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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ยะลา นราธวิาส ปัตตาน ี
  



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

7         207,783,500 2             6,706,300

          14,226,000

2             6,222,000 2             5,859,000

1             2,030,600 2             1,869,600
            5,963,160             6,368,800

35        552,297,800 19        295,268,840 10        221,999,260 6          35,029,700

            9,000,000             9,000,000

35 561,297,800       19 304,268,840       10 221,999,260       6 35,029,700         

หมำยเหต ุ: กำรจดัสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2565 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจงัหวดัปัตตำนี 291,402,000 บำท (รวมงบบริหำรงำนจงัหวดั)

รวม 3 ประเดน็กำรพัฒนำ

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำร

รวมทัง้หมด

3 การเสริมสร้างความมัน่คง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และการเชื่อมโยงการคมนาคม

6 37,306,100          3           21,073,940

2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชมุชนน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยั่งยนื

12 185,742,400        8         173,661,400

        100,533,500

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปัตตำนี

หน่วย  :  บาท

ที่ ประเดน็กำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใชง้บประมำณ

จังหวดั
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

เกินกรอบวงเงนิ
ไมค่วรสนับสนุนงบประมำณ

1 การสร้างเสริมเศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็จากฐานเกษตร
อตุสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ 
และการท่องเทีย่ว

17         329,249,300 8

ปัตตำนี



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 5 25,600,000 25,600,000

ก่อสร้างลานกิจกรรม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สวนจา้วทะเล บ้านสวนสมเด็จ ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

25,600,000 25,600,000

 - ลานห้องน  ายกระดับ 630 ตารางเมตร 600,000 600,000
 - งานภูมิทัศน์รั วราวกันตกและระบบแสงไฟ 4,000,000 4,000,000
 - ก่อสร้างลานกิจกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบ
ระบายน  าและทางเดินเท้า

10,900,000 10,900,000

 - ก่อสร้างห้องน  าสาธารณะชาย-หญิง ห้องน  าคน
พิการ พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบประปา

10,100,000 10,100,000

2 5     31,500,000       31,500,000

1. ขุดลอกแหล่งน  ามิตรภาพ หมู่ที่ 4 บ้านกูวงิ
ต าบลบาโลย อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี

       3,800,000          3,800,000

2. ขุดลอกแหล่งน  าบ้านบาราเฮาะ หมู่ที่ 4 
ต าบลปูยดุ อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

       3,300,000          3,300,000

3. ขุดลอกแหล่งน  าทุ่งนาสะตา หมู่ที่ 3 
บ้านสะตา ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี

       4,900,000          4,900,000

4. ขุดลอกแหล่งน  าพรุจอืรา หมู่ที่ 5 บ้านบีติง
ต าบลตะโละดือรามัน อ าเภอกะพ้อ จงัหวดัปัตตานี

       6,500,000          6,500,000

5. ขุดลอกแหล่งน  าบ้านเกาะหม้อแกง หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี

       9,000,000          9,000,000

6. ขุดลอกแหล่งน  ากูแบซือโยะ บ้านกูแบซือโยะ
ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี

       4,000,000          4,000,000

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นและระดับจงัหวดั เมื่อเสร็จสิ นโครงการ
ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฟืน้ฟู
แหล่งน  าเพือ่แก้ไขปัญหาน  าท่วมและภัยแล้ง
เมื่อเสร็จสิ นโครงการส่งมอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแล

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณ
สวนจา้วทะเล บ้านสวนสมเด็จ
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง
ปัตตานี จงัหวดัปัตตานี
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
ปัตตานี

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการฟืน้ฟูแหล่งน  าเพือ่
แก้ไขปัญหาน  าท่วมและภัยแล้ง 
จงัหวดัปัตตานี
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จงัหวดัปัตตานี

ปัตตำนี   1/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

3 2 4,676,700      1,076,700        3,600,000    

1. สัมมนาผู้น าต้นแบบการขับเคล่ือนแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ประยกุต์
สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

136,950          136,950            

2. ฝึกอบรมผู้น าต้นแบบการขับเคล่ือนแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่
ประยกุต์สู่ "โคก หนอง นา  โมเดล"

939,750 939,750

3. ส่งเสริมการขับเคล่ือนแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่
ประยกุต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

3,600,000 3,600,000

4 1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการถนนคนเดินพาเพลิน
หลาดนัดยอ้นยคุปัตตานี
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัปัตตานี

กิจกรรมถนนคนเดิน พาเพลินหลาดนัด
ยอ้นยคุปัตตานี

2 2,400,000         2,400,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้ชุมชน
ในพื นที่เพิม่ขึ น ซ่ึงเป็นนโยบายส าคัญของรัฐ
(พื นที่ถนนคนเดิน)

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้น าต้นแบบการขับเคล่ือน 
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่
ประยกุต์สู่ "โคก หนอง นา 
โมเดล" 
หน่วยงาน : ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจงัหวดัปัตตานี

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ขีดความสามารถของผู้น าชุมชนในการเป็น
แกนหลักจดัการชุมชนให้เข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อสังเกต 
กิจกรรมที่ 3 เป็นการสนับสนุน
วสัดุทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

5 5 23,520,000     23,520,000

1. ปรับสภาพพื นที่เพือ่การท าเกษตรผสมผสาน
ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ  จงัหวดัปัตตานี

       1,270,000        1,270,000

2. การพัฒนาเพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิตปลาสลิด
ดอนนาแบบครบวงจร ต าบลบางเขา  
อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี

1,500,000 1,500,000

3. ปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน  า 
D2 กม.2+500 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ
จงัหวดัปัตตานี

      20,000,000       20,000,000

4. ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย หมู่ที่ 4 
ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี

          750,000           750,000

6 5     43,000,000       43,000,000
1. แก้มลิงบ้านห้วยน  าเยน็  ต าบลบ่อทอง  
อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี

      16,000,000         16,000,000

2. แก้มลิง ตะมะสู ต าบลตันหยงดาลอ 
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี

      15,000,000         15,000,000

3. แก้มลิงบ้านลูโบะยไีร หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะยไีร
ต าบลลูโบะยไีร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี

      12,000,000         12,000,000

โครงการบางเขาชุมชน
สันติสุขต้นแบบเกษตรยัง่ยนื
หน่วยงาน : 
 - ศูนยว์จิยัและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตวน์  าจดืปัตตานี  
 - สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
 - โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาปัตตานี
 - ศูนยว์จิยัข้าวปัตตานี

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่พื นที่
ในการท าเกษตร ท าให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนจากเกษตร
อุตสาหกรรม
ข้อสังเกต
- เป็นพื นที่ของ อปท. ขาดหนังสือรับโอน
ทรัพยสิ์น
- ขาดรายละเอียดค่าใช้จา่ย
- ขาดแบบรูปรายการ ประมาณการราคา 
 ปร. 4 - 5

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน  า และให้ประชาชน
ไวใ้ช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภค

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการสร้างฐานทรัพยากรน  า
และระบบกระจายน  า
เพือ่การเกษตรอยา่งยัง่ยนื
หน่วยงาน : โครงการ
ชลประทานจงัหวดัปัตตานี

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

7 4     11,614,800         5,246,000     6,368,800

1. รวมพลังมวลชนเชิดชูสถาบันและเสริมสร้างสันติ
สุขจงัหวดัปัตตานี

       2,940,000          2,940,000

2. ฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือ
คณะกรรมการกลาง (อปพ.) ในพื นที่หมู่บ้าน
เพ่งเล็งและหมู่บ้านสันติสุขเพือ่ลดความขัดแยง้
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื นที่
จงัหวดัปัตตานี

       1,785,800      1,785,800

3. จงัหวดัปัตตานีสัญจร บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างร้อยยิ มสู่ประชาชนในพื นที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

          960,000         960,000

4. ฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายปกครอง เพือ่สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ รู้เขา รู้เรา ในหมู่บ้านเพ่งเล็งและ
หมู่บ้านสันติสุข ด้านความมั่นคงเชิงพื นที่จงัหวดั
ปัตตานี

          989,700         989,700

5. ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพให้กับกองก าลัง
ภาคประชาชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ในพื นที่ในจงัหวดัปัตตานี

       2,342,500          2,306,000          36,500

6. รวมพลังมวลชนเชิดชูสถาบัน เนื่องในวนัคล้าย
วนัสถาปนกิจการกองอาสารักษาดินแดน

          396,600         396,600

7. ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพกองก าลังประจ าถิ่น
(อส.) ประจ ากอง

       2,121,000      2,121,000

8. การจดัประชุมโต๊ะข่าว เพือ่ความมั่นคง            79,200          79,200

3. การเสริมสร้างความมั่นคง
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การเชื่อมโยงการคมนาคม

เห็นควรสนับสนุน เฉพำะกิจกรรมที ่1 และ 5
เนื่องจากเป็นการเชิดชูสถาบันและ
เพิม่ประสิทธภิาพด้านความมั่นคง
ข้อสังเกต
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที่ของรัฐ

โครงการเชิดชูสถาบันและเพิม่
ประสิทธภิาพด้านความมั่นคง
จงัหวดัปัตตานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัปัตตานี ส านักงาน
จงัหวดัปัตตานี และที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

8 2     19,076,000     12,376,000     6,700,000
1. ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา (งานประเพณี
ชักพระโคกโพธิ์ ครั งที่ 73 และมหกรรมสินค้าชุมชน
 “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”) ที่วา่การอ าเภอ
โคกโพธิ์  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

       1,926,000        1,926,000

2. งานเทศกาลสมโภชศาลเจา้เล่าเอี๊ยะกง 
ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

          250,000           250,000

3. ส่งเสริมเทศกาล งานประเพณี กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวระดับอ าเภอ “1 อ าเภอ 1 เทศกาล
ส่งเสริมท่องเที่ยว” สนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
 อ าเภอละ 300,000 บาท

       3,600,000        3,600,000

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน “1 ชุมชน 
1 กิจกรรม” สนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
อ าเภอละ 200,000 บาท

       3,000,000        3,000,000

5. “ปัน่วนัเดียว เที่ยว 3 วฒันธรรม ด่ืมด่ าวถิีชีวติ
ปัตตาน”ี

       3,600,000        3,600,000

6. งานแสดงสินค้าวฒันธรรม และของดีเมืองตานี
 - จดังานแสดงสินค้า วฒันธรรม และของดีเมืองตานี
 ปี 2563 (4,251,600 บาท)
 - การประกวดธดิาบานง (207,150 บาท)

       6,700,000      6,700,000

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการชุมชมท่องเที่ยววถิี
ประสบการณ์
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ปัตตาน,ี ที่วา่การอ าเภอ 
ทั ง 12 อ าเภอ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน และประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
ในจงัหวดั
ข้อสังเกต
- มีค่าใช้จา่ย เงินรางวลั เหรียญรางวลัที่ระลึก
- ขาด TOR การจา้งเหมาจดักิจกรรม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

 - การประกวด Mister Culture Pattani 2020 
(89,250 บาท)
 - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (145,500 บาท)
 - การประกวดบาสโลบ (101,500 บาท)
 - ขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวฒันธรรม 
จ านวน 12 อ าเภอ (1,450,000 บาท)
- จดันิทรรศการของดี 12 อ าเภอ (120,000 บาท)
- นิทรรศการ "สืบสาoศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ปัตตานีอยา่งยัง่ยนื" (65,000 บาท)
- การจดัประกวดผลผลิตทางการเกษตร 
(15,000 บาท)
- การจดัประกวด/แข่งขัน ไก่พื นเมืองสวยงาม 
(7,000 บาท)
- การจดัประกวด/แข่งขัน ปลากัดสวยงาม 
(22,000 บาท)
- การสาธติฝึกอาชีพ (25,000 บาท)
- จดันิทรรศการด้านแรงงาน (20,000 บาท)
- จดันิทรรศการสมุนไพร (55,000 บาท)
- จดันิทรรศการมรดกภูมิปัญญาปัตตานี แสดงถึง
ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสาธติ 
ภูมิปัญญาด้านการพัฒนาอาชีพ (136,000 บาท)
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

9 2       4,314,300         4,314,300

1. อบรมผู้ประกอบการแปรรูปเกษตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

          114,300             114,300

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจภุัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม

       2,200,000          2,200,000

3. ทดสอบตลาด/จ าหน่ายสินค้า        2,000,000          2,000,000

10 4     21,043,400       15,080,240       5,963,160
1. ประชาสัมพันธต้์านภัยยาเสพติด (นโยบาย
ผู้วา่ราชการจงัหวดั ค าสอนศาสนา ตู้ปณ. 
รับแจง้เหตุ 35 (ตู้ปณ. 35))

          258,200             258,200

2. รณรงค์วนัต่อต้านยาเสพติดโลก           796,200             796,200
3. ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการ
ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ (Take care team)

       1,868,400        1,868,400

4. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายปราบปรามยาเสพติด ในทุกอ าเภอ

          484,760           484,760

5. การจดัค่ายพักพิงเพือ่การบ าบัด (Camp 35 )       14,025,840         14,025,840
6. ฝึกอบรมวชิาชีพพร้อมมอบวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 
128 คน คนละ 30,000 บาท

       2,560,000        2,560,000

7. จดัซื อชุดตรวจสารเสพติด สนับสนุนด าเนิน
กิจกรรม ปัตตานีสีขาว ปลอดยาเสพติด

       1,050,000        1,050,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
องค์ความรู้ด้านการแปรรูป เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ 

3. การเสริมสร้างความมั่นคง
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การเชื่อมโยงการคมนาคม

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจงัหวดัปัตตานี
ประจ าปี 2565
หน่วยงาน : ศูนยอ์ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจงัหวดัปัตตานี 
ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัปัตตานี

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ข้อสังเกต
- กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ป็นเจา้หน้าที่ของรัฐ
- มีค่าใช้จา่ยเงินรางวลั

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรม
หน่วยงาน : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัปัตตานี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

11 3       3,144,900         3,144,900
1. การรณรงค์สร้างกระแสผ่านส่ือสาธารณะ
ทุกรูปแบบ

          156,000             156,000

2. จดัประกวดอ าเภอและชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ

          840,000             840,000

3. จดังานมหกรรม TO BE NUMBER ONE 
จงัหวดัปัตตานี

          485,000             485,000

4. สนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน 
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
ระดับภาคใต้

           71,200              71,200

5. สนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรมการแข่งขัน 
TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้

           61,200              61,200

6. พัฒนาศักยภาพทีม DANCERCISE TO BE 
NUMBER ONE จงัหวดัปัตตานี

          156,000             156,000

7. พัฒนาศักยภาพทีม IDOL TO BE NUMBER 
ONE จงัหวดัปัตตานี

          168,000             168,000

8. ซ้อมเสมือนจริงก่อนการแข่งขัน 
TO BE NUMBER ONE จงัหวดัปัตตานี

           98,800              98,800

9. เข้าร่วมการประกวดจงัหวดัและชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

          308,000             308,000

10. เข้าร่วมการประกวดจงัหวดัและชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

          800,700             800,700

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) 
จงัหวดัปัตตานี ประจ าปี 2565
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัปัตตานี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ
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สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

12 4     16,551,700       14,931,700     1,620,000

1. เสริมสร้างการเรียนรู้และอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชของจงัหวดัปัตตานี

          994,700             994,700

2. บริหารจดัการศูนยป์ระสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

       1,620,000      1,620,000

3. พัฒนานวตักรรมเพิม่ผลผลิตปลาน  าจดื
ในป่าพรุดอนนา จงัหวดัปัตตานี

          634,350             634,350

4. ส่งเสริมการปลูกเมล่อนตามแนวพระราชด าริ
ในฟาร์มตัวอยา่งฯ วดัสารวนั อ าเภอไม้แก่น 
จงัหวดัปัตตานี

          127,800             127,800

5. ขยายผลเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัโรงเรียน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนวดัป่าสวย 
อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี

          199,900             199,900

6. ขยายผลเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่แบบพึง่พาตนเอง

       1,307,700          1,307,700

7. พัฒนาพื นที่ประยกุต์ตามแนวพระราชด าริ 
(ปิดทองหลังพระ) บ้านสุเหร่า หมู่ที่ 2 ต าบลท่าน  า 
อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี

          500,000             500,000

8. ปรับปรุงคูส่งน  าดาดคอนกรีต พร้อมอาคาร
ประกอบในเขตพัฒนาพื นที่อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านกูแบสีรา ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง
 จงัหวดัปัตตานี

       6,000,000          6,000,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
ข้อสังเกต
 - มีค่าเบี ยเลี ยงเจา้หน้าที่
 - กิจกรรมที่ 2 เป็นค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการศูนย์

โครงการขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดั
ปัตตานี (คพร.)

