
โครงการ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
เมืองอัจฉริยะ
เสนอโดย 
เทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะ
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เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพยส์นิของสํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม (สกสว.)



วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทําข้อเสนอเมอืงอัจฉริยะ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
นําเสนอต่อหน่วยงาน Depa เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเปน็เมืองอัจฉริยะ
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นิยาม นโยบาย เป้าหมาย

“เมอืงอจัฉรยิะ” หมายความวา่ เมอืงทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยัและ
ชาญฉลาด เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิารและการบรหิารจดัการเมอืง ลดค่าใชจ้า่ย
และการใชท้รพัยากรของเมอืงและประชากรเป้าหมาย โดยเนน้การออกแบบทีด่ ีและการมสีว่น
รว่มของภาคธรุกจิและภาคประชาชนในการพฒันาเมอืง ภายใตแ้นวคดิการพฒันา เมอืงน่า
อยู่ เมอืงทนัสมยั ใหป้ระชาชนในเมอืงมคีุณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามสุข  อย่างยัง่ยนื

เมอืงอจัฉรยิะ 7 ดา้น
1.สิง่แวดลอ้มอจัฉรยิะ (Smart Environment) 2. เศรษฐกจิอจัฉรยิะ (Smart Economy) 3. ขนสง่อจัฉรยิะ (Smart Mobility) 
4. พลงังานอจัฉรยิะ (Smart Energy) 5. พลเมอืงอจัฉรยิะ (Smart People) 6. การดํารงชวีติอจัฉรยิะ (Smart Living)
7. การบรหิารภาครฐัอจัฉรยิะ (Smart Governance)
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แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทศบาลเมืองนราธิวาส
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1 การกําหนดพ้ืนท่ี และเป้าหมาย เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-โครงสร้างดิจิตอล 
-โครงสร้างทางกายภาพ

แปลงข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลดิจิตอล จัดทําโครงสร้างฐานข้อมูลเทศบาล (ทม.)

3 ระบบข้อมูลและความปลอดภัย จัดทําระบบข้อมูล และระบบความปลอดภัยของข้อมูล (ทม.)
4 บริการเมืองอัจฉริยะ 1 การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ 

2 พลเมืองอัจฉริยะ 
3 ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ 
4 พลังงานอัจฉริยะ 
5 การดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

5 การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม งบประมาณร่วมจาก ศอบต. NT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน PEA



1. การกําหนดพ้ืนที่เปา้หมาย
ขอบเขตเมืองอัจฉริยะ เทศบาลเมืองนราธิวาส
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พ้ืนที่ : 7.5 ตารางกิโลเมตร 
เขตการปกครอง : 35 ชุมชน 
ประชากร : 40,321 คน ชาย 19,732 คน หญิง 20,589

คน (30 มิถุนายน 2564) 
ศาสนา : ศาสนาอิสลาม 55% ศาสนาพุทธ 44% 
อาชีพ : การทําประมงขนาดเล็ก ธุรกิจการค้า ธุรกิจ

การพาณิชย์ ธุรกิจการบริการ 
อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงงานยาง 

โรงงานผ้าบาติก – ปาเตะ แพปลา



2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน -โครงสร้างดิจิตอล 
3. ระบบข้อมูลและความปลอดภัย 
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Data Warehouse

เจา้หนา้ทีข่องเทศบาลOLTP Database
ขอ้มูลเชงิพืน้ที ่

เอกสาร 

Excel

ฐานขอ้มูล 
Online

มหาดไทย

ขอ้มูลระดบัพืน้ที่
อําเภอ ตําบล 

หมู่บา้น
Webapp

Application
อ.เมือง

ผูใ้ชง้าน ประชาชนทั่วไป

Operation report

Clean data
จดัรูปแบบ
ฐานขอ้มูล
นําเขา้ขอ้มูล

Server ส่วนกลาง
ของอําเภอ

ETL

ขอ้มูลอดตี-ปัจจุบนั

การนําเขา้ขอ้มูล
ในอนาคต

1. งานทะเบยีนราษฎร ์
2. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
3. งานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
4. งานควบคุมเทศพาณิชย ์

