตคิลอดลกูพกิาร  จ านวน 1,440 

ขวด (ขวดละ 1,000 เม็ด) (316,800 บาท )

ส านักงาน

สาธารณสขุ

จังหวัดนราธวิาส



รวมท ัง้ส ิน้  12  โครงกำร 169,213,699