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว
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9. ปรับปรุงระบบกระจายน  าในพื นที่เกษตรกรรม
พัฒนาพื นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
บ้านบางเก่า ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี 
จงัหวดัปัตตานี

       5,000,000          5,000,000

10. ฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จงัหวดัปัตตานี (ท าความสะอาด
บ้านปลา)

          167,250             167,250

13 2     35,108,400     32,802,400     2,306,000
1. ขยายฐานการผลิตโคเนื อ อัตลักษณ์ฟาร์มชุมชน       18,884,000       18,884,000

2. เพิม่ฐานการผลิตน  านมแพะ ยกระดับฟาร์มชุมชน
 เพิม่รายได้เกษตรกร

       1,956,000        1,956,000

3. เพิม่ฐานการผลิตแกะเนื อ อัตลักษณ์ฟาร์มชุมชน 
เพิม่รายได้

       4,312,000        4,312,000

4. เพิม่ฐานการผลิตแพะเนื อ อัตลักษณ์ฟาร์มชุมชน 
เพิม่รายได้

       7,650,400        7,650,400

5. พัฒนาประสิทธภิาพและเพิม่ฐานการผลิตสัตวป์ีก
 สร้างอาชีพ เพิม่รายได้

       2,306,000      2,306,000

14 2       3,900,000         3,900,000
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหารแปรรูป

          150,000             150,000

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสู่ Smart Product        2,700,000          2,700,000

3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑ์เพือ่
ทดสอบตลาด

       1,050,000          1,050,000

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการอัตลักษณ์ฟาร์มชุมชน
เลี ยงปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัปัตตานี

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพการผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ข้อสังเกต
กิจกรรมที่ 5 เป็นการสนับสนุนวสัดุ
ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรโดยตรง

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการและประชาชน

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการยกระดับอาหาร
แปรรูป สู่ Smart Product
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัปัตตานี
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15 2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน
สาขาอาชีพช่างที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะ 
หน่วยงาน : ส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่ 23 ปัตตานี

ยกระดับฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะ

3         620,500           620,500 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
ฝีมือแรงงานให้มีความรู้ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและปลอดภัย

16 5       9,543,000         9,543,000
1. ปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเหล็ก 
พร้อมราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กปูนปัน้ 
(ลายไม)้ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน
ยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี

       7,014,000          7,014,000

2. ปรับปรุงก่อสร้างหอดูนกคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ป่าชายเลนยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี (หอดูนก)

          755,000             755,000

3. ปรับปรุงก่อสร้างราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูนปัน้ (ลายไม)้

       1,774,000          1,774,000

17 3       3,829,000     3,829,000

1. ปฏิบัติการสร้างพลเมืองอัจฉริยะ ด้านวทิยาการ
ค านวณจงัหวดัปัตตานี

          600,000         600,000

2. สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานสถานศึกษาพัฒนา
พลเมืองอัจฉริยะ

       3,084,000      3,084,000

3. ประกวดนวตักรรมด้านวทิยาการค านวณ
เพือ่พัฒนาเครือข่ายพลเมืองอัจฉริยะเมืองปัตตานี

          145,000         145,000

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ

เห็นควรสนับสนุน เพือ่เป็นการสร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลน
ให้คงสภาพสมบูรณ์

2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการพัฒนาเครือข่าย
พลเมืองอัจฉริยะด้านวทิยาการ
ค านวณ เพือ่พัฒนาเมืองปัตตานี
อยา่งยัง่ยนื (Pattani Smart 
City)
หน่วยงาน : ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัปัตตานี 
หน่วยงานร่วม : 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี

2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมการพัฒนาและ
อนุรักษ์ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ
ป่าชายเลนยะหร่ิง
หน่วยงาน : โครงการ
ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ
ป่าชายเลนยะหร่ิง
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18 2       2,706,300     2,706,300
1. ส่งเสริมการขายกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์           830,000         830,000
2. จดัประกวดปศุสัตวก์ระตุ้นการตลาดกลาง
ปศุสัตว์

       1,490,000      1,490,000

3. จดัประกวดสินค้าเกษตรกระตุ้น
การตลาดกลางปศุสัตว์

          386,300         386,300

19 2       5,310,800         5,310,800
1. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตผ้าทอผ้าพื นถิ่น           210,800             210,800
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าพื นถิ่น        2,400,000          2,400,000
3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑ์        1,200,000          1,200,000
4. ส่งเสริมการตลาดเพือ่ทดสอบตลาด        1,500,000          1,500,000

20 2       4,000,000     4,000,000
1. จา้งเหมาออกแบบระบบการค้าออนไลน์        1,300,000      1,300,000
2. จา้งเหมาบริการนักส่งเสริมการตลาดระดับ
จงัหวดัและอ าเภอ

       2,700,000      2,700,000

21 1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานเพือ่รองรับการท่องเที่ยว
ถนนลาดยางสาย
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
– วงเวยีนขนส่ง
หน่วยงาน : ส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมือง
จงัหวดัปัตตานี

ปรับปรุงถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ผิวจราจร
กวา้ง 20 เมตร ทางเท้า ข้างละ 2 เมตร 
พร้อมระบบระบายน  า และปรับปรุงภูมิทัศน์

5     25,000,000     25,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับ
โครงสร้างพื นฐานเพือ่รองรับการท่องเที่ยว
ข้อสังเกต
 - เป็นภารกิจถ่ายโอน อปท. มีส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัปัตตานีเป็นหน่วย
ด าเนินการ
 - ขาดหนังสือยนืยนัวา่เกินศักยภาพของ อปท.

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจ
ของส่วนราชการ และมีการจา้งเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการจดักิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นการจดังานประกวดปศุสัตวแ์ละ
สินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการขายและ
ประกวดกระตุ้นศักยภาพตลาด
กลางปศุสัตวช์ายแดนใต้
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัปัตตานี

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอผ้าพื นถิ่นสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัปัตตานี

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
รายได้ให้ชุมชน และช่วยต่อยอดมรดก
ทางวฒันธรรมผ้าทอ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัปัตตานี

ปัตตำนี   12/18



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

22 5     49,100,000     49,100,000

1. ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตล่ิงความยาว 440 เมตร       29,900,000       29,900,000
2. ก่อสร้างลานกิจกรรม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 7,600 ตารางเมตร

      19,200,000       19,200,000

23 1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาโครงข่าย 
โครงสร้างพื นฐานเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาเมืองปัตตานี 
รูสะมิแล บริเวณสนามกีฬา
กลางจงัหวดัปัตตานี
หน่วยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดัปัตตานี

พัฒนาโครงข่าย โครงสร้างพื นฐานเพือ่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และท่องเที่ยวเชิงกีฬา
เมืองปัตตานี รูสะมิแล บริเวณสนามกีฬากลาง
จงัหวดัปัตตานี

5     63,000,000     63,000,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับ
โครงสร้างพื นฐานเพือ่รองรับการท่องเที่ยว
ข้อสังเกต
- เป็นภารกิจถ่ายโอน อปท. มีส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัปัตตานีเป็นหน่วย
ด าเนินการ
- ไม่มีหนังสือยนืยนัวา่เกินศักยภาพของ อปท.

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
หาดรูสะมิแล ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมืองปัตตานี 
จงัหวดัปัตตานี
หน่วยงาน : ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจงัหวดัปัตตานี

เห็นควรสนับสนุน 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจงัหวดั
และเพิม่ลานกิจกรรมให้กับประชาชนในพื นที่
ข้อสังเกต
 - เป็นภารกิจถ่ายโอน อปท. มีส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัปัตตานีเป็นหน่วย
ด าเนินการ
 - ขาดหนังสือยนืยนัวา่เกินศักยภาพของ อปท.
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

24 5     75,000,000       75,000,000
1. จดัหาแหล่งน  าให้ราษฎรบ้านสน าคอก 
ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี

       5,000,000          5,000,000

2. ปรับปรุงคลองล าหยงั พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปัตตานี

      25,000,000         25,000,000

3. ฝายกักเก็บน  าคลองแม่ไม้ไผ่ ต าบลป่าไร่ 
อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี

      10,000,000         10,000,000

4. ปรับปรุงท่อระบายน  าบ้านโคกอ้น พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จงัหวดัปัตตานี

      15,000,000         15,000,000

5. ปรับปรุงท่อระบายน  าบ้านควนกะลาทอง ต าบล
ท่าเรืออ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปัตตานี

      20,000,000         20,000,000

25 2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงาน : ส านักบริหารพื นที่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ 5       2,030,000     2,030,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจ
ของส่วนราชการ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน  าเพือ่การเกษตรและ
เพือ่การอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน

2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการน  า
เพือ่ป้องกันความเสียหายพื นที่
เศรษฐกิจการเกษตรอยา่งยัง่ยนื
หน่วยงาน : โครงการ
ชลประทานปัตตานี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

26 5     33,000,000       33,000,000
1. ปรับปรุงคูส่งน  าดาดคอนกรีต พร้อมอาคาร
ประกอบ ในเขตพื นที่บ้านปาลัส ต.ควน 
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

       5,000,000          5,000,000

2. ปรับปรุงคูส่งน  าดาดคอนกรีต พร้อมอาคาร
ประกอบ ในเขตพื นที่บ้านนอก ต.บ้านนอก 
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

       5,000,000          5,000,000

3. ปรับปรุงคูส่งน  าดาดคอนกรีต พร้อมอาคาร
ประกอบ ในเขตพื นที่บ้านน  าใส ต.ลุโบะยไิร 
อ.มายอ จ.ปัตตานี

      10,000,000         10,000,000

4. ปรับปรุงคูส่งน  าดาดคอนกรีต พร้อมอาคาร
ประกอบ ในเขตพื นที่บ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี ย 
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

       8,000,000          8,000,000

5. ปรับปรุงระบบส่งน  าและระบบกระจายน  า
ในพื นที่ศูนยก์ารเรียนรู้แม่ลาน มหาวทิยาลัย
ราชภัฎยะลา อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

       5,000,000          5,000,000

27 2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการจดัสร้างแหล่งอาศัย
สัตวท์ะเล
หน่วยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดัปัตตานี

จดัสร้างแหล่งอาศัยสัตวท์ะเล (ปะการังเทียม) 5     18,353,000       18,353,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฟืน้ฟู
ทรัพยากรสัตวน์  าในทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และท าให้ชาวประมงพื นบ้านมีรายได้เพิม่ขึ น
จากการท าประมง

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าเพือ่การเกษตร

2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การใช้น  าเพือ่การเกษตร
หน่วยงาน : ส านักงานจดัระบบ
ที่ดินและระบบน  าเพือ่
การเกษตรที่ 35
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

28 3         747,700           747,700
1. จดัจา้งท าส่ือประชาสัมพันธแ์ละสกู๊ปข่าว 
การท่องเที่ยวและของดีปัตตานี

          500,000             500,000

2. ส่ือสัญจร “Press Tour” ปัตตานี           163,700             163,700
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายส่ือดิจทิัล ปัตตานี 
และ” ชีวติวถิีใหม่ (New Normal)

           84,000              84,000

29 2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื

โครงการเพิม่ศักยภาพเครือข่าย
ชุมชน ประชาชน และเยาวชน 
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั
ปัตตานี

การเพิม่ศักยภาพชุมชน ประชาชน และเยาวชน
ด้วยหลักสูตรการช่วยชีวติผู้ประสบภัยทางน  า

3       2,500,000         2,500,000 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเนื่องจาก
ท าให้ชุมชน ท้องถิ่น มีบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ที่มีศักยภาพและ
มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอยา่งมีประสิทธภิาพ

30 4       3,574,000       3,574,000
1. การเสริมสร้างทักษะ เสริมแรงใจแกนน า
เด็กก าพร้า จ านวน 60 คน ในพื นที่ อ าเภอน าร่อง
เจา้หน้าที่ และพีเ่ลี ยง 10 คนรวม 70 คน

          468,400           468,400

2. รู้เขารู้เรา ห้องเรียนโลกกวา้ง        2,143,400        2,143,400
3. เสริมทักษะอาชีพครอบครัวเด็กก าพร้า 
(ตามความถนัด)

          243,200           243,200

4. มหกรรมรวมพลคนท างานเด็กก าพร้า           719,000           719,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
เพิม่โอกาสให้เด็กก าพร้าได้เรียนรู้ทักษะการใช้
ชีวติในสังคมและสร้างอาชีพแก่ครอบครัว
ของเด็กก าพร้าให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวติ

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่โอกาสทางสังคมแก่เด็ก
ก าพร้าในพื นที่จงัหวดัปัตตานี
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ ์เพือ่สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

3. การเสริมสร้างความมั่นคง
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การเชื่อมโยงการคมนาคม

โครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างปัตตานีสันติสุขและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดั
ปัตตานี
หน่วยงาน : ส านักงาน
ประชาสัมพันธ ์จงัหวดัปัตตานี

2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

31 2       2,648,000       2,648,000
1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์           586,000           586,000
2. ค่ายเยาวชน เด็กตานี เด็กวฒันธรรม 
(ค่ายวรรณศิลป)์

          462,000           462,000

3. บวงสรวงศาลหลักเมือง/พระบรมราชานุสาวรีย ์
รัชกาลที่ 5 /ศาลเจา้แม่ลิ มกอเหนี่ยว/ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ

          400,000           400,000

4. ผลิตส่ือ เพลงพื นบ้าน สืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น 
สู่ภาพลักษณ์วถิีตานี

       1,200,000        1,200,000

32 3. การเสริมสร้างความมั่นคง
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การเชื่อมโยงการคมนาคม

โครงการให้ความรู้
ด้านกฎหมายพิเศษ
ด้านความมั่นคง
หน่วยงาน : ต ารวจภูธรจงัหวดั
ปัตตานี

ให้ความรู้ด้านกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 4       1,569,600     1,569,600 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เจา้หน้าที่ของรัฐ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของ ก.บ.ภ.

33 3. การเสริมสร้างความมั่นคง
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การเชื่อมโยงการคมนาคม

โครงการลดการสูญเสีย 
โดยไม่เน้นการบังคับใช้กฎหมาย
 แต่มีความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน
หน่วยงาน : ต ารวจภูธรจงัหวดั
ปัตตานี

ลดการสูญเสียโดยไม่เน้นการบังคับใช้กฎหมาย
แต่มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

3       2,030,600       2,030,600 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการช่วยให้
ประชาชนที่ใช้ยานพาหนะมีความปลอดภัย 
และเป็นการเชื่อมความสัมพันธท์ี่ดีระหวา่ง
เจา้หน้าที่รัฐและประชาชนในพื นที่

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ปลูกจติส านึกประชาชนให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวฒันธรรมท้องถิ่น
หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี

2. การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง
ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู ่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์อยา่งยัง่ยนื
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ (บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จังหวัดปัตตำนี

34 3. การเสริมสร้างความมั่นคง
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
การเชื่อมโยงการคมนาคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาศักยภาพ
คณะท างานประสานเฉพาะกิจ
เพือ่เฝ้าระวงัความปลอดภัยของ
ประชาชนระดับพื นที่
หน่วยงาน : ส านักงานยติุธรรม
จงัหวดัปัตตานี

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง
การด าเนินงานของศูนยเ์ฉพาะกิจเฝ้าระวงั
ความปลอดภัยของประชาชน และเพือ่ประสาน
ความร่วมมือในการเฝ้าระวงัการก่ออาชญากรรม
สะเทือนขวญัของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 
แก่คณะท างานในพื นที่จงัหวดัปัตตานี

3         300,000        300,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เจา้หน้าที่ของรัฐ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของ ก.บ.ภ.