1. งานสถติกิารคลงั
2. งานพฒันารายได ้
3. งานกจิการพาณิชย ์
4. งานพสัดุและทรพัยส์นิ

@line 
interface

War Room
Monitoring Process Status

Operation Performance 

ฐานขอ้มูลกลางของเมอืง
Datawarehouse

1. ศกึษารูปแบบการทํางานทีเ่หมาะสม
2. วางรูปแบบกระบวนการทํางาน
3. พฒันาระบบไอทเีชือ่มต่อการทํางาน 
4. การ update ขอ้มูลลงฐานขอ้มูล

กลาง และการนําไปใชง้าน
5. การตัง้ KPI ,Performance 

monitoring

1. โรงพยาบาล สถานพยาบาล
2. โรงเรยีน
3. ตลาด 
4. ทีจ่อดรถ ระบบควิ online

ระบบจา่ยเงนิ cash less
การตดิตามสถานะงาน

ระบบควิ online
ระบบจา่ยเงนิ cash less
การตดิตามสถานะงาน
การอนุมตังิานศูนยข์อ้มูลกลาง

Data center

API

API

อุปกรณ ์IOT 
1. ปรมิาณนํ้าฝน อ่างเก็บนํ้า
2. จุดเกดิความรอ้น ไฟไหม ้
3. PM2.5 ,Co2 

Smart MAP
Decision Report

ระบบขอ้มูลและความปลอดภยั

ระบบงานบรกิารเทศบาล



4. บริการเมืองอัจฉริยะ 5 ด้าน
การบรหิารภาครฐัอจัฉรยิะ พลเมอืงอจัฉรยิะ 
(Smart Government ,Smart People)
City Data Platform ,Public Service System

• ระบบฐานขอ้มูลเทศบาลเมอืงนราธวิาส นําเขา้ขอ้มูลเกา่ ทําความ
สะอาดขอ้มูล การแปลงขอ้มูลเกา่ทีม่ใีหเ้ป็นฐานขอ้มูล

• ศนูยข์อ้มูลกลาง การใหบ้รกิารการนําขอ้มูลไปใชป้ระโยชนแ์ละ
ใหบ้รกิารดา้นขอ้มูลแกภ่าคประชาชน

• ระบบการบรกิารประชาชนโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่พัฒนา
กระบวนการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ บรูณาการระบบงานและ
ฐานขอ้มูล

• พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน จัดการระบบความมั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ เพือ่การพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ 

02

03

• การศกึษา วางแผนงานร่วมกบั กรมป่าไม ้
• ออกแบบภมูทิศัน ์โดยแนวคดิการเป็น พืน้ที่

สงวนชวีมณฑล
• ดําเนนิการกอ่สรา้ง แผนงานระยะ 5 ปี 
• ยืน่เสนอ ใหเ้ป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลแหง่ใหม่

ของประเทศไทยตอ่ยูเนสโก (UNESCO) 

สิง่แวดลอ้มอจัฉรยิะ 
(Smart Environment)
การปรบัปรุงหาดนราทศัน์

• การแปรรูปขยะมูลฝอยและวตัถดุบิทีเ่หลอืจาก
กระบวนการผลติเป็นพลงังาน โดยใช ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่

• การผลติเชือ้เพลงิอัดกอ้น RDF และการหมัก
ปุ๋ ยจากขยะอนิทรยี ์เกดิการบรหิารจัดการขยะ
ทีเ่ป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

สิง่แวดลอ้มอจัฉรยิะ พลงังานอจัฉรยิะ 
(Smart Environment ,Smart Energy)
การแปรรูปขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้าจากขยะ

1 การบรหิารภาครฐัอจัฉรยิะ 
2 พลเมอืงอจัฉรยิะ 
3 สิง่แวดลอ้มอจัฉรยิะ 
4 พลงังานอจัฉรยิะ 
5 การดํารงชวีติอจัฉรยิะ 

01
02

04

01

03

04
• การจัดการขยะทีค่รบวงจร ลดปรมิาณการผลติขยะ และ

สง่เสรมิกลไกการคดัแยกขยะเพือ่นํากลบัมาใชใ้หม่
วธิกีารคดัแยกมูลฝอยเพือ่นําวัสดรุโีซเคลิกลบัไปใช ้
ประโยชน์