35 2       1,985,100       1,985,100
1. จดัอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ
เคร่ืองส าอาง ให้มีศักยภาพ

          321,700           321,700

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวจิยัสู่ชุมชน/
ผู้ประกอบการ

       1,184,800        1,184,800

3. สร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) 
ด้านเคร่ืองส าอาง

          335,900           335,900

4. ประชุมมาตรฐานเคร่ืองส าอางฮาลาล 
โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

           39,900            39,900

5. ศึกษาดูงาน           102,800           102,800
       9,000,000          9,000,000
561,297,800 304,268,840 221,999,260 35,029,700

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลให้ได้
มาตรฐาน เพือ่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ประชาชน

โครงการส่งเสริมเเละพัฒนา
ผู้ประกอบการเคร่ืองส าอาง
ฮาลาล
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัปัตตานี

รวมทัง้สิ้น

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งจากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้าการบริการและ
การท่องเที่ยว

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ
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จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท
4 10           38,700,500 7           13,493,100

          44,102,100           12,300,000

3 57,630,700          3           10,348,800 3             9,801,800

            4,450,000
3 19 4 52,423,200          5             6,382,000 10           20,776,700

          41,937,000

4 35,383,300          1             8,558,500 2             7,335,900

            3,456,000

56        476,035,600 15        254,393,200 19        108,091,900 22        113,550,500

       -               9,000,000        -               9,000,000

56 485,035,600       15 263,393,200       19 108,091,900       22 113,550,500       

หมายเหตุ : การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวดัยะลา จ านวน 257,876,300 บาท (รวมงบบริหารงานจังหวดั)

        217,551,700

121,518,900        

        108,956,000

รวม 4 ประเด็นการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการ

1 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบการบริหารจดัการการเกษตร
และอตุสาหกรรมต่อเนือ่งจากภาคการเกษตรที่แขง่ขนัได้

21

รวมทั้งหมด

82,231,300          

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง

4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยนื 7 54,733,700          

2 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 วัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน

9

 สรปุผลการพิจารณากลัน่กรองแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 จังหวัดยะลา
หน่วย  :  บาท

ที่ ประเด็นการพัฒนา
โครงการที่เสนอใช้งบประมาณ

จังหวดั/กลุม่จังหวดั
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

ภายในกรอบวงเงิน
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ

เกินกรอบวงเงิน
ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ

ยะลา



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

1 2 41,450,000    41,450,000      

1. ก่อสร้างแก้มลิงทุ่งอูแบ ต าบลล าพญา 
อ าเภอรามัน จงัหวดัยะลา

8,750,000       8,750,000         

2. ก่อสร้างแก้มลิงตาดง ต าบลท่าธง อ าเภอรามัน 
จงัหวดัยะลา

9,850,000       9,850,000         

3. ก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ าฝายคลอน้ าใส 
ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง

3,000,000       3,000,000         

4. ก่อสร้างฝายบ้านลูโบ๊ะกาโลพร้อมระบบส่งน้ า 
ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินัง จงัหวดัยะลา

19,850,000      19,850,000        

2 2 49,417,100    49,417,100      

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ าไทรงาม 
บ้านปะเด็ง หมู่ที่ 4 ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต 
จงัหวดัยะลา  
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

2,116,000       2,116,000         

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
บ้านตะโละงอเบาะ 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

271,100          271,100            

3. พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวบุกเบิกสายก าปง ปันตัยปายอ
 บ้านปายอ 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

5,781,000       5,781,000         

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ าและเพิม่ประสิทธภิาพ
การบริหารจดัการน้ าให้เพียงพอต่อการท า
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมทั้ง
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
เพือ่การเกษตร
หน่วยงาน : โครงการ
ชลประทานยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา
ศูนยจ์ าหน่ายสินค้าชุมชนเพือ่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทยะลา ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัยะลา ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ยะลา ศูนยว์จิยัพืชสวนยะลา

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

ยะลา   1/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 
(Agro-tourism) 
หน่วยงาน ศูนยว์จิยัพืชสวนยะลา

12,556,000      12,556,000        

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมการ์ดเรล
กั้นข้างทางกันตกทางขึ้นศาลาดูดวงจนัทร์ สายที่ 2 
เขาปาเร๊ะ หมู่ที่ 6 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดั
ยะลา 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

1,962,000       1,962,000         

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมการ์ดเรล
กั้นข้างทางกันตกทางขึ้นศาลาดูดวงจนัทร์ สายที่ 3 
เขาปาเร๊ะ หมู่ที่ 6 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดั
ยะลา 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

6,368,000       6,368,000         

7. ก่อสร้างลานจอดรถศาลาดูดวงจนัทร์ ต าบลยะหา
 อ าเภอยะหา 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

864,000          864,000            

8. ปรับปรุงศูนยจ์ าหน่ายสินค้าพืน้ถิ่นชุมชนล าพะยา
 อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 
หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัยะลา

300,000          300,000            

9. พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สายซอย 4 บ้านปะเด็ง 
หมู่ที่ 4 ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต  จงัหวดัยะลา 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

9,981,000       9,981,000         

ยะลา   2/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจดุชมววิทะเลหมอก
เขาโปะโยะ๊ ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอบันนังสตา จงัหวดั
ยะลา
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

5,860,000       5,860,000         

11. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาน้ าตก ต าบลตล่ิงชัน 
อ าเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

1,365,000       1,365,000         

12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจดุชมววิเขื่อนบางลาง 
อ าเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

1,993,000       1,993,000         

3 3 11,344,100    11,344,100      

1. พัฒนาขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ
เพือ่ชุมชนเข้มแข็งและร่มเยน็บ้านสันติ 2 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฏราชกุมาร

3,462,040       3,462,040         

 1.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการสมวยั
ในกลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี และกลุ่มเด็กวยัเรียน
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา

199,700          199,700            

 1.2 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา

50,040           50,040             

 1.3 โครงการเฝูาระวงัโภชนาการในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา

100,000          100,000            

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่การพึง่พาตนเอง สร้างอาชีพและรายได้ และ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จงัหวดัยะลา  
หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดั
ยะลาบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยะลา   3/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

 1.4 พัฒนามาตรฐานและการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น บ้านสันติ 2
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา บูรณาการร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

1,030,800       1,030,800         

 1.5 จดัต้ังศูนยเ์รียนรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (สันติ 2) ระยะที่ 2
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา บูรณาการร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

595,000          595,000            

 1.6 พัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา บูรณาการร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

250,000          250,000            

 1.7 พัฒนาระบบบริหารจดัการศูนยเ์รียนรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา บูรณาการร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

250,000          250,000            

 1.8 เปิดบ้านศูนยเ์รียนรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา บูรณาการร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

330,000          330,000            

ยะลา   4/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

 1.9 ขยายต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา บูรณาการร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

545,000          545,000            

 1.10 ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา บูรณาการร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

111,500          111,500            

2. เสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ขับเคล่ือนโครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวนัในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา

1,550,000       1,550,000         

3. ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนต้นแบบ
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา

402,000          402,000            

4. ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา

555,400          555,400            

5. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวและ
ไม้ประดับเพือ่การค้า
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา

400,000          400,000            

6. ขยายผลการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและ
ไม้ดอกไม้ประดับเพือ่การค้า
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา

520,000          520,000            

ยะลา   5/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

7. เพิม่ศักยภาพการผลิตของโครงการฟาร์ม
ตัวอยา่งฯ วงัพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา

160,600          160,600            

8. ฝึกวชิาชีพสาขาช่างเชื่อมโลหะให้มีประสบการณ์
ตามความต้องการของอุตสาหกรรมของโรงเรียน
พระดาบสจงัหวดัชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดัยะลา

317,100          317,100            

9. ส่งเสริมเล้ียงไก่ไข่เพิม่รายได้ลดรายจา่ยครัวเรือน 
โครงการฟาร์มตัวอยา่งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และโครงการหมู่บ้านจฬุาภรณ์พัฒนา 10 
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัยะลา

951,000          951,000            

10. เพิม่ประสิทธภิาพผลิตดอกไม้โครงการไม้ดอก
เมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีคุณภาพ
หน่วยงาน  ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา

965,210          965,210            

11. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มศิลปาชีพปักผ้าตาม
พระราชด าริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัยะลา

228,000          228,000            

12. พัฒนาศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชด าริ 
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัยะลา

200,000          200,000            

ยะลา   6/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

13. ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ มั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยนื เฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัยะลา

635,500          635,500            

14. สนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินงานในพืน้ที่
อ าเภอรามัน (โครงการปิดทองหลังพระ) 
เพือ่ต่อยอดกลุ่มอาชีพท าเคร่ืองแกง
หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัยะลา

200,250          200,250            

15. จดันิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ของพระบรม
วงศานุวงศ์
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา

200,000          200,000            

16. บริหารจดัการศูนยป์ระสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา

597,000          597,000            

4 1 2,219,500      2,219,500    

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การด าเนินงานเชิงรุกของส่วนราชการระดับจงัหวดั/
อ าเภอ ในรูปแบบการออกบริการเคล่ือนที่ 
หน่วยงาน ที่ท าการปกครองจงัหวดัยะลา

408,000          408,000        

2. ปลูกจติส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ตามโครงการกรงปินัง
อามานดามัยเสริมสร้างสันติสุข
หน่วยงาน อ าเภอกรงปินัง

200,000          200,000        

3. มหกรรมของดีกรงปินังสร้างสันติสุข
หน่วยงาน อ าเภอกรงปินัง

250,000          250,000        

โครงการมวลชนสัมพันธ์
เสริมสร้างยะลาสันติสุข
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัยะลาบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การระดมภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่
ยัง่ยนื

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการจดัซ้ือของแจกจา่ยประชาชนโดยตรง 
และเป็นกิจกรรมส่งเสริมระดับอ าเภอ

ยะลา   7/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

4. รอมฎอนสัมพันธส์ร้างความสมานฉันท์ 
น ากรงปินังสันติสุข
หน่วยงาน อ าเภอกรงปินัง

220,000          220,000        

5. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น 
อ าเภอกรงปินัง
หน่วยงาน อ าเภอกรงปินัง

200,000          200,000        

6. สร้างการรับรู้และสร้างจติวทิยามวลชนในพืน้ที่ 
หน่วยงาน อ าเภอรามัน

625,600          625,600        

7. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้น า
จติวญิญาณ (เดือนรอมฎอน)  
หน่วยงาน อ าเภอรามัน

315,900          315,900        

5 2 62,308,100    18,206,000      44,102,100    

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบือเจาะยอืรา หมู่ที่ 1 ต าบลสะเอะ ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

2,960,000       2,960,000         

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตะโล๊ะโตะโพร์ หมู่ที่ 2 ต าบลสะเอะ ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

2,960,000       2,960,000       

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูเกะกีรา 
หมู่ที่ 4 ต าบลสะเอะ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

2,960,000       2,960,000       

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านคมนาคมเพือ่รองรับผลผลิต
ทางการเกษตร 
(รวม 16 สายทาง)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทยะลา

เห็นควรสนับนุน เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหา
ด้านการคมนาคมและความปลอดภัยของ
ประชาชนในพืน้ที่ และพัฒนาเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและเชื่อมโยง
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ยะลา   8/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรานอ หมู่ที่ 
8 หมู่บ้านลือมุ ต าบลกรงปินัง ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

4,176,000       4,176,000       

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะดอเยะ
เมาะเยาะ หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยกระทิง ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. 
หน่วยงาน อ าเภอกรงปินัง

483,300          483,300          

6. บุกเบิกถนน ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. 
หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 12,000 ตร.ม. 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

847,800          847,800          

7. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 1
 ต าบลสะเอะ ขนาดกวา้ง 8.00 ม. ยาว 19.00 ม.
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

2,800,000       2,800,000       

8. ก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายนายครรชิต บ้านไทย
พัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต 
กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 3,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตร.ม.
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

9,772,000       9,772,000         

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาอิน 
ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 1,150 ม. หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 3,450 ตร.ม.
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

2,820,000       2,820,000         

ยะลา   9/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพงลือแบ หมู่ที่ 3 ต าบลยะหา ขนาดกวา้ง 
4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

2,654,000       2,654,000         

11. ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยดิ - กูแบ 
ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

2,107,000       2,107,000       

12. พัฒนาเส้นทางเพือ่เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนสปิลเวย์
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

11,647,000      11,647,000      

13. ก่อสร้างถนน คสล.สายอัสลี หมู่ที่ 4 
บ้านฉลองชัย ต าบลเขื่อนบางลาง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

5,648,000       5,648,000       

14. ก่อสร้างถนน คสล. สายขวญันคร หมู่ที่ 6 
บ้านตลาดนิคม ต าบลตล่ิงชัน
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

5,106,000       5,106,000       

15. ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 หมู่ที่ 6 
บ้านตลาดนิคม ต าบลตล่ิงชัน
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

3,778,000       3,778,000       

16. ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านฉลองชัย หมู่ที่ 4 
ต าบลเขื่อนบางลาง 
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทยะลา

1,589,000       1,589,000       

ยะลา   10/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

6 2 9,113,600      5,413,600        3,700,000    

1. เทศกาลดนตรีและอาหารพืน้ถิ่นจงัหวดัยะลา 
หน่วยงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ยะลา

5,000,000       5,000,000         

2. คาราวานแรลล่ีสีเขียวเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวจงัหวดัยะลา 
หน่วยงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ยะลา

3,500,000       3,500,000     

3. กิจกรรมดอกดาหลาบานที่ธารโต
หน่วยงาน อ าเภอธารโต

200,000          200,000        

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอเบตง 
หน่วยงาน อ าเภอเบตง

413,600          413,600            

7 4 2,254,100      2,254,100        

1. มหกรรมรวมพลและประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับจงัหวดั

146,000          146,000            

2. สนับสนุนการด าเนินงานอ าเภอ TO BE 
NUMBER ONE จงัหวดัยะลา

239,200          239,200            

3. พัฒนาศักยภาพแกนน าชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในสถานศึกษา จงัหวดัยะลา

154,000          154,000            

4. พัฒนาศักยภาพแกนน าชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในชุมชน จงัหวดัยะลา

96,400           96,400             

5. พัฒนาศักยภาพแกนน าชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในสถานประกอบการ

46,400           46,400             

โครงการยกระดับกิจกรรม
การท่องเที่ยวสัมผัส
วฒันธรรมชายแดนใต้
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัยะลา
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่1 และ 4 เนื่องจาก
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัภาคใต้ชายแดน
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่2-3 เนื่องจาก
เป็นการจดักิจกรรมระดับอ าเภอ

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE เพือ่การรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ ์และพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพือ่การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนซ่ึงเป็นปัญหาสังคมที่
ส าคัญของชุมชนและพืน้ที่

ยะลา   11/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

6. การเข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER
 ONE ระดับภาคใต้

316,700          316,700            

7. การเข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER
 ONE ระดับประเทศ

1,041,400       1,041,400         

8. การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

52,800           52,800             

9. การแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างและขยายเครือข่าย 161,200          161,200            

8 1 11,605,300    10,357,300      1,248,000    

1. งานพิธสีมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจงัหวดั
ยะลา
หน่วยงาน ส านักงานจงัหวดัยะลา

3,000,000       3,000,000         

2. งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดัยะลา

2,074,300       2,074,300         

3. แข่งขันเรือพายสร้างสามัคคีประเพณีอ าเภอกาบัง
หน่วยงาน อ าเภอกาบัง

300,000          300,000        

4. งานเทศกาลพืชผลทางการเกษตรและวฒันธรรม 
อ าเภอกาบัง
หน่วยงาน อ าเภอกาบัง

400,000          400,000        

5. ถนนสายวฒันธรรม วถิีไทย วถิีถิ่น จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา

3,633,000       3,633,000         

6. ส่งเสริมวฒันธรรม ท้องถิ่น จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา

1,500,000       1,500,000         

7. เบิกฟูารามัน
หน่วยงาน อ าเภอรามัน

300,000          300,000        

เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่1, 2, 5, 6 และ 9 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่3, 4, 7 และ 8 
เนื่องจากเป็นการจดักิจกรรมระดับอ าเภอ

4. การระดมภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่
ยัง่ยนื

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดั
ยะลาบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยะลา   12/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

8. มหกรรมพหุวฒันธรรมและของดีอ าเภอบันนังสตา
หน่วยงาน อ าเภอบันนังสตา

248,000          248,000        

9.  มหกรรมผลไม้ประจ าถิ่น อ าเภอธารโต จงัหวดั
ยะลา
หน่วยงาน อ าเภอธารโต

150,000          150,000            

9 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการก่อสร้างขยายทาง
จราจรทางหลวงหมายเลข 4077
 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะหา -
 บาจ ุระหวา่ง กม.3+850 - 
กม.6+850
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงยะลา

ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 
ตอนควบคุม 0101 ตอนยะหา - บาจ ุระหวา่ง 
กม.3+850 - กม.6+850

2 45,000,000    45,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมขนส่งเพือ่อ านวยความสะดวก
ในการเดินทางและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของพืน้ที่

10 2 2,800,000      2,800,000        

1. จดัฝึกอบรมบุคลากรในชุมชนท่องเที่ยว 320,000          320,000            

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้การเป็นเจา้บ้านที่ดี 730,200          730,200            

3. จดัท าข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนคุณธรรมเพือ่
รองรับการท่องเที่ยวจงัหวดัยะลา

249,800          249,800            

4. สนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ท้องถิ่นตามความต้องการของพืน้ที่ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ 30 ชุมชน

1,500,000       1,500,000         

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
การบริหารจดัการการท่องเที่ยวอยา่งมีระบบ 
และมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
คุณธรรมเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัยะลา

ยะลา   13/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

11 4 8,881,100      8,881,100        

1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ

2. ปรับสภาพที่อยูอ่าศัยแก่กลุ่มเปูาหมาย
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 58 หลัง

3. มอบบ้านประชาอุ่นใจ

12 4. การระดมภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่
ยัง่ยนื

โครงการงานติดต้ังไฟฟูาแสง
สวา่ง
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงยะลา

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง                                  
- ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน
 ปุาพ้อ - ท่าสาป ระหวา่ง กม.3+850 - กม.6+850
- ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 บ้านเนียง - ยะหา ระหวา่ง กม.3+850 - กม.6+850
- ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน
 ยะหา - บาละ ระหวา่ง กม.3+850 - กม.6+850

1 20,000,000    20,000,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
การคมนาคม และเพิม่ประสิทธภิาพด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

13 2 5,500,000      4,300,000        1,200,000    

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร-เกษตรแปรรูป
ของจงัหวดัยะลาผ่านส่ือโซเชี่ยลมีเดีย (Social 
Media)/ส่ือวทิยุ/ส่ือส่ิงพิมพ์/ส่ือประชาสัมพันธ์

800,000          800,000            

2. เชื่อมโยงสินค้าเกษตร-เกษตรแปรรูปของจงัหวดั
ยะลา ทั้งในและภูมิภาคอื่น (Partnership 
Marketing)

1,200,000       1,200,000     

3. ยกระดับศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตร-เกษตร
แปรรูปของจงัหวดัยะลา

3,500,000       3,500,000         

เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่1 และ 3 เนื่องจาก
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรแปรรูปในพืน้ที่ให้มีศักยภาพยิง่ขึ้น
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่2 เนื่องจาก
ค่าใช้จา่ยส่วนใหญ่เป็นค่าเบีย้งเล้ียง ค่าที่พัก และ
ค่าเดินทางเจา้หน้าที่

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการยกระดับการตลาด
สินค้าเกษตร - เกษตรแปรรูป
จงัหวดัยะลาสู่ตลาดดิจทิัล
หน่วยงาน : ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และเป็นการ
สร้างแรงงานในพืน้ที่

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ "บ้านประชาอุ่นใจ" 
ปาฏิหาริยแ์ห่งชีวติ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดัยะลา

ยะลา   14/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

14 2 2,500,000      2,500,000    

1. จดัฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ให้
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

1,000,000       1,000,000     

2. จดัท าส่ือประชาสัมพันธอ์อนไลน์ 1,000,000       1,000,000     

3. จดัท า Database ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดัยะลาสร้างกลุ่มด้านการ
ท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์ส าหรับผู้ประกอบการ

500,000          500,000        

15 2,3,6 71,880,900    29,943,900      41,937,000  

1. พัฒนาศักยภาพพืน้ฐานเพือ่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ชุมชน ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา

41,937,000      41,937,000    

2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ต าบลสะเตงนอก 16,805,000      16,805,000        

3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านบาดาล 
ต าบลบุดี อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

2,200,900       2,200,900         

4. ก่อสร้างเสริมผิว Para Asphaltic Concrete 
จ านวน 4 สายทาง

-                  

5. ก่อสร้างเสริมผิว Para Asphaltic Concrete 
สายกูโบร์

2,675,000       2,675,000         

6. ก่อสร้างเสริมผิว Para Asphaltic Concrete 
สายซอยทุ่งนา (บือแน) ต าบลหน้าถ้ า

1,760,000       1,760,000         

7. ก่อสร้างเสริมผิว Para Asphaltic Concrete 
สายซอยริมหาร ต าบลหน้าถ้ า

1,705,000       1,705,000         

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านท่องเที่ยวสู่ตลาดดิจทิัล
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่2-12 เนื่องจาก
เป็นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานชุมชน
โดยการก่อสร้างปรับปรุงปรุงถนน คูระบายน้ า 
ฝายน้ าล้น และระบบประปาหมู่บ้าน เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการคมนาคมขนส่ง
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่1 เนื่องจาก
การด าเนินกิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้ าและถนน
อยูใ่นพืน้ที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซ่ึงเป็น
หน่วยงาน อปท. ที่สามารถขอรับงบประมาณได้
โดยตรง

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากรายละเอียด
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาศักยภาพพืน้ฐาน
เพือ่เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน 
หน่วยงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทยะลา
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

8. ก่อสร้างเสริมผิว Para Asphaltic Concrete 
สายมูฆอมูเปาะห์ ต าบลหน้าถ้ า

2,048,000       2,048,000         

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายละหารมูเปาะห์

426,000          426,000            

10. พัฒนาคูระบายน้ าภูมิทัศน์หมู่บ้านน่าอยู ่
ต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

1,098,000       1,098,000         

11. ปรับปรุงและซ่อมแซมฝายน้ าล้นบ้านบ่อเจด็ลูก 
ต าบลยโุป อ าเภอเมืองยะลา

1,000,000       1,000,000         

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลูวากอตอ 226,000          226,000            

16 1 4,878,000      2,670,000        2,208,000    

1. กิจกรรมด้านการปูองกันและสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด

1,700,000       1,700,000         

2. กิจกรรมด้านการปราบปรามยาเสพติด 570,000          570,000            

3. กิจกรรมด้านการบ าบัดฟืน้ฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 1,578,000       400,000            1,178,000     

4. การขับเคล่ือนการด าเนินงานและการบริหาร
จดัการอยา่งบูรณาการ

1,030,000       1,030,000     

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจงัหวดัยะลา ประจ าปี 2565
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัยะลา

4. การระดมภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่
ยัง่ยนื

เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่1-3 เนื่องจากเป็น
การปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดใน
พืน้ที่ โดยปรบัลดกิจกรรมที่ 3 ในส่วนของ
ค่าใช้จา่ยในการอบรมเจา้หน้าที่และการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,178,000 บาท
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่4 เนื่องจาก
การด าเนินกิจกรรมมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

17 ฝึกทบทวนด้านยทุธวธิ ีจ านวน 50 หมู่บ้านๆ ละ 30
 คน ฝึกอบรมหมู่บ้านละ 3 วนั

1 2,356,000      2,356,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
และสร้างความปลอดภัยในชุมชนด้วยชุมชน

18 2 13,344,300    13,344,300    

1. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าพืชอัตลักษณ์
สู่สินค้าพรีเมี่ยม

1,437,800       1,437,800       

2. พัฒนาบรรจภุัณฑ์ที่เหมาะสมเพือ่เพิม่มูลค่าสินค้า
เกษตร

1,800,000       1,800,000       

3. เผยแพร่และประชาสัมพันธสิ์นค้าเกษตรที่เป็น
อัตลักษณ์ของจงัหวดัยะลาสู่สินค้าพรีเมี่ยม

999,500          999,500          

4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์

9,107,000       9,107,000       

19 2 4,300,000      3,550,000      750,000       

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพือ่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

800,000          800,000          

2. สร้างส่ือประชาสัมพันธเ์พือ่เผยแพร่การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในจงัหวดัยะลา

2,000,000       2,000,000       

3. พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร
เชิงท่องเที่ยวออนไลน์

750,000          750,000          

4. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้
เป็นสินค้าที่ระลึก

750,000          750,000        

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่1-3 เนื่องจากเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกระตุ้น
การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่4 เนื่องจาก
ค่าใช้จา่ยส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ควรบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็น
อัตลักษณ์ของจงัหวดัยะลา 
สู่สินค้าพรีเมี่ยม
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัยะลา

4. การระดมภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่
ยัง่ยนื

โครงการฝึกทบทวนชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
บรรจภุัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ผลผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจงัหวดัยะลา
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

20 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการสร้างอาชีพการ
เล้ียงสัตว ์(เป็ดไข)่
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัยะลา

1. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยแีก่เกษตรกร 
จ านวน 160 ราย จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เทคนิคการจดัการเล้ียงเป็ดไข่ และหลักสูตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เป็ด
2. สนับสนุนวสัดุสร้างโรงเรือนเล้ียงเป็ด ยาปูองกัน
รักษาโรค และวสัดุการเกษตรแก่เกษตรกร

2 2,259,600      2,259,600      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
อาชีพเพือ่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพืน้ที่
ข้อสังเกต ค่าเบีย้เล้ียงเจา้หน้าที่ เป็นเงิน 30,000
 บาท

21 2 3,600,000      3,600,000      

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนา
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลย ีนวตักรรม รองรับ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรอบทะเลสาบ
ฮาลาบาลา

900,000          900,000          

2. ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิง
สร้างสรรค์รองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนรอบทะเลสาบฮาลาบาลา

1,400,000       1,400,000       

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธแ์ละการตลาด 1,300,000       1,300,000       

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เชิงสร้างสรรค์ เพือ่รองรับการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนรอบทะเลสาบฮาลาบาลา 
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในพืน้ที่ที่อยูใ่นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
รอบบริเวณทะเลสาบฮาลาบาลามีอาชีพ ส่งผลให้
เกิดการมีรายได้ และมีคุณภาพชีวติที่ดี
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

22 1 8,558,500      8,558,500      

1. วฒันธรรมสัญจร จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา

6,536,200       6,536,200       

2. เสริมสร้างวฒันธรรมชุมชน กระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนใต้ จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัยะลา

2,022,300       2,022,300       

23 1 5,116,400      5,116,400    

1. พัฒนาศักยภาพชุมชน เสวนาธรรมในพืน้ที่ 830,000          830,000        

2. กิจกรรมเวทีชาวบ้านค้นหาความต้องการของ
ประชาชน ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื

790,000          790,000        

3. จดักิจกรรมตามความต้องการของพืน้ที่ 2,800,000       2,800,000     

4. พัฒนาศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม

696,400          696,400        

24 2 1,015,500      1,015,500      

1. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตกาแฟคุณภาพ 162,800          162,800          

2. ส่งเสริมการจดัท าแปลงเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร 162,800          162,800          

3. ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวผลอ่อน เพือ่พัฒนา
ศักยภาพพืน้ที่แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน

689,900          689,900          

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการด าเนินงานมี
กลุ่มเปูาหมายไม่ชัดเจน

4. การระดมภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่
ยัง่ยนื

โครงการวฒันธรรมชุมชน 
กระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ชายแดนใต้จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตพืชเกษตร (กาแฟ พืชสมุนไพร 
มะพร้าวผลอ่อน) ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดให้กับเกษตรกรในพืน้ที่

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลิตพืชที่มีศักยภาพของจงัหวดั
ยะลา
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
และสืบสานวฒันธรรมของชุมชนในพืน้ที่จงัหวดั
ยะลา

4. การระดมภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่
ยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรมจงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัยะลา และ
ส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัยะลา

ยะลา   19/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

25 3 5,353,500      5,353,500      

1. การส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยหินแบบผสมผสาน 4,392,500       4,392,500       

2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหิน 777,000          777,000          

3. การประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหิน 184,000          184,000          

26 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาศักยภาพก าลัง
แรงงาน จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : ส านักงานแรงงาน
จงัหวดัยะลา

พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานในพืน้ที่จงัหวดัยะลา 
จ านวน 15 รุ่น

3 684,000        684,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานให้เกิดทักษะที่สามารถน าไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น

27 2 3,198,800      3,198,800      

1. จดัฝึกอบรม เยาวชนเป็นนักประชาสัมพันธช์ุมชน
 youtuber

804,800          804,800          

2. จดัเก็บข้อมูลและถ่ายท าวดีิทัศน์ เร่ืองเล่า
ประวติัศาสตร์ วถิีชีวติด้ังเดิมของชาวบ้านบาลา

96,000           96,000           

3. การประกวดต้ังชื่อสะพานบ้านฆอแย 110,000          110,000          

4. ส่ือสัมพันธ ์สัญจร (ชิล ชิม ช๊อป แชะ) 158,000          158,000          

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการบูรณาการฟืน้ฟู
กล้วยหินแบบครบวงจร
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การปลูกกล้วยหิน ซ่ึงเป็นพืชบ่งชี้อัตลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ของจงัหวดัยะลา

โครงการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องปุาฮาลาบาลาสู่การเป็น
มรดกโลก
หน่วยงาน : ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัยะลา
 บูรณาการร่วมกับมหาวทิยาลัย
ราชภัฏยะลา

ยะลา   20/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

5. สัมมนาปฏิบัติการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในการ
ผลักดันการจดทะเบียนปุาฮาลาบาลาเป็นมรดกโลก
 ภายในประเทศและต่างประเทศ

1,000,000       1,000,000       

6. จดัท าแผนการจดัการพืน้ที่ปุาฮาลาบาลา และ
การจดัเวทีคืนข้อมูลการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ปุาฮาลาบาลา

1,030,000       1,030,000       

28 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
ส่งต่อผู้ปุวย
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา

จดัซ้ือรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติขั้นสูง 
จ านวน 1 คัน

6 2,500,000      2,500,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ให้ส่วนราชการ

29 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการสนับสนุนสร้างอาชีพ
รองรับการท่องเที่ยวชายแดนใต้ 
(ไก่เบตง)
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัยะลา

1. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 40 ราย
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิตสร้างอาชีพรองรับ
การท่องเที่ยวชายแดนใต้ (ไก่เบตง)

2 1,374,400      1,374,400      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพืน้ที่

30 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการสนับสนุนอาชีพอนุรักษ์
สายพันธุ์แพะพืน้เมือง
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัยะลา

1. อบรมความรู้หลักสูตรเทคนิคการเล้ียงแพะ และ
การจดัการด้านอาหารสัตวใ์ห้แก่เกษตรกร จ านวน 
40 ราย
2. สนับสนุนค่าวสัดุก่อสร้างโรงเรือนและวสัดุ
การเกษตรให้แก่เกษตรกร

2 1,528,200      1,528,200      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพืน้ที่

ยะลา   21/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

31 3 2,000,000      2,000,000    

1. กิจกรรมชุมชน ลดไต ลดโรค 974,000          974,000        

2. ประชุมถอดบทเรียน การด าเนินงาน 326,000          326,000        

3. สนับสนุนชุดประเมินปริมาณโซเดียม  และ
เคร่ืองวดัความดันโลหิตในพืน้ที่โครงการ 

700,000          700,000        

32 3 4,404,600      4,404,600    

1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสมรส เพือ่
การมีบุตรสุขภาพดี