• การแปรรูปขยะมูลฝอยและวตัถดุบิทีเ่หลอืจาก
กระบวนการผลติเป็นพลงังาน โดยใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่

• การผลติเชือ้เพลงิอัดกอ้น RDF และการหมักปุ๋ ยจากขยะ
อนิทรยี ์เกดิการบรหิารจัดการขยะทีเ่ป็นมติรตอ่
ส ิง่แวดลอ้ม

การดํารงชวีติอจัฉรยิะ (Smart Living)
การผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะ
โครงการ RDF และรือ้รอ่นขยะ



การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ 
(Smart Government ,Smart People)

City Data Platform ,Public Service System

โครงการ อาํเภอเมืองนราธิวาส เมืองอจัฉริยะ
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Data Warehouse

เจา้หนา้ทีข่องเทศบาลOLTP Database
ขอ้มูลเชงิพืน้ที ่

เอกสาร 

Excel

ฐานขอ้มูล 
Online

มหาดไทย

ขอ้มูลระดบัพืน้ที่
อําเภอ ตําบล 

หมู่บา้น
Webapp

Application
อ.เมือง

ผูใ้ชง้าน ประชาชนทั่วไป

Operation report

Clean data
จดัรูปแบบ
ฐานขอ้มูล
นําเขา้ขอ้มูล

Server ส่วนกลาง
ของอําเภอ

ETL

ขอ้มูลอดตี-ปัจจุบนั

การนําเขา้ขอ้มูล
ในอนาคต

1. งานทะเบยีนราษฎร ์
2. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
3. งานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
4. งานควบคุมเทศพาณิชย ์

1. งานสถติกิารคลงั
2. งานพฒันารายได ้
3. งานกจิการพาณิชย ์
4. งานพสัดุและทรพัยส์นิ

@line 
interface

War Room
Monitoring Process Status

Operation Performance 

ฐานขอ้มูลกลางของเมอืง
Datawarehouse

1. ศกึษารูปแบบการทํางานทีเ่หมาะสม
2. วางรูปแบบกระบวนการทํางาน
3. พฒันาระบบไอทเีชือ่มต่อการทํางาน 
4. การ update ขอ้มูลลงฐานขอ้มูล

กลาง และการนําไปใชง้าน
5. การตัง้ KPI ,Performance 

monitoring

1. โรงพยาบาล สถานพยาบาล
2. โรงเรยีน
3. ตลาด 
4. ทีจ่อดรถ ระบบควิ online

ระบบจา่ยเงนิ cash less
การตดิตามสถานะงาน

ระบบควิ online
ระบบจา่ยเงนิ cash less
การตดิตามสถานะงาน
การอนุมตังิาน

ศูนยข์อ้มูลกลาง
Data center

API

API

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอล City data platform
Data warehouse, Data Center, Public Service System

อุปกรณ ์IOT 
1. ปรมิาณนํ้าฝน อ่างเก็บนํ้า
2. จุดเกดิความรอ้น ไฟไหม ้
3. PM2.5 ,Co2 

Smart MAP
Decision Report
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ระบบขอ้มูลและความปลอดภยั

ระบบงานบรกิารเทศบาล
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การรับคําร้อง 
การอนุมัติ 
รายงานสถานะการดําเนินการ
การตรวจสอบสถานะงาน
การปรับกระบวนการทํางาน

ระบบงานบริการเทศบาล 



แผนการดําเนินงาน
โครงการจัดทําฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) เทศบาลเมืองนราธิวาส 