388,800          388,800        

2. การปูองกันภาวะซีด ความพิการแต่ก าเนิดและ
การขาดสารอาหาร

480,000          480,000        

3. การแก้ไขปัญหาคลอดก่อนก าหนดในหญิงต้ังครรภ์ 483,000          483,000        

4. การส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการสมวยั 696,600          696,600        

5. การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในแม่และเด็ก 837,800          837,800        

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการชุมชนลดเค็ม ลดโรค
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรมมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
แม่และเด็ก แม่คลอดปลอดภัย
เด็กปฐมวยัสุขภาพดี
หน่วยงาน : ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรมมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ

ยะลา   22/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

6. การจดัต้ังทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว และต าบล
มหัศจรรย ์1,000 วนั

654,000          654,000        

 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมพัฒนาครอบครัว 
(ครู ก) และท าแผนบูรณาการ

 6.2 ท าเวทีประชาคมระดับอ าเภอ เพือ่ขับเคล่ือน
มหัศจรรย ์1,000 วนั

 6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ของภาคีเครือข่าย

 6.4 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานและ
ถอดบทเรียน

7. การรณรงค์ประชาสัมพันธส์ร้างกระแสเสริมสร้าง
ลูกรักด้วยมหัศจรรย ์1,000 วนั ในวนัแม่แห่งชาติ

180,000          180,000        

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้
การแก้ปัญหาสุขภาพแม่และเด็กโดยภาคีเครือข่าย

684,400          684,400        

33 4 2,376,200      2,376,200    

1. พัฒนาคู่มือการจดัการเรียนรู้ 4 รายวชิา 
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับการประเมินผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-net

2. ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการประเมินผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-net

3. นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพืน้ฐาน O-net ของเยาวชน
ในพืน้ที่สามจงัหวดัชายแดนใต้ 
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยราช
ภัฏยะลา

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรมมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ

ยะลา   23/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

34 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับครัวเรือนแบบบูรณาการ
เชิงพืน้ที่
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัยะลา

1. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ครัวเรือน
ยากจน ทีมปฏิบัติการต าบล
2. ทีมปฏิบัติการต าบลค้นหา 4 ท (ทัศนคติ ทักษะ 
ทรัพยากร ทางออก)
3. คลินิกเคล่ือนที่ให้ความรู้สร้างอาชีพ
4. ครัวเรือนด าเนินการตามแผน
5. การติดตาม นิเทศ
6. เชิดชูเกียรติ
7. บันทึกองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4 3,538,000      3,538,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติของประชาชน และสร้างอาชีพ
ให้แก่ครัวเรือน

35 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาแหล่งน้ านอก
เขตชลประทานเพือ่การเกษตร 
อ าเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : อ าเภอบันนังสตา

ขุดบ่อน้ าเพือ่การเกษตร จ านวน 1,000 บ่อ
- ขุดบ่อน้ าขนาด 40 ลบ.ม. จ านวน 750 บ่อ
- ขุดบ่อน้ าขนาด 96 ลบ.ม. จ านวน 200 บ่อ
- ขุดบ่อน้ าขนาด 450 ลบ.ม. จ านวน 50 บ่อ

5 7,255,000      7,255,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหน่วยงานมี
หนังสือขอยกเลิกโครงการ

36 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาผลิตภาพ
แรงงานกลุ่มอาชีพประจ า
อ าเภอสู่ Start up 4.0 
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 24 ยะลา

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก
2. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จ านวน 
8 รุ่นๆ ละ 25 คน
3. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ 
ประเมินผลและขยายผลโครงการ

3 1,800,000      1,800,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
การด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ยะลา   24/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

37 2 4,801,800      4,801,800    

1. ศึกษา ค้นควา้ รวบรวม วเิคราะห์ วจิยัและ
น าเสนอหลักฐานข้อมูลเอกสาร

2. วเิคราะห์และประเมินคุณลักษณะ คุณค่าที่มี
ความส าคัญและมีเอกลักษณ์โดนเด่นของพืน้ที่ศึกษา
ศักยภาพของเมืองเก่า

3. ศึกษา ทบทวน ส ารวจ วเิคราะห์ ประเมินคุณค่า
แหล่งมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติและจดัท า
แผนที่มรดกทางวฒันธรรมเมืองเก่า

4. จดัท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และ
พัฒนาบริเวณเมืองเก่ายะลา

5. จดัท ากิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. จดัประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่ายะลา จ านวน 4 คร้ัง

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากค่าใช้จา่ย
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเจา้หน้าที่รัฐ

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วฒันธรรม และ
ท่องเที่ยวชายแดน

โครงการจดัท าแผนแม่บทและ
ผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่ายะลา
หน่วยงาน : ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัยะลา

ยะลา   25/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

38 2 900,000        900,000       

1. อบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงาน 100,000          100,000        

2. พัฒนาแปลงเกษตรให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ 800,000          800,000        

39 2 99,400          99,400        

1. ถ่ายทอดความรู้ 20,000           20,000         

2. ท าแปลงขยายพันธุ์และเพาะปลูก 79,400           79,400         

40 2 533,000        533,000        

1. การพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบการผลิต
ผ้าถิ่นยะหาด้วยแม่พิมพ์ไม้

53,000           53,000           

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่นยะหา 480,000          480,000          

41 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมเยาวชนผลิต
อิฐบล๊อกบาโงยซิแน
หน่วยงาน : อ าเภอยะหา

ปรับปรุงโรงเรือนเพือ่ผลิตอิบบล๊อกและจดัซ้ือ
เคร่ืองอิฐบล๊อก

4 1,280,000      1,280,000    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ และไม่มีแผนการบริหารจดัการ
ประกอบการพิจารณา

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมเป็น
การจดัซ้ือวสัดุปัจจยัการผลิตแจกจา่ยประชาชน
โดยตรง และหน่วยด าเนินงานไม่มีภารกิจหน้าที่
ตามกฎหมาย ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมและ
เพิม่ประสิทธภิาพเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
หน่วยงาน : อ าเภอรามัน

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหน่วยด าเนินงาน
ไม่มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย ควรบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
อัตลักษณ์ (กล้วยขี้ช้าง)
หน่วยงาน : อ าเภอรามัน

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการสร้าง
เอกลักษณ์ผ้าถิ่นด้วยแม่พิมพ์ไม้
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัยะลา

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนในพืน้ที่

ยะลา   26/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

42 2 22,300,000    11,200,000    11,100,000  

1. ลงส ารวจและปรับสภาพพืน้ที่ 100,000          100,000          

2. ด าเนินการแก้ใขและใช้สารในแปลงจริงในพืน้ที่
ระบาดของโรค

22,000,000      11,000,000      11,000,000    

3. เผยแพร่ความรู้ กรรมวธิใีนการจดัการและ
การควบคุมการระบาดของโรค

100,000          100,000          

4. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลการด าเนินงานโครงการกับเกษตรกรในพืน้ที่
ระบาด และผลการยอ้นกลับ

100,000          100,000        

43 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการส่งเสริมการท าเกษตร
แบบผสมผสาน
หน่วยงาน : อ าเภอยะหา

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว การเล้ียงไก่ไข่และเป็ด 
และการเล้ียงปลา

2 650,000        650,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหน่วยด าเนินงาน
ไม่มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย ควรบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

44 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการพัฒนาและ
เพิม่ศักยภาพการผลิตของ
แหล่งน้ าชุมชน (บึงลานควาย)
หน่วยงาน : อ าเภอรามัน

1. จดัฝึกอบรมผู้ประกอบอาชีพจบัสัตวน์้ าและ
ราษฎรบริเวณรอบแหล่งน้ า
2. จดัซ้ือพันธุ์ปลากินพืชเพือ่ปล่อยในแหล่งน้ า โดย
คัดเลือกพันธุ์ปลาที่มีความเหมาะสมและสามารถ
อาศัย แพร่ขยายพันธุ์ในบึง
3. จดัซ้ือพันธุ์กุ้งก้ามกราม
4. ก าหนดเขตหวงห้ามจบัพันธุ์สัตวน์้ าในบึง
โดยเฉพาะในช่วงฤดูปลาวางไข่

2 802,500        802,500       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหน่วยด าเนินงาน
ไม่มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย ควรบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการการแก้ไขและลดความ
สูญเสียผลผลิตทางการเกษตร
เพือ่เพิม่รายได้จากต้นทุน
ทรัพยากรเดิม
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัย
ราชภัฏยะลา และการยางแห่ง
ประเทศไทย

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหา
โรคเกี่ยวกับพืชให้แก่เกษตรกร และเพือ่เป็น
โครงการต้นแบบน าร่องต่อไป
ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที ่4 เนื่องจาก
กิจกรรมการด าเนินงานมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

ยะลา   27/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

45 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบ
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : อ าเภอรามัน

1. อบรมครัวเรือนศูนยเ์รียนรู้ทฤษฎีใหม่
2. สร้างศูนยเ์รียนรู้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

2 6,988,800      6,988,800    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหน่วยด าเนินงาน
ไม่มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย ควรบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

46 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
ในการเพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลิตและพัฒนาการตลาดสินค้า
เกษตร
หน่วยงาน : อ าเภอเมืองยะลา

สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารโรงเรือน อาทิ 
เคร่ืองซีลสุญญากาศ พันธุ์ข้าว ปุย๋

2 3,295,800      3,295,800    ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ ไม่มีรายละเอียดแผนการบริหารจดัการ
 และควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

47 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เล้ียงแพะขุน ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมืองยะลา
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัยะลา

สนับสนุนพันธุ์แพะเพศผู้และเพศเมีย อาหารแพะ 
ยาถ่ายพยาธ ิและแร่ธาตุ

2 920,000        920,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ปัจจยัการผลิตแจกจา่ยให้แก่ประชาชนโดยตรง

48 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการผลิตน้ าด่ืมชุมชนประจ า
มัสยดิบูฮายรีีน
หน่วยงาน : อ าเภอเมืองยะลา

ผลิตน้ าด่ืมให้กับหมู่บ้านและชุมชน 2 585,000        585,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ และไม่มีแผนการบริหารจดัการ
ประกอบการพิจารณา

ยะลา   28/30



ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

49 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ส าหรับการผลิตปุย๋หมักชีวภาพ
ต าบลล าพะยา
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัยะลา

จดัซ้ือเคร่ืองผลิตปุย๋และอุปกรณ์การท าปุย๋หมัก
ชีวภาพ

2 445,000        445,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การสร้างอาชีพ และส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย ์ให้กับประชาชนในพืน้ที่ 

50 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและ
ขุดลอกคูระบายน้ า
หน่วยงาน : อ าเภอเมืองยะลา

สร้างฝายชะลอน้ าและขุดลอกคูระบายน้ า 2 251,000        251,000       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหน่วยด าเนินงาน
ไม่มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย ควรบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

51 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานในหน่วยผลิต
สินค้าเกษตร
หน่วยงาน : ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัยะลา

ส่งเสริมการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 
2*2 เมตร ให้แก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูป
สินค้าเกษตร จ านวน 8 แห่ง

2 200,000        200,000        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน 
อุปกรณ์ให้แก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
เพิม่ประสิทธภิาพในการผลิตสินค้าเกษตร

52 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจดัการ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้

โครงการก่อสร้างลานและ
คอนกรีตเสริมเหล็กในกลุ่ม
เกษตรกรท าสวนยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางตาชี
หน่วยงาน : ส านักงานสหกรณ์
จงัหวดัยะลา

ก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงงาน
ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี

2 1,980,000      1,980,000      เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เส้นทางการจราจรเพือ่การเกษตรของ
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
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ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ประเด็นการพัฒนา ชือ่ชุดโครงการ กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ
ยุทธ

ศาสตร์
ชาติ

 งบประมาณ
ทีเ่สนอขอ 

(บาท)

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภายใน
กรอบวงเงนิ
(บาท)/ Y1

 งบประมาณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บาท)/ Y2

 งบประมาณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลา

53 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการตลาดนัดชุมชน
บ้านจอืงา หมู่ที่ 2 ต าบลเปาะ
เส้ง อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดั
ยะลา
หน่วยงาน : ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัยะลา

ปรับปรุงตลาดนัดชุมชนบ้านจอืงา หมู่ที่ 2 2 836,400        836,400        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ธรุกิจ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น

54 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเล้ียง
ปลาดุกและปลาทับทิม ต าบล
บันนังสาเรง อ าเภอเมืองยะลา 
จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : ส านักงานประมง
จงัหวดัยะลา

อบรมเกษตรกรที่สนใจในการเล้ียงปลาดุกและ
ปลาทับทิม และสนับสนุนวสัดุการเกษตร อาทิ 
พันธุ์ปลาดุก อาหารปลาดุก ท่อซิเมนต์

2 790,600        790,600        เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชนใน
พืน้ที่

55 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านตาเซะ 
หมู่ที่ 3 ต าบลตาเซะ อ าเภอ
เมืองยะลา จงัหวดัยะลา
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตร
จงัหวดัยะลา

สนับสนุนวสัดุการเกษตร อาทิ พันธุ์แพะเพศผู้และ
เพศเมีย พันธุ์ปลาดุก พันธุ์ไก่เนื้อ

4 500,100        500,100       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
ปัจจยัการผลิตแจกจา่ยให้แก่ประชาชนโดยตรง

56 3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ศักยภาพของประชาชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
ปักจกัร
หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัยะลา

สนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย อาทิ จกัรปัก 
จกัรพ้ง

2 161,400        161,400       ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์แจกจา่ยให้แก่ประชาชนโดยตรง 
ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9,000,000       9,000,000         

485,035,600   263,393,200     108,091,900   113,550,500 รวมทัง้สิ้น 

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ

ยะลา   30/30



จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท จ ำนวน บำท

1           7,362,000 2           8,931,000 
        57,010,780         38,348,680 

      -                        -   2         15,160,000 
        67,229,100           1,196,490 

      -                        -   1              135,350 
          2,592,700 

      -                        -   1           1,137,100 
        12,861,400 

48      507,025,707 41      295,061,107 1      131,601,880 6        80,362,720 
          9,000,000           9,000,000 

48 516,025,707     41 304,061,107     1 131,601,880     6 80,362,720       

หมำยเหต ุ: กำรจัดสรรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2565 ตำมเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดนรำธวิำส 304,022,100  บำท (รวมงบบริหำรงำนจังหวัด)

เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดน

1

3

ลดความเหล่ือมล ้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบรูณ์
ใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน และมีส่ิงแวดล้อมที่ดี

6 50,440,150        

4 เสริมสร้างสันติสุขและความมัน่คงภายในพื นที่
แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

6 51,821,560        

รวมทั้งหมด

26

102

ประเดน็กำรพัฒนำ
โครงกำรทีเ่สนอใช้งบประมำณ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ

ภำยในกรอบวงเงนิ
ไม่ควรสนับสนุนงบประมำณ

เห็นควรสนับสนุนงบประมำณ
เกินกรอบวงเงนิ

5         37,823,060 

 สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนรำธวิำส

รวม  4  ประเดน็กำรพัฒนำ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

8         66,382,257 

5         47,712,100 

       254,796,150 

149,967,847       

23        143,143,690 

หน่วย  :  บาท

ที่

นรำธวิำส



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธวิาส

4 16,486,725   14,989,535     1,372,700     124,490      

หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดันราธวิาส และส่วน
ราชการ/อ าเภอที่เกี่ยวข้อง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ในพืน้ที่จงัหวดันราธวิาส

      1,109,800 1,109,800        

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหา
หนอนพยาธ ิในโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริฯ 29 โรงเรียน

      5,518,925 5,414,435               104,490 

3. โครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพือ่อาหาร
กลางวนั

3,500,000      3,500,000        

4. สนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ า
ตามแนวพระราชด าริ

500,000        500,000          

5. การจดัพิธเีฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ

1,500,000      1,500,000        

6. โครงการฟืน้ฟูและส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพพืน้ที่นาร้างเพือ่ท าการเกษตรครบวงจร
อยา่งมีส่วนร่วม (ขยายผลโครงการอาคารบังคับ
น้ าบ้านเจะ๊เกพร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านเจะ๊เก อ าเภอระแงะ จงัหวดั
นราธวิาส)