กจิกรรม
ระยะเวลาดําเนินโครงการ (เดอืน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ศกึษากรอบแนวคดิสาํหรบัโครงสรา้งและสถาปัตยกรรม
ขอ้มูล กระบวนการเชือ่มโยงขอ้มูล
2. ศกึษาความตอ้งการขอ้มูลจากผูใ้ชง้าน รูปแบบการทํางานที่
เหมาะสม
3. ทําการนําเขา้ขอ้มูล ทําความสะอาดขอ้มูล และพฒันา
รูปแบบการนําเขา้ขอ้มูลยอ้นหลงั
4. วเิคราะห ์ออกแบบ พฒันา การเชือ่มโยงขอ้มูลปัจจบุนั 
ระหว่างเทศบาลเมอืงนราธวิาส และแหลง่ขอ้มูลอืน่ ๆ ผ่าน API
5. จดัทํารายงานเพือ่การดาํเนินงาน (Operation report)
6. พฒันาดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลทีจ่ดัเก็บในฐานขอ้มูล

7. ออกแบบ จดัหาพืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลบนระบบ Cloud Server
8. ออกแบบ พฒันา ตดิตัง้ Backup Server ระบบฐานขอ้มูล
ของเมอืงและประชาชน ณ ทีทํ่าการเทศบาลอาํเภอเมอืง
9. จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรูก้ารใชง้านระบบใหแ้ก่
เจา้หนา้ที่
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งบประมาณในการดําเนินโครงการ 5,000,000 บาท 
KPI : 
1. ไดฐ้านขอ้มูลกลาง เทศบาลเมอืงนราธวิาส 
2. ไดก้ารต่อเชือ่ม API กบัหน่วยงานทีทํ่างานรว่มกบั เทศบาลเมอืงนราธวิาส 
3. ไดร้ะบบรายงานเพือ่การทํางาน
4. ไดพ้ืน้ทีจ่ดัเก็บขอ้มูลบน Cloud และ ระบบBackup ณ ทีทํ่าการเทศบาลอําเภอเมอืง



แผนการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) เทศบาลเมืองนราธิวาส
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งบประมาณในการดําเนินโครงการ 15,000,000 บาท 

กจิกรรม
ระยะเวลาดาํเนินโครงการ (ไตรมาศ)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
1. ศกึษากรอบแนวคดิสําหรบัโครงสรา้งและสถาปัตยกรรมของระบบงาน กระบวนการ
เชือ่มโยงขอ้มูล
2. ศกึษาความตอ้งการขอ้มูลจากผูใ้ชง้าน รูปแบบการทํางานทีเ่หมาะสม
3. จดัทํากระบวนการทํางานของเทศบาลเมอืงนราธวิาส ใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยการใช ้
เทคโนโลยดีจิทิลั บูรณาการระบบงานและฐานขอ้มูล
4. พฒันาระบบศูนยข์อ้มูลกลาง จดัทําระบบการทํางานในขอ้ 4.3 เช ือ่มต่อการใชง้านผ่าน 
Line Application
5. พฒันาการเชือ่มโยงขอ้มูลระหว่างเทศบาลเมอืงนราธวิาส และแหล่งขอ้มูลอืน่ ๆ ผ่าน 
API
6. จดัทําระบบรายงานเพือ่การบรหิารงาน และการตดิตามผล ในรูปแบบ Dashboard
7. ออกแบบ พฒันา ตดิตัง้ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิติอล กระบวนการเพือ่การจดัการ
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
8. จดัหาและตดิตัง้เคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณท์ีใ่ชใ้นการทํา War room
9. ดําเนินการทดสอบระบบ การใชง้านจรงิของระบบ (User Acceptance Test)
10. ทดสอบระบบการใชง้านจรงิของระบบ (User Acceptance Test)

11. จดัฝึกอบรมและถ่ายทอดความรูก้ารใชง้านระบบใหแ้กเ่จา้หนา้ที่

KPI : 
1. ไดร้ะบบการบรกิารประชาชนโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัผ่านโทรศพัทม์อืถอื 
2. ไดก้ระบวนการทํางานใหม่ บูรณาการระบบงานและฐานขอ้มูล ตดิตามผลการทํางานได ้
3. ไดโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน จดัการระบบความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
4. ได ้War room เพือ่การ Monitor สถานการณเ์มอืง



ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ 
(Smart Environment)

การปรับปรุงหาดนราทัศน์ 
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พ้ืนที่สงวนชีวมณฑล
พ้ืนที่สงวนชีวมณฑล
1. บทบาทด้านการอนุรักษ์ (Conservation) เป็นพ้ืนท่ีท่ี

อนุรักษ์สงวนรักษาทรัพยากรพันธุกรรม ชนิดพันธุ์
ของส่ิงมีชีวิต และอนุรักษ์ระบบนิเวศ สภาพภูมิทัศน์ 
ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 

2. บทบาทด้านการพัฒนา (Development) เป็นพ้ืนท่ีท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

3. บทบาทด้านการสนับสนุนการวิจัยและการศึกษา 
(Logistic) เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถให้การสนับสนุนการ
สาธิต การฝึกอบรม และให้ความรู้เก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อม การศึกษาวิจัยและตรวจสอบปัญหาท่ี
เก่ียวกับการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุก
ระดับ ท้ังระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

แผนการพัฒนา เทศบาลเมืองนราธิวาส 
1. เทศบาลเมืองนราธิวาส มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

2. เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นพ้ืนท่ีท่ีส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและ
วัฒนธรรม

3. หาดนราทัศน์ เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถให้การสนับสนุนการ
สาธิต การฝึกอบรม และให้ความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
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หาดนราทัศน์ ปจัจุบัน
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หาดนราทัศน์
• พ้ืนท่ี 300 ไร่
• การศึกษา วางแผนงานร่วมกับ กรมป่าไม้
• ออกแบบภูมิทัศน์ โดยแนวคิดการเป็น พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล
• ดําเนินการก่อสร้าง แผนงานระยะ 5 ปี 
• ยื่นเสนอ ให้เป็นพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อยูเนสโก (UNESCO) 



การปรับปรุงหาดนราทัศน์ และพ้ืนที่เทศบาลเมืองนราธิวาส
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แผนการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงหาดนราทัศน์  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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ระยะเวลา
2564 2565 2566 2567 2568

•การศกึษา วางแผนงานรว่มกบั กรมป่าไม้
1. ศกึษากรอบแนวคดิสาํหรบัแนวคดิการเป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑล สนับสนุนการสาธติ การฝึกอบรม และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
ทัง้ดา้นโครงสรา้งกายภาพ  และสถาปัตยกรรม 
2. ศกึษาความตอ้งการขอ้มูลจากประชาชน ผูใ้ชง้าน รปูแบบการทาํงานทีเ่หมาะสม การทาํประชาพจิารณ์
3. พฒันารา่งแบบแปลน ตามความตอ้งการของประชาชน 
4. ประเมนิราคากอ่สรา้ง
5. จดัหางบประมาณสนับสนุนโครงการ
•ออกแบบภูมทิศัน ์โดยแนวคดิการเป็น พืน้ทีส่งวนชวีมณฑล
1. การสาํรวจดา้นพืน้ที ่ดา้นตวัอาคาร ดา้นความตอ้งการผูใ้ชง้าน
2. การวเิคราะหข์อ้มูล
3. การออกแบบขัน้ตน้และการประกอบขึน้เป็นรปูทรง
4. การออกแบบขัน้สดุทา้ย การเขยีนแผนแม่บท
•ดาํเนินการกอ่สรา้ง แผนงานระยะ 5 ปี 
1. งานดา้นวศิวกรรม
2. การวางแผนการปฎบิตังิานกอ่สรา้ง
3. การปฎบิตังิานกอ่สรา้ง
4. รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงาน
•ยืน่เสนอ ใหเ้ป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลแห่งใหม่ของประเทศไทยตอ่ยูเนสโก (UNESCO) 
1. จดัทาํการประชาสมัพนัธพ์ืน้ทีห่าดนราทศัน ์เพือ่เสนอตอ่ Unesco จดันิทรรศการ จดัทาํคลปิประชาสมัพนัธเ์พือ่ออกอากาศชอ่งทวี ี
และ Youtube จดังาน event 
2. ทาํเร ือ่งเสนอ กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื เพือ่พจิารณาพืน้ทีท่ีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการตามโครงการมนุษย ์
และ ชวีมณฑลและเสนอขอจดัตัง้เป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลเพิม่เตมิ
3. ทาํเร ือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีเพือ่ยืน่ขอเป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑล แหง่ที ่7 ของประเทศไทย
4. ทาํเร ือ่งเสนอตอ่ Unesco เพือ่ยืน่ขอเป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑล 