      2,985,300 2,965,300                20,000 

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าจดัท าเกียรติบัตร 
ค่าเงินรางวลัค่าตรวจติดตามประเมินผล 
งบประมาณรวม 124,490 บาท

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

7. โครงการขยายผลโครงการพระราชด าริพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการพิพิธภัณฑ์โรงสี
ข้าวพิกุลทองสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนความ
หลากหลายทางสังคมพหุวฒันธรรมชายแดนใต้

1,372,700      1,372,700      

2 โครงการสนับสนุนงานประจ าปีและงานของดี
เมืองนราประจ าปี 2565

4 15,878,700 15,142,700 736,000

หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดันราธวิาส และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
1. สนับสนุนการจดังานประจ าปีของจงัหวดั
นราธวิาส

2,194,700 2,167,700 27,000

1.1 การจดัแสดงทางวฒันธรรม         431,500 404,500         27,000 
1.2 การจดันิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน
ส าคัญของจงัหวดั

        375,700 375,700

1.3 กิจกรรมขบวนรถไฟสืบสานต านานมะนารอ         150,000 150,000

1.4 รักษาความปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร

      1,237,500 1,237,500

2. งานของดีเมืองนรา 13,684,000 12,975,000 709,000
  2.1 งานวนัลองกอง 624,600 624,600
  2.2 ศิลปาชีพและงานกระจดู 1,927,000 1,927,000
  2.3 ประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน 861,100 861,100
  2.4 พิธเีปิดงานของดีเมืองนรา และขบวนแห่
ทางบก

1,292,000 1,292,000

เห็นควรสนับสนุนเนื่องจากเป็นการจดั
กิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมเป็นประจ า
ทุกปีเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้
ในพืน้ที่ ซ่ึงก าหนดจดั 2 งาน คือ 1) งาน
ประจ าปี 2) งานของดีเมืองนรา 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเงินรางวลั 
งบประมาณรวม 736,000 บาท

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการ

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

  2.5 จดัร้ิวขบวน และพิธปีล่อยร้ิวขบวนแห่ทาง
บกงานของดีเมืองนรา

883,700 764,200        119,500 

  2.6 การอ านวยความสะดวก และเตรียมการรับ
เสด็จฯ ในงานของดีเมืองนรา

1,114,600 1,114,600

  2.7 แข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือ
คชสีห์ชิงถ้วยพระราชทาน และขบวนแห่ทางน้ า

2,027,500 1,438,000        589,500 

  2.8 รักษาความปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวก ด้านการจราจร

1,434,000 1,434,000

  2.9 การประชาสัมพันธก์ารจดังานของดีเมือง
นรา

1,519,500 1,519,500

  2.10 การจดัแสดงแสง สี เสียง และส่ือผสม
เฉลิมพระเกียรติฯ

      2,000,000 2,000,000

3 โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 1 32,909,990   24,008,690     8,901,300   
หน่วยงาน : ที่ท าการปกครองจงัหวดันราธวิาส
ที่ท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ
1. เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและทบทวน
ทางยทุธวธิใีห้แก่ก าลังประจ าถิ่นและก าลัง
ประชาชนในพืน้ที่

11,392,900    6,103,700     5,289,200 

2. เพิม่ประสิทธภิาพผู้น า 4 เสาหลักในพืน้ที่
จงัหวดันราธวิาส

7,643,940      4,076,840     3,567,100 

3. เพิม่ประสิทธกิารปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ และการออกหน่วยบริการ
จงัหวดัเคล่ือนที่/อ าเภอเคล่ือนที่

6,310,000      6,310,000

เห็นควรสนับสนุนโดยพิจารณาเป็นราย
กิจกรรม เนื่องจากช่วยเพิม่ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของกองก าลังประจ าถิ่นและ
ผู้น าชุมชนในพืน้ที่ โดยที่ท าการปกครองชี้แจง
วา่ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากงบประมาณของ 
กอ.รมน. มุ่งเน้นดึงมวลชนให้มีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐ

4. เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายในพืน้ที่แบบมี
 ส่วนร่วม อยา่งเข้าใจ  เข้าถึง
และพัฒนา

โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

4. การขับเคล่ือนการพัฒนาความร่วมมือการ
แก้ไขปัญหาชายแดนและการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวา่งจงัหวดันราธวิาสกับประเทศกลุ่มอาเซียน

578,000        578,000

5. แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนใน
การดูแลพืน้ที่ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 
ประจ าปี 2565

1,005,900      975,900         30,000 

6. การส่งเสริมสนับสนุนแก่ผู้เดินทางประกอบพิธี
ฮัจญ์ ประจ าปี 2565

5,979,250      5,964,250         15,000 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

โครงการ ต่อยอดความส าเร็จการพัฒนาพืน้ที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที่
 9 ประยกุต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จงัหวดั
นราธวิาส

4 8,310,000     7,083,600       1,226,400     

หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดั
นราธวิาส
1. เพิม่ประสิทธภิาพฐานการเรียนรู้พืน้ที่ต้นแบบ
ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

4,940,000      4,940,000

2. สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตจากแปลงต้นแบบ
 "โคก หนอง นา โมเดล" สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่
ตลาดภายนอก

3,070,000      1,843,600 1,226,400

3. มหกรรมคนเปล่ียนโลก “โคก หนอง นา 
โมเดล” นราธวิาส

300,000        300,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยเพิม่
ศักยภาพของเกษตรกรทั้งในด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด โดยเป็นการขยาย
การด าเนินการจากพืน้ที่ต้นแบบเพือ่เป็นฐาน
การเรียนรู้ให้ประชาชน

 แต่งบประมาณในส่วนนี้เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพืน้ที่ ทั้งนี้ ผล
การด าเนินกิจกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 - 
2563 พบวา่มีสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบ
ลดลงร้อยละ 61

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5 โครงการการจบัทิศการค้าสู่ตลาด Digital 
รูปแบบ New Normal ยคุ 2022

4 5,132,000     750,000         4,382,000   

หน่วยงาน : ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันราธวิาส

1. จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “จบัทิศทาง
การค้า Online พิชิตใจผู้บริโภคยคุ 2022”

750,000        750,000

2. กิจกรรมแลกเปล่ียนซ้ือขายสินค้าของจงัหวดั
นราธวิาส

622,000               622,000 

3. กิจกรรมจดังานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
รูปแบบตลาดดิจทิัล (Digital) ยคุ 2022

3,000,000          3,000,000 

4. การเชื่อมโยงความสัมพันธอ์งค์กรการค้าและ
ธรุกิจจงัหวดันราธวิาส กับจงัหวดัและภูมิภาคอื่นๆ

500,000               500,000 

5. ตลาดนัดเงินทุนและนวตักรรมสู่โลกดิจทิัล 260,000               260,000 
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จงัหวดันราธวิาส
1 8,435,130     4,615,530       3,819,600   

หน่วยงาน : ที่ท าการปกครองจงัหวดันราธวิาส 
และ ศูนยอ์ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจงัหวดันราธวิาส

1. รวมพลคนหัวใจ D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติด 239,600        239,600
2. เยาวชนวยัใสหัวใจสีขาว 1,116,000      1,116,000
3. ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟืน้ฟูจากทุก
ระบบเยาวชนวยัใสหัวใจสีขาว

1,746,930      1,746,930

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
และพัฒนาการค้าการลงทุน

เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 เนื่องจาก
เป็นการจดัอบรมผู้ประกอบการเพือ่เพิม่
ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
ไม่เห็นควรสนับสนุนในกิจกรรมที่ 2 - 5 
เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า โดยควรพิจารณาใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย

เห็นควรสนับสนุนโครงการในกิจกรรมที่ 
1 - 4 และ 6 เนื่องจากช่วยลดจ านวน
ผู้กระท าผิดในคดียาเสพติด และช่วยให้
เยาวชนกลุ่มเส่ียง ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาได้รับ
การฝึกทักษะอาชีพเพือ่มิให้กระท าผิดซ้ า โดย
ปรับลดค่าเงินรางวลั 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 5 และ 7 
เนื่องจากเป็นการอบรมเจา้หน้าที่

4. เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายในพืน้ที่แบบมี
 ส่วนร่วม อยา่งเข้าใจ  เข้าถึง
และพัฒนา

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1
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4. สร้างแกนน า TO BE NUMBER ONE ใน
เยาวชนนอกสถานที่

967,800        967,800

5. อบรมสัมมนาชุดปฏิบัติติการปราบปราม
ยาเสพติดต ารวจภูธรจงัหวดันราธวิาส

267,600               267,600 

6. คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธวิาส รวมพลัง
ความดีสืบสานพระราชปณิธาน "ชุมชนเข้มแข็ง 
ไม่ยุง่เกี่ยวยาเสพติด"

1,015,200      545,200        470,000 

7. ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนยป์รับเปล่ียน
พฤติกรรมอ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส

3,082,000          3,082,000 

7.1 ก่อสร้างก าแพงค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม
อ าเภอสุคิริน

2,311,000          2,311,000 

7.2 ปรับปรุงห้องน้ าค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม
อ าเภอสุคิริน

16,000                  16,000 

7.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตารางเมตร

606,000               606,000 

7.4 ค่าตอบแทนพิเศษเพือ่จงูใจในการ
ปฏิบัติงาน 5 %

149,000               149,000 
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7 โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย

โครงการเร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
 NUMBER ONE จงัหวดันราธวิาส

1 3,948,440     3,887,440       61,000       

หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
นราธวิาส1. การขยายเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE 
NUMBER ONE ครอบคลุมทั้งจงัหวดั

1,036,820 982,820          54,000        

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจ 
TO BE NUMBER ONE จงัหวดันราธวิาส

          76,500 56,500         20,000 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
จงัหวดันราธวิาส

          85,600 85,600

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL จ านวน 3 คร้ัง

          61,480 61,480

1.4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER 
ONE จงัหวดันราธวิาส

          82,500 82,500

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย TO BE NUMBER 
ONE CAMP รุ่นที่ 24 กับกรมสุขภาพจติ

          50,540 50,540

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยป้องกันและ
แก้ปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
ตลอดจนป้องกันมิให้กลับไปเสพซ้ า โดยปรับ
ลดค่าเงินรางวลั ค่าวสัดุเชื้อเพลิง

4. เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายในพืน้ที่แบบมี
 ส่วนร่วม อยา่งเข้าใจ  เข้าถึง
และพัฒนา
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1.6 กิจกรรมรวมพลสมาชิก  TO BE NUMBER
 ONE ในเรือนจ า จงัหวดันราธวิาส

          24,800 24,800

1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม
วทิยากร TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดั

          68,100 68,100

1.8 ประกวด นวตักรรม องค์ความรู้ เร่ือง
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในรูปแบบ TO BE NUMBER ONE

          46,500 33,500         13,000 

1.9 จดัท าคู่มือองค์ความรู้  เพชรเม็ดงาม การ
บ าบัดฟืน้ฟู และป้องกัน ยาเสพติด 
สู่ความส าเร็จ จงัหวดันราธวิาส

          14,000 14,000

1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน า ศูนย์
เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE

        139,700 131,700           8,000 

1.11 ค่ายสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER 
ONE จงัหวดันราธวิาส

        251,100 251,100

1.12 ประกวดอนาซีด เพือ่ส่ือสารการป้องกัน
ยาเสพติด

          84,000 71,000         13,000 

1.13 สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
 จงัหวดันราธวิาส

          52,000 52,000
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(บำท)
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กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
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2. ประกวดจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER
 ONE จงัหวดันราธวิาส ระดับจงัหวดั ระดับ
ภาคใต้ และระดับประเทศ

      2,911,620 2,904,620 7,000

2.1 ประชุมเตรียมซ้อมใหญ่การประกวด TO 
BE NUMBER ONE ปี 2563 จ านวน 3 คร้ัง

62,400 62,400

2.2 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO
 BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดัประเภท
กลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเงิน/ทอง เข้าสู่
ระดับประเทศ

88,000 88,000

2.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO
 BE NUMBER ONE ระดับจงัหวดัประเภท
กลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่
ระดับประเทศ

97,500 97,500

2.4 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
 NUMBER ONE ระดับภาคใต้ จงัหวดัภูเก็ต

84,520 84,520

2.5 เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2020
 ระดับภาคใต้ จงัหวดัภูเก็ต

151,600 151,600

2.6 ประกวด จงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER
 ONE ระดับภาคใต้

566,200 559,200           7,000 

2.7 ประกวด จงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER
 ONE ระดับประเทศ

1,861,400 1,861,400
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ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
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สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
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งบประมำณ
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งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
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8 โครงการสร้างผู้ประกอบการ SME ให้เป็นนักรบ
เศรษฐกิจยคุดิจทิัล

2 3,000,000     1,990,000       1,010,000   

หน่วยงาน : ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั
นราธวิาส
1. อบรมรวมกลุ่มพันธมิตรธรุกิจในยคุดิจทิัล 500,000        490,000         10,000 
2. อบรมเชิงปฏิบัติความรู้การท า Marketing 
digital

500,000        500,000

3. สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
ดิจทิัลในเชิงลึก

1,000,000      1,000,000

4. การพัฒนา Platform เพือ่เชื่อมโยงการตลาด 1,000,000          1,000,000 

9 โครงการพัฒนาทักษะช่างเคร่ืองถมมลายสูู่การ
เพิม่มูลค่าเชิงพาณิชย์

3 6,269,560     6,160,560       109,000      

หน่วยงาน : วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างาน 33,100          33,100

2. ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่น จ านวน
 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รุ่นละ 6 ชม.

115,800        115,800

3. อบรมการท าเคร่ืองถมขั้นพืน้ฐาน จ านวน 3 
รุ่นๆ ละ 20 คน รุ่นละ 360 ชม.

3,498,060      3,498,060

4. อบรมการท าผลิตภัณฑ์จากเคร่ืองถม 
(เข็มกลัดลายมลาย)ู จ านวน 20 คน จ านวน 
360 ชม.

1,256,800      1,256,800

เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1-3 เนื่องจาก
เป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ 
(Start Up) และสนับสนุนการด าเนินธรุกิจ
ผ่านระบบดิจทิัล
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 4 โดยควร
ประสานวทิยากรจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
เพือ่ถ่ายทอดความรู้การตลาดดิจทิัล และไม่
สนับสนุนค่าจดัท ากระเป๋าส าหรับผู้เข้าอบรม 
เป็นเงิน 10,000 บาท

เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 - 5 เนื่องจาก
เป็นการสืบสาน พระราชด าริของสมเด็จพระ
นางเจา้ฯที่โปรดให้น าเคร่ืองถมมาสอนเป็น
อาชีพเสริม ให้กับราษฎรที่ยากจนในจงัหวดั
นราธวิาส โดยในพืน้ที่ยงัขาดแคลนแรงงาน ที่
มีทักษะในการท าเคร่ืองถมลายมลายแูละมี
ผู้สนใจเข้ารับการฝึกทักษะ

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
และพัฒนาการค้าการลงทุน

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
และพัฒนาการค้าการลงทุน

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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5. อบรมการท าผลิตภัณฑ์จากเคร่ืองถม 
(ท าเคร่ืองตกแต่งงานหัตกรรมจกัสาน) จ านวน 
20 คน จ านวน 360 ชม.

1,256,800      1,256,800

6. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 109,000               109,000 
10 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานขับเคล่ือน

เศรษฐกิจนรา
3 1,287,800     1,278,600       9,200         

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 
นราธวิาส
1. การพัฒนาทักษะเทคโนโลยรีะบบปรับอากาศ
- ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม หรือ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือให้แก่กลุ่ม 
เป้าหมาย จ านวน 40 คน (2 รุ่นๆละ 20 คน) 
ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วนั)

222,000        218,800           3,200 

2. การพัฒนาทักษะการขับรถลากจงู (รถหัวลาก)
 ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม หรือ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 จ านวน 16 คน (1 รุ่น) ระยะเวลาฝึกอบรม 120
 ชั่วโมง (20 วนั)
โดยเป็นการฝึกภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง 
และฝึกภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมง

723,000        723,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทักษะอาชีพให้กับแรงงานในพืน้ที่ ลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน เป็นเงิน 9,200 บาท

 โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและพัฒนาการ
ค้าการลงทุน

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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3. การพัฒนาทักษะการขับรถยก (รถ Forklift) 
ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม หรือ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือให้แก่กลุ่ม 
เป้าหมาย จ านวน 20 คน (2 รุ่นๆละ 10 คน)
ระยะเวลา ฝึกอบรม 60 ชั่วโมง (10 วนั) โดย
เป็นการฝึก ภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง และฝึก
ภาคปฏิบัติ 54 ชั่วโมง

342,800        336,800           6,000 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนสู่
มัคคุเทศก์มืออาชีพ

3 3,356,000     3,356,000   

หน่วยงาน : วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส
1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างาน เพือ่
ส ารวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแกนน าในพืน้ที่
เป้าหมายและวางแผนการด าเนินกิจกรรม

80,000                  80,000 

2. พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการบริหาร
จดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาชุมชน
ต้นแบบความส าเร็จการบริหารจดัการท่องเที่ยว
ชุมชน

830,000               830,000 

3. ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวชิามัคคุเทศก์
เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้

999,400        999,400

3.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 543,500               543,500 
3.2 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 403,600               403,600 
3.3 ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติหลัง
การอบรม

52,300                  52,300 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากขาดความ
ชัดเจนวา่ภายหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ
ผู้ได้รับการอบรมเป็นมัคคุเทศก์ จ านวน 400 
คน จะไปปฏิบัติหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยวใด
และมีจ านวนนักท่องเที่ยวเท่าใด

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ส ำคัญ
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ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร
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4. ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมวชิา
มัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่นที่ 2 จงัหวดันราธวิาส
       

1,396,600      1,396,600

4.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 571,900               571,900 
4.2 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 797,200               797,200 
4.3 ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติหลัง
การอบรม

27,500                  27,500 

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 50,000                  50,000 
12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวย

ความสะดวกเพือ่การท่องเที่ยว
4 45,502,000   45,303,000     199,000      

หน่วยงาน : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จงัหวดันราธวิาส ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดั
นราธวิาส ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดันราธวิาส 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพือ่การศึกษานราธวิาส ที่ท า
การปกครองอ าเภอรือเสาะ และที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสุคิริน

1. โครงการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวครบ
วงจร (Smart Tourism)

12,420,000    12,420,000

1.1 จดัต้ังศูนย ์Smart Tourism 8,000,000              8,000,000 
1.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
(Premium Products)

650,000        650,000

1.3 มหัศจรรยน์ราธวิาส 360 องศา 
(Planetarium on tour)

3,070,000      3,070,000

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิง
วฒันธรรมของจงัหวดันราธวิาส
ข้อสังเกต มีรายการค่าน ามันเชื้อเพลิงเดินทาง
ไปราชการ 4,000 บาท และมีรายการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์และขาดความชัดเจนในการดูแลรักษา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

1.4 จดัเวทีมีส่วนร่วมและแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมส าหรับ
นักลงทุน

700,000        700,000

2. ส่งเสริมการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวใน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิีจงัหวดันราธวิาส

2,967,000      2,768,000 199,000

2.1 การพัฒนาศักยภาพและระบบการ
ให้บริการ เพือ่สร้างมาตรฐานและภาพจ าการ
ท่องเที่ยวชุมชน

1,825,000      1,821,000           4,000 

2.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเที่ยว
 เพือ่ความเชื่อมั่นในการบริการท่องเที่ยว
ชุมชนคุณภาพ

942,000        942,000          

     2.2.1 ค่าก่อสร้างแพตลาดน้ ายะกัง อ าเภอ
เมืองนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ขนาด 10x8 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุดๆ ละ 
373,500 บาท

747,000        747,000

     2.2.2 ค่าจา้งต่อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความยาว 9.5 เมตร กวา้ง 1.95 เมตร ความจ ุ18
 คน พร้อมเคร่ืองยนต์ ขนาด 13 แรงม้า แบบ
หางยาว พร้อมอุปกรร์พร้อมใช้งาน จ านวน 1 ล า

195,000               195,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

2.3 กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ สอดรับ
รูปแบบ New normal

200,000        200,000

3. เพิม่ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนโอทอป 
(OTOP) นวตัวถิี อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส

6,593,000              6,593,000 

3.1 จดัท าศูนยจ์ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า
โอทอป (OTOP) ต าบลภูเขาทอง
3.2 พัฒนาสวนไม้ดอกสุคิริน ต าบลสุคิริน
3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพ่อน้ าตกปา
รีย ์ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 23,522,000          23,522,000 

4.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP 
นวตัวถิีน้ าตกตาเปาะ ม.7 ต.สุวารี อ.รือเสาะ 
จ.นราธวิาส

      9,972,000         9,972,000 

4.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันรธรรม
และวถิีชีวติชุมชนบ้านบากง ม.6 ต.รือเสาะ
อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส

    13,550,000       13,550,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

13 โครงการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธเ์พือ่การท่องเที่ยว

4 21,856,040   17,678,940     4,177,100   

หน่วยงาน : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จงัหวดันราธวิาส ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดั
นราธวิาส ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดันราธวิาส 
อ าเภอทั้ง 13 อ าเภอจงัหวดันราธวิาส และที่ท า
การปกครองอ าเภอสุคิริน

1. กิจกรรมมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากหมุนเวยีน

3,952,700      3,336,100 616,600

1.1 กิจกรรมเดินวิ่งชมฟาร์มตัวอยา่งไอร์บือแต
 สัมผัสแม่น้ าสองสี

        315,000 245,000         70,000 

1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว
อ าเภอเจาะไอร้อง

        300,000 255,000         45,000 

1.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปูลาบีช" 
อ าเภอตากใบ

        283,600 283,600

1.4 กิจกรรมคลองอาโลสัมพันธ ์หมู่ที่ 7 ต าบล
บาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ

        300,000 285,000         15,000 

1.5 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด
สะพานยาว ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง
นราธวิาส

        300,000 285,000         15,000 

1.6 กิจกรรมเปิดบ้านวถิีมุสลิมยอืแรงา เรียนรู้
พระคัมภีร์อัลกุรอานโบราณ

        300,000 265,000         35,000 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกระตุ้น
การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในพืน้ที่
ข้อสังเกต มีรายการค่าเหรียญรางวลั เงิน
รางวลั

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

1.7 กิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรมของดี
เมืองระแงะ

        350,000 260,000         90,000 

1.8 กิจกรรม "เพลิดเพลินบึงบัวบากง" 
อ าเภอรือเสาะ

        300,000 300,000

1.9 กิจกรรม "แวง้...มินิมาราธอน" เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าฮาลาบาล 
อ าเภอแวง้

        300,000 175,000        125,000 

1.10 กิจกรรมล่องแก่งอ าเภอศรีสาคร อ าเภอ
ศรีสาคร

        299,100 201,500         97,600 

1.11 กิจกรรมงานประเพณีบุญบัง้ไฟต าบล
ภูเขาทอง "หนึ่งเดียวในภาคใต้" อ าเภอสุคิริน 
ประจ าปี 2565

        305,000 305,000

1.12 กิจกรรม "KOlOK NIGHT RUN" อ าเภอสุ
ไหงโกลก

        300,000 199,000        101,000 

1.13 กิจกรรมพหุวฒันธรรมและถนนคนเดิน 
อ าเภอสุไหงปาดี

        300,000 277,000         23,000 

2. ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวนราธวิาส 6,000,000      5,635,000        365,000       

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการกีฬากระตุ้นการ
ท่องเที่ยว 

      2,500,000         2,330,000        170,000 

   2.1.1 กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬานราธวิาส       2,000,000 1,928,000         72,000 

   2.1.2 กิจกรรมการแข่งขันฮาลา-บาลาเทรล         500,000 402,000         98,000 
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

2.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

        500,000 450,000         50,000 

2.3 กิจกรรมเทศกาลดนตรีนานาชาติ Music 
Festival

      3,000,000 2,855,000        145,000 

3. ส่งเสริมช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวนราธวิาส

3,643,000      618,000          3,025,000    

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพือ่สร้าง
ศักยภาพให้แก่พืน้ที่เมืองชายแดนแบบ 
Familiarization Trip (FAM Trip)

        643,000 618,000         25,000 

3.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ ์Road Show ด้านการ
ท่องเที่ยวในส่วนกลางและภูมิภาค

      3,000,000     3,000,000 

4. ขับเคล่ือนชุมชนคุณธรรมสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยววฒันธรรมชุมชน

8,260,340      8,089,840 170,500

4.1 กิจกรรมสืบค้นจดัเก็บข้อมูลเร่ืองราววถิี
วฒันธรรมชุมชน

        924,000 814,000        110,000 

4.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพือ่การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

        830,000 805,000         25,000 

4.3 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม

        818,040 813,040           5,000 

4.4 กิจกรรมการจดันิทรรศการถาวรเร่ืองราว
ประวติัวถิีวฒันธรรมชุมชน พร้อมแบบจ าลอง
วถิีชีวติ

      1,150,000 1,150,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

4.5 กิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวฒันธรรม

      1,090,300 1,078,300         12,000 

4.6 กิจกรรมฟืน้ฟู ธ ารง รักษาศิลปะการแสดง
และประเพณีวฒันธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน

        838,000 819,500         18,500 

4.7 กิจกรรมตลาดนัดวฒันธรรมชุมชน       1,960,000 1,960,000
4.8 กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธช์ุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

        650,000 650,000

14 โครงการ"เดิน กิน ชิม เที่ยว" ตลาดนัดชุมชน 
ถนนคนเดิน เพลินเพลินวถิีชุมชนคนนรา

4 3,115,500     3,115,500       

หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดั
นราธวิาส
1. ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ริมเขื่อนท่าพระยาสาย 300,000        300,000
2. ถนนคนเดินหน้าสนามหญ้าเทียมกองทุน
หมู่บ้านร่วม 31 กองทุน

200,000        200,000

3. ถนนคนเดิน เพลินใจ เจาะไอร้อง 265,500        265,500
4. ถนนคนเดินสะพานคอยร้อยปี 250,000        250,000
5. ถนนคนเดินท้องถิ่นสุขใจเทศบาลต าบลบาเจาะ 200,000        200,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการ

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากส่งเสริมให้เกิด
การหมุนเวยีนเศรษฐกิจในพืน้ที่อ าเภอเฉล่ีย
ไม่น้อยกวา่ 50,000 บาทต่อจ านวนคร้ังที่จดั
กิจกรรม

นรำธิวำส   19/42



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

6. ถนนคนเดินสะพานยาวโคกเคียน 250,000        250,000
7. ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวถิี พงบือเราะ 200,000        200,000
8. เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ได้ ตลาดฮูลูปา
เร๊ะ ดินแดนลองกอง 200 ปี

200,000        200,000

9. ถนนคนเดิน วถิีชุมชน คนยะบะ 200,000        200,000
10. ถนนคนเดิน แวง้ 200,000        200,000
11. ถนนคนเดิน ศรีสาคร 200,000        200,000
12. ตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิม้ได้ไอปาโจ 
หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน

200,000        200,000

13. ถนนคนเดิน สุไหงโก-ลก 200,000        200,000
14. ถนนคนเดิน ลานเพลิน-ปาดี 250,000        250,000

15 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมซ้ าซาก

5 27,500,000   27,500,000     

หน่วยงาน : โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
โก-ลก
1. ขุดลอกคลองระบายน้ าทุ่งปลักปลา จ านวน 4
 สาย (เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการระบายน้ า)

5,500,000      5,500,000

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบานประตูปิดเปิด 
จ านวน 4 แห่ง (เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ระบายน้ าในช่วงฤดูฝนและเก็บกักน้ าในช่วงฤดู
แล้ง

22,000,000    22,000,000

โครงการด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

3. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อยา่ง
ยัง่ยนืและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมีความ
พร้อมสามารถบรรเทาปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก
และเพิม่ประสิทธภิาพการระบายน้ าในฤดูน้ า
หลากและกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง โดยมีผู้
ได้รับประโยชน์ 284 ครัวเรือน และพืน้ที่
ได้รับประโยชน์ 1,300 ไร่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

16 โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ 4 4,099,400     4,099,400       
หน่วยงาน : ศูนยว์จิยัและศึกษาธรรมชาติ
ป่าพรุสิรินธร
1. ซ่อมแซมสะพาน จ านวน 3 จดุ 
  

3,783,600      3,783,600        
1.1 ซ่อมแซมสะพานทางเดินพร้อมราวจบั 
จากทางลงอาคารถึงป่าเดียว สะพานกวา้ง 150
 เซนติเมตร ระยะทาง 120 เมตร

        781,100 781,100

1.2 ซ่อมแซมสะพานทางเดินพร้อมราวจบั จาก
ระยะทาง 340 เมตร (งบส านักงาน กปร. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ถึงซุ้มภาพสัตว ์
สะพานกวา้ง 150 เซนติเมตร ระยะทาง 216 
เมตร

      1,830,200 1,830,200

1.3 ซ่อมแซมสะพานทางเดินพร้อมราวจบั 
จากซุ้มภาพสัตว ์ถึงทางออก สะพานกวา้ง 150
 เซนติเมตร ระยะทาง 138 เมตร

      1,172,300 1,172,300

2. ซ่อมแซมซุ้ม จ านวน 4 ซุ้ม 315,800        315,800          
2.1 ซ่อมแซมซุ้มพักระหวา่งทาง (3 ซุ้ม)         283,200 283,200
2.2 ซ่อมแซมซุ้มสะเดา (1 ซุ้ม)           32,600 32,600

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากป่าพรุโต๊ะแดง
เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ เป็นสถานที่
พักผ่อนหยอ่นใจ และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมี
นักท่องเที่ยวไม่น้อยกวา่ 10,000 คนต่อปี

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการ

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
บางนรา (สะพานเชื่อมต่อหาด นราทัศน์ – 
เขตเมือง – อ่าวมะนาว จ.นราธวิาส)

4 13,660,000   13,660,000 

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทนราธวิาส
ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าบางนรา 
(สะพานเชื่อมต่อหาด นราทัศน์ – เขตเมือง – 
อ่าวมะนาว จ.นราธวิาส)

    13,660,000   13,660,000 

18 โครงการสร้างศูนยพ์ักพิงสุนัขจรจดั ตามแนว
พระราชด าริ

4 3,770,000     2,872,000       898,000      

หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส
1. สร้างโรงเรือนขนาด 8×20 เมตร พร้อม
อุปกรณ์การเล้ียงสุนัข (อาหารสุนัข) และ
ส านักงานส าหรับเจา้หน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ขนาด 5×10 เมตร

      2,000,000 2,000,000

2. ด าเนินการรับสุนัขจรจดัในพืน้ที่เข้ามาดูแล       1,600,000 752,000        848,000 

3. ฉีดวคัซีน/ท าหมันสุนัข-แมว         170,000 170,000

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานมีลักษณะเป็นการศึกษาวจิยั

เห็นควรสนับสนุนเนื่องจากเป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริซ่ึงสามารถแก้ปัญหาและ
จดัการสุนัขจรจดัได้อยา่งเหมาะสม
ทั้งนี้ ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าจา้งเหมา
ผู้ปฏิบัติงาน 698,000 บาท ค่าเบีย้เล้ียง
เจา้หน้าที่ 60,000 บาท ค่าวสัดุเชื้อเพลิง 
65,000 บาท และค่าไฟ 75,000 บาท

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

19 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
จงัหวดันราธวิาส

2      5,575,000    5,575,000 

หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดั
นราธวิาส
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากสินค้า/
วตัถุดิบอัตลักษณ์พืน้ถิ่นชายแดนภาคใต้
    1.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก
สินค้า/วตัถุดิบอัตลักษณ์พืน้ถิ่น พร้อมบรรจภุัณฑ์
    1.2 การวเิคราะห์คุณค่า โภชนาการทาง
อาหารของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