งบประมาณในการดําเนินโครงการ 500,000,000 บาท  



ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การดํารงชีวิตอัจฉริยะ
(Smart Environment ,Smart Energy, Smart Living)

การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟา้จากขยะ
การผลิตไฟฟา้จากเชื้อเพลิงขยะ โครงการ RDF และร้ือร่อนขยะ
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การผลิตไฟฟา้จากเชื้อเพลิงขยะ
โครงการ RDF และรื้อร่อนขยะ
บริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
หมู่ท่ี 9 บ้านโพธ์ิทอง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
บริเวณท่ีเทศบาลกําหนดเป็นสถานท่ีดําเนินการของโครงการ 

20/09/64



โครงการกอ่สรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชือ้เพลงิ 
(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ ยอนิทรยี ์
เทศบาลเมอืงนราธวิาส อําเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

• งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน 320,019,900  บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหน่ึงหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาท)

• ปัญหาขยะ
• ระบบฝงักลบไม่ผ่านกระบวนการคัดแยก บ่อฝงักลบรอบรับขยะทั้งหมด ปริมาณโดยเฉล่ีย 160 ตัน/วัน 
ผล>>บ่อฝงักลบจะใช้งานได้อีกแค่ 3 ปี
• ขยะอินทรีย์ที่ผสมอยู่ เกิดการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนในบ่อฝงักลบ 
ผล >> เกิด แหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรค และพาหะนําโรค รวมถึงมลพิษ เช่น กล่ินเหม็น นํ้าเสียจากนํ้าชะขยะ 

• RDF การแก้ปัญหา และ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
• การจัดการขยะที่ครบวงจร ลดปริมาณการผลิตขยะ และส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้

ใหม่วิธีการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนําวัสดุรีโซเคิลกลับไปใช้ประโยชน์
• การแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่
• การผลิตเช้ือเพลิงอัดก้อน RDF และการหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ เกิดการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม
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แผนการดําเนินงาน
โครงการ ก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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งบประมาณในการดําเนินโครงการ 320,019,900 บาท  

ระยะเวลา
RDF 2564 2565 2566
•การศกึษา วางแผนงาน 
1. ศกึษากรอบแนวคดิโครงการ ทัง้ดา้นโครงสรา้งกายภาพ  และสถาปัตยกรรม 
2. ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ รูปแบบการทํางานทีเ่หมาะสม
•ออกแบบ 
1. การสํารวจดา้นพืน้ที ่ดา้นตวัอาคาร  
2. การออกแบบขัน้ตน้และการประกอบขึน้เป็นรูปทรง
3. การออกแบบขัน้สุดทา้ย การเขยีนแผนแม่บท
4. การสรรหาผูร้บัจา้ง
•ดาํเนินการก่อสรา้ง  
1. การปฎบิตังิานกอ่สรา้ง
2. การตดิตัง้เคร ือ่งจกัร
3. การทดสอบการทํางาน
4. การตรวจรบั



แผนการดําเนินงาน
โครงการ ร้ือร่อนขยะเก่า 75,000 ตัน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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งบประมาณในการดําเนินโครงการระยะ 1 จาํนวน 30,000,000 บาท
โครงการระยะที ่2 รอผลการดําเนินการจากระยะ 1

ระยะเวลา

รือ้รอ่นขยะเก่า 2564 2565 2566

•การศกึษา วางแผนงาน (ปี 2563)

1. ศกึษากรอบแนวคดิโครงการ ทัง้ดา้นโครงสรา้งกายภาพ  และสถาปัตยกรรม 

2. ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ รูปแบบการทํางานทีเ่หมาะสม

•การสรรหาผูร้บัจา้ง 

1. จดัทํารา่งขอบเขตของงาน (TOR) 

2. การสรรหาผูร้บัจา้ง

•ดาํเนินการ 

1. การปฎบิตังิาน ร ือ้รอ่น

2. การตรวจรบั



สรุปโครงการหลัก
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ

ระยะเวลา
โครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 โครงการปรับปรุงหาดนราทัศน์ 500 ล้านบาท เทศบาล 
ศอบต.

2564-2568 ศอบต. ทม. สนง.จังหวัด กรม
เจ้าท่า กรมประมง ทช. โยธา

2 โครงการจัดทําฐานข้อมูลกลาง 
(Data Warehouse) เทศบาลเมือง
นราธิวาส 

5 ล้านบาท เทศบาล 2564-2565 ทม. สํานักงานสถิติจังหวัด NT 

3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง 
(Data Center) และระบบให้บริการ
เทศบาลเมืองนราธิวาส

15 ล้านบาท เทศบาล 2564-2566 ทม. พม. สภ.เมือง หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการให้บริการ

4 โครงการ ก่อสร้างระบบการจัดการ
ขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง เทศบาล
เมืองนราธิวาส 

320 ล้านบาท เทศบาล 2564-2566 ทม. สํานักงานพลังงานจังหวัด 
สผ.  

5 โครงการ ร้ือร่อนขยะเก่า 75,000
ตัน เทศบาลเมืองนราธิวาส 

30 ล้านบาท เทศบาล 2564-2566 ทม. 



สรุปโครงการย่อย
งบประมาณร่วมจาก หน่วยงานให้ความร่วมมือ  
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ ที่มา
งบประมาณ

ระยะเวลา
โครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 โครงการ Free Wi-Fi ณ สวน
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ 
(Smart Living) 

ทม. 2564-2565 ทม. NT TK Park

2 โครงการสายไฟฟา้เคเบิลลงดิน พลเมืองอัจฉริยะ 
(Smart People) 

PEA 2564-2565 ทม. PEA

3 โครงการประเมินติดตามคุณภาพ
อากาศในเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ 
(Smart 

Environment) 

EGAT 2564-2565 ทม. EGAT CU กรมควบคุม
มลพิษ GISDA ก.พลังงาน



คณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลเมืองนราธิวาส
(Narathiwat Town Municipality Smart City) 
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นายไพชอล อาแว  
นายกเทศมนตร ี

ประธานกรรมการ

รองนายกฯ 

นายบรรเจดิ พลาศยั 
กรรมการ

รองนายกฯ 

นายนิยม นิมะ
กรรมการ

รองนายกฯ 

นายวรีชยั วุธางกูร
กรรมการ

ทีป่รกึษาฯ 

นายอสนี หะยยูีโซะ
กรรมการ

เลขานุการนายกฯ 
นายอบัดุลอาซสิ มะ

กรรมการ

เลขานุการนายกฯ 
นายอศัวนั เมฆารฐั

กรรมการและเลขานุการ



4. บริการเมืองอัจฉริยะ 5 ด้าน
การบรหิารภาครฐัอจัฉรยิะ พลเมอืงอจัฉรยิะ 
(Smart Government ,Smart People)
City Data Platform ,Public Service System

• ระบบฐานขอ้มูลเทศบาลเมอืงนราธวิาส นําเขา้ขอ้มูลเกา่ ทําความ
สะอาดขอ้มูล การแปลงขอ้มูลเกา่ทีม่ใีหเ้ป็นฐานขอ้มูล

• ศนูยข์อ้มูลกลาง การใหบ้รกิารการนําขอ้มูลไปใชป้ระโยชนแ์ละ
ใหบ้รกิารดา้นขอ้มูลแกภ่าคประชาชน

• ระบบการบรกิารประชาชนโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่พัฒนา
กระบวนการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ บรูณาการระบบงานและ
ฐานขอ้มูล

• พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน จัดการระบบความมั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ เพือ่การพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ 

02

03

• การศกึษา วางแผนงานร่วมกบั กรมป่าไม ้
• ออกแบบภมูทิศัน ์โดยแนวคดิการเป็น พืน้ที่

สงวนชวีมณฑล
• ดําเนนิการกอ่สรา้ง แผนงานระยะ 5 ปี 
• ยืน่เสนอ ใหเ้ป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลแหง่ใหม่

ของประเทศไทยตอ่ยูเนสโก (UNESCO) 

สิง่แวดลอ้มอจัฉรยิะ 
(Smart Environment)
การปรบัปรุงหาดนราทศัน์

• การแปรรูปขยะมูลฝอยและวตัถดุบิทีเ่หลอืจาก
กระบวนการผลติเป็นพลงังาน โดยใช ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่

• การผลติเชือ้เพลงิอัดกอ้น RDF และการหมัก
ปุ๋ ยจากขยะอนิทรยี ์เกดิการบรหิารจัดการขยะ
ทีเ่ป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

สิง่แวดลอ้มอจัฉรยิะ พลงังานอจัฉรยิะ 
(Smart Environment ,Smart Energy)
การแปรรูปขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้าจากขยะ

1 การบรหิารภาครฐัอจัฉรยิะ 
2 พลเมอืงอจัฉรยิะ 
3 สิง่แวดลอ้มอจัฉรยิะ 
4 พลงังานอจัฉรยิะ 
5 การดํารงชวีติอจัฉรยิะ 

01
02

04

01

03

04
• การจัดการขยะทีค่รบวงจร ลดปรมิาณการผลติขยะ และ

สง่เสรมิกลไกการคดัแยกขยะเพือ่นํากลบัมาใชใ้หม่
วธิกีารคดัแยกมูลฝอยเพือ่นําวัสดรุโีซเคลิกลบัไปใช ้
ประโยชน์

• การแปรรูปขยะมูลฝอยและวตัถดุบิทีเ่หลอืจาก
กระบวนการผลติเป็นพลงังาน โดยใชน้วัตกรรมและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่

• การผลติเชือ้เพลงิอัดกอ้น RDF และการหมักปุ๋ ยจากขยะ
อนิทรยี ์เกดิการบรหิารจัดการขยะทีเ่ป็นมติรตอ่
ส ิง่แวดลอ้ม

การดํารงชวีติอจัฉรยิะ (Smart Living)
การผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะ
โครงการ RDF และรือ้รอ่นขยะ



คําถาม ??

20/09/64 โครงการ อําเภอเมืองนราธวิาส เมืองอจัฉรยิะ 28


	โครงการ �เทศบาลเมืองนราธิวาส �เมืองอัจฉริยะ
	วัตถุประสงค์ 
	Slide Number 3
	แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทศบาลเมืองนราธิวาส
	1. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย�ขอบเขตเมืองอัจฉริยะ เทศบาลเมืองนราธิวาส
	Slide Number 6
	4. บริการเมืองอัจฉริยะ 5 ด้าน
	การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ �(Smart Government ,Smart People)�
	Slide Number 9
	ระบบงานบริการเทศบาล 
	แผนการดำเนินงาน�โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) เทศบาลเมืองนราธิวาส 
	แผนการดำเนินงาน�โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) เทศบาลเมืองนราธิวาส
	สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ �(Smart Environment)�
	พื้นที่สงวนชีวมณฑล
	หาดนราทัศน์ ปัจจุบัน
	หาดนราทัศน์
	การปรับปรุงหาดนราทัศน์ และพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาส
	แผนการดำเนินงาน�โครงการปรับปรุงหาดนราทัศน์  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
	สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การดำรงชีวิตอัจฉริยะ �(Smart Environment ,Smart Energy, Smart Living)�การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าจากขยะ�การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โครงการ RDF และรื้อร่อนขยะ
	การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ�โครงการ RDF และรื้อร่อนขยะ�บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส �หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส �บริเวณที่เทศบาลกำหนดเป็นสถานที่ดำเนินการของโครงการ 
	โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง �(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ �เทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
	แผนการดำเนินงาน�โครงการ ก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
	แผนการดำเนินงาน�โครงการ รื้อร่อนขยะเก่า 75,000 ตัน เทศบาลเมืองนราธิวาส 
	สรุปโครงการหลัก
	สรุปโครงการย่อย�งบประมาณร่วมจาก หน่วยงานให้ความร่วมมือ  
	คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลเมืองนราธิวาส�(Narathiwat Town Municipality Smart City) 
	4. บริการเมืองอัจฉริยะ 5 ด้าน
	คำถาม ??