        975,000        975,000 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนา
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลย ีนวตักรรม
    2.1 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้านการผลิตด้วยเทคโนโลย ีนวตักรรม
    2.2 สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีใน
กระบวนการผลิต การบรรจ ุเพือ่เตรียมพร้อม
การขอรับรองมาตรฐาน และการจ าหน่าย

      2,265,000     2,265,000 

3. การประชาสัมพันธแ์ละการตลาด
     3.1 พัฒนาส่ือประชาสัมพันธสิ์นค้า
สร้างสรรค์อัตลักษณ์พืน้ถิ่น
     3.2 ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า
สร้างสรรค์อัตลักษณ์พืน้ถิ่น

      2,335,000     2,335,000 

หน่วยด าเนินการขอยกเลิกโครงการ1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

 โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและพัฒนาการ
ค้าการลงทุน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

20 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเป็น Smart 
SME และก้าวสู่ 4.0

2      3,550,000        3,500,000        50,000 

หน่วยงาน : ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั
นราธวิาส
1. ส่งเสริมพัฒนา SME และ OTOP ฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ หลักสูตรการเป็น Smart SME 
และ หลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

      1,500,000 1,500,000

2. ยกระดับ SME ก้าวสู่ 4.0 
  - ฝึกอบรมหรือฝึกสอน Coaching แก่
ผู้ประกอบการ จ านวน 20 สถานประกอบการ

      2,000,000 2,000,000

3. ติดตามและประเมินผล           50,000         50,000 
21 โครงการขับเคล่ือนสินค้าปศุสัตว ์จงัหวดันราธวิาส 2    13,606,900        1,673,240    11,930,780          2,880 

หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส
1. เพิม่ผลผลิตโคเนื้อและยกระดับเกษตรกรราย
ยอ่ย/ฟาร์มชุมชน

      9,635,500 9,634,540             960 

2. ส่งเสริมการเล้ียงแพะเนื้อเพิม่รายได้ให้กับ
เกษตรกร

      2,297,200 2,296,240             960 

3. พัฒนาและเพิม่ฐานการผลิตสัตวป์ีกสร้าง
อาชีพและเพิม่รายได้ให้กับเกษตรกร

      1,674,200 1,673,240             960 

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

 โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและพัฒนาการ
ค้าการลงทุน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยเพิม่ปริมาณ
การผลิตโคเนื้อและแพะเนื้อซ่ึงยงัไม่เพียงพอ
กับความต้องการของพืน้ที่และยกระดับฟาร์ม
ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรในการใช้พืน้ที่วา่งจากการท าสวน
ยางมาเล้ียงไก่พืน้เมือง
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเบีย้เล้ียงเจา้หน้าที่ 
รวม 2,880 บาท

โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพือ่พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs OTOP กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน ในด้านการน าเทคโนโลยกีาร
ผลิตมาใช้เพือ่ลดต้นทุน พัฒนามาตรฐาน 
และสร้างนวตักรรม
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าใช้จา่ยในการติดตาม
และประเมินผล 50,000 บาท

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

22 โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

โครงการเพิม่คุณค่ามูลค่าสินค้าการเกษตร 
ภายใต้แบรนด์จงัหวดั (ลองกอง GI นราธวิาส,
ทุเรียนเทือกเขาบูโด, มังคุดสายแร่ทองค า และ
สละอินโดลุ่มน้ าบางนรา)

4      5,900,000        5,900,000 

หน่วยงาน : ส านักงานเกษตรจงัหวดันราธวิาส

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกศูนยคั์ด
แยก ด้านมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ด้าน
เทคโนโลย ีนวตักรรม และการสร้างแพลตฟอร์ม
ตลาดออนไลน์ จ านวน 1,500 คน

        600,000 600,000

2. สนับสนุนบรรจภุัณฑ์ เพิม่คุณค่ามูลค่าสินค้า
การเกษตร ภายใต้แบรนด์จงัหวดั (ลองกอง GI 
นราธวิาส,ทุเรียนเทือกเขาบูโด, มังคุดสายแร่
ทองค า และสละอินโดลุ่มน้ าบางนรา) ให้แก่ 
ศูนยคั์ดแยก หรือแปลงใหญ่ จ านวน 13 ศูนย์

      5,000,000 5,000,000

3. จา้งเหมาจดังานประชาสัมพันธสิ์นค้า 
การเกษตร ภายใต้แบรนด์จงัหวดั (ลองกอง GI 
นราธวิาส,ทุเรียนเทือกเขาบูโด, มังคุดสายแร่
ทองค า และสละอินโดลุ่มน้ าบางนรา) จ านวน 1 
คร้ัง

        300,000 300,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและสร้างแบรนด์สินค้าให้กับไม้ผล
ของจงัหวดันราธวิาสซ่ึงมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
จ านวน 4 แบรนด์

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

23 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และการตลาดของ
วสิาหกิจชุมชน
ภายใต้แบรนด์อ าเภอ

2        664,000          644,500        19,500 

หน่วยงาน : ส านักงานเกษตรจงัหวดันราธวิาส
1. อบรมสมาชิกวสิาหกิจชุมชน จ านวน 2 วนั 26
 กลุ่ม สมาชิก 130 ราย

        104,000 104,000

2. ศึกษาดูงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บรรจภุัณฑ์ จ านวน 3 รุ่น 26 กลุ่ม สมาชิก 130 
ราย

        300,000 280,500         19,500 

3. สนับสนุนบรรจภุัณฑ์แก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
จ านวน 26 กลุ่มๆ ละ 10,000 บาท

        260,000 260,000

24 โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ต าบล 1 หมู่บ้าน/
ชุมชน/1มัสยดิ

4      3,560,000        3,560,000 

หน่วยงาน : ส านักงานเกษตรจงัหวดันราธวิาส

1. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 77 หมู่บ้าน/ชุมชนๆละ 
40 ราย และมัสยดิ 13 แห่งๆละ 10 ราย

        600,000 600,000

2. สนับสนุนวสัดุสาธติในการฝึกอบรม จ านวน 
77 หมู่บ้าน/ชุมชน 13 มัสยดิๆ ละ 30,000 บาท

      2,700,000 2,700,000

3. ส่งเสริมการจดัต้ังตลาดเกษตร 13 อ าเภอ 13 
แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท

        260,000 260,000

เห็นควรสนับสนุนโครงการเนื่องจากช่วยลด
รายจา่ยเกษตรกรจากการผลิตพืชอาหารไว้
บริโภคในครัวเรือน และส่งเสริมการจดัต้ัง
ตลาดเกษตรกร 13 แห่งในพืน้ที่ 13 อ าเภอ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากพัฒนาให้
วสิาหกิจชุมชนมีความสามารถในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ และมีทักษะ
การค้าออนไลน์ 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าจา้งท ากระเป๋าผ้า 
130 ใบๆละ 150 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท

โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

25  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 4 3,500,000     3,336,000       164,000      

 หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
นราธวิาส
1. จดัประชาพิจารณ์ศึกษาและวเิคราะห์สาเหตุ
ของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

          80,000 80,000

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้

        150,000 150,000

3. การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 1,600,000      1,600,000

4. จดัค่ายพัฒนาการอ่านการเขียนระดับจงัหวดั 700,000        700,000

5. ติดตามและประเมินผล จดันิทรรศการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แข่งขันทักษะการอ่านเขียน

970,000        806,000        164,000 

26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายผู้ผลิต
อาหารปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด 4 ร 
(โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหาร โรงแรม)

4 2,362,000     2,352,000       10,000       

หน่วยงาน : ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดั
นราธวิาส
1. จดัเวทีสรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
และวางแผนกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 
ให้สอดคล้องกับกลไกการตลาด

482,000 472,000         10,000 

2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ พันธุ์พืช ปุย๋ และปัจจยั
การผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
พืชผักอาหารปลอดภัย

880,000        880,000

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
 และพัฒนาสถานที่คัดแยกผลผลิตให้ผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยขั้น
พืน้ฐาน (14 แห่ง)
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็น
เงิน 10,000 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากปัญหาส าคัญ
ของการพัฒนานักเรียนในจงัหวดันราธวิาส คือ
 ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จงึส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่นระดับต่ า 
คะแนน O-net อยูใ่นอันดับสุดท้ายของ
ประเทศ 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเบีย้เล้ียงออกตรวจ
ติดตาม 24,000 บาท, ค่าโล่และของรางวลั 
100,000 บาท, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 40,000 
บาท รวมเป็นเงิน 164,000 บาท

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และ/หรือครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว 
(Post-Harvest)

700,000        700,000

4. การจดัหาครุภัณฑ์สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการตลาด

300,000        300,000

27 โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกพืชไร่ (อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน)

4 2,000,000     2,000,000       

 หน่วยงาน : ส านักงานเกษตรจงัหวดันราธวิาส
1. อบรมเกษตรกร จ านวน 2 คร้ัง 40 กลุ่ม 
1,000 คน

        400,000 400,000

2. สนับสนุนวสัดุสาธติในการฝึกอบรม (ปัจจยั
การผลิตตามกิจกรรมกลุ่ม จ านวน 40 กลุ่ม ๆละ
 30,000 บาท

      1,200,000 1,200,000

3. สนับสนุนอุปกรณ์การสาธติ จ านวน 40 กลุ่ม 
กลุ่มละ 10,000 บาท

400,000        400,000

28 โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเล้ียงผ้ึงและ
การแปรรูป เพือ่สร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวน
ยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน และ สวนไม้ผล

4        355,000          355,000 

หน่วยงาน : ส านักงานเกษตรจงัหวดันราธวิาส

1. อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เล้ียงผ้ึงโพรง ด้าน
เทคโนโลยกีารแปรรูป บรรจภุัณฑ์ และ
การตลาดออนไลน์

          25,000 25,000

2. ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบการเล้ียงผ้ึงโพรง 
จ านวน 1 คร้ัง 1 วนั 60 ราย

          30,000 30,000

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ให้ได้มาตรฐานและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสร้างรายได้เสริม
ให้แก่กลุ่มเกษตรสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
และสวนไม้ผล อ าเภอตากใบ ด้วยการเล้ียงผ้ึง
โพรงและมุ่งเน้นการจ าหน่ายผลผลิตออนไลน์

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

3. สนับสนุนวสัดุสาธติในการฝึกอบรม (ปัจจยั
การผลิต) จ านวน 3 กลุ่ม ๆละ 100,000 บาท

        300,000 300,000

29 โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานตลาดกลาง
การเกษตรเพือ่การส่งออกภาคใต้ชายแดนในการ
จดัการสุขอนามัยการประกอบการทางการตลาด
และการรักษาความปลอดภัยพืน้ที่

4      9,150,000        9,150,000 

หน่วยงาน : ส านักงานสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส

1. สร้างร้ัวคอนกรีต ชนิดตอกเสาเข็ม  ฉาบผิว 2
 ด้าน พร้อมทาสีบริเวณโดยรอบและภายใน
ตลาดกลางการเกษตรฯ ขนาดสูง 2.20 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร

      7,900,000 7,900,000

2. สร้างประตูร้ัวสแตนเลสแบบเล่ือน จ านวน 4 
จดุ  ขนาดกวา้ง 8 เมตร สูง 2.20 เมตร

        500,000 500,000

3. ก่อสร้างอาคารป้อมยามโครงเหล็ก ขนาด 2.4 
x 2.4 x 2.6 เมตร จ านวน 2 หลัง

        200,000 200,000

4. ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณร้ัว ชนิด
เสาเหล็กมีชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ รวมถึงการ
วางระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงถึงอาคารภายในตลาด 
จ านวน 50 ชุด

        400,000 400,000

5. จดัท าระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง
วงจรปิด CCTV จ านวน 1 ชุด จ านวน 6 ตัว

        150,000 150,000

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพตลาดกลางเพือ่การเกษตร 
อ าเภอยีง่อ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางซ้ือขาย
ผลผลิตทางการเกษตรมูลค่ากวา่ 
100 ล้านบาทต่อปี
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

30 โครงการสร้างสุขด้วยกีฬา 4 52,467,000   6,809,500       45,080,000   577,500      
หน่วยงาน : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จงัหวดันราธวิาส ที่ท าการปกครองอ าเภอรือเสาะ
 ที่ท าการปกครองอภเภอสุคิริน

1. การแข่งขันกีฬาสัมพันธ ์จงัหวดันราธวิาส 
ประจ าปี พ.ศ. 2565

        200,000 106,000         94,000 

2. การแข่งขันชกมวยไทยนราธวิาสไฟท์         600,000 366,000        234,000 
3. การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายแุห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2565

        120,000 120,000

4. การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจงัหวดั
นราธวิาส ประจ าปี 2565

      1,000,000 1,000,000

5. ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลอะคาเดมี่ฟุตบอลยวุชน 
จงัหวดันราธวิาส

      1,759,500 1,679,000         80,500 

6. การแข่งขันโมโตครอสเชื่อมสัมพันธอ์าเซียน       1,044,500 1,044,500
7. การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ระดับ 
T-license

        663,000 663,000

8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกีฬาและ
นันทนาการจงัหวดันราธวิาส

      2,000,000 1,831,000 169,000

8.1 การแข่งขันฟุตบอลชายหาด 7 คน         300,000 295,500           4,500 
8.2 การแข่งขันวอลเลยบ์อลชายหาด         500,000 419,000         81,000 
8.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ         300,000 268,000         32,000 
8.4 การแข่งขันปัจสีรัต         200,000 180,000         20,000 
8.5 การแข่งขันกีฬาเปตอง         200,000 186,500         13,500 
8.6 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ         200,000 191,000           9,000 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีของชุมชนต่าง ๆ และ
ความสัมพันธร์ะหวา่งประชากรตามแนว
ตะเข็บชายแดน
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าเงินรางวลัและถ้วย
รางวลั เป็นเงิน 577,500 บาท

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการ
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

8.7 การส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือ่สุขภาพ         300,000 291,000           9,000 
9. ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าอ าเภอสุคิริน 
จงัหวดันราธวิาส

    20,080,000 20,080,000

10. สร้างลานกีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 8 
ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ

    25,000,000 25,000,000

31 โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม น าสู่สันติสุข 1 3,085,500     3,074,000       11,500       

หน่วยงาน : ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดันราธวิาส
1. งานมหกรรมสังคมคุณธรรม จงัหวดันราธวิาส 
 1.1 กิจกรรมบรรยายธรรม
 1.2 กิจกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรม
 1.3 กิจกรรมตอบปัญหาทางศาสนา
 1.4 กิจกรรมประกวดอัลกุรอาน
 1.5 กิจกรรมแข่งขันยอวาที
 1.6 กิจกรรมการประกวดเล่านิทานธรรมะ
 1.7 กิจกรรมจดันิทรรศการ

2,500,000      2,500,000

2. สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างคนดี สังคมดี 
(คัดเลือกบุคคลที่ควรค่าแก่การยกยอ่ง ด้าน
คุณธรรม) กิจกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้าง
คนดี สังคมดี (คัดเลือกบุคคลที่ควรค่าแก่การยก
ยอ่ง ด้านคุณธรรม)

40,000          33,500           6,500 

3. พัฒนาเยาวชนแกนน าคุณธรรม จ านวน 5 รุ่น 545,500        540,500           5,000 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดั
กิจกรรมเพือ่ปลูกฝังคุณธรรมและวฒันธรรม
อันดีให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าพาหนะในการ
ประสานงาน และไม่สนับสนุนค่าพาหนะ
ติดตามหลังการด าเนินงาน เป็นเงิน 11,500 
บาท

โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย

4. เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายในพืน้ที่แบบมี
 ส่วนร่วม อยา่งเข้าใจ  เข้าถึง
และพัฒนา
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

32  โครงการพัฒนาแรงงานสมรรถนะดิจทิัลเพือ่
การพัฒนาการค้า การลงทุน รองรับ เศรษฐกิจ
บางนรายคุใหม่

3 423,750       418,750         5,000         

 หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 
นราธวิาส
  - ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม หรือ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาฝึกอบรม
 30 ชั่วโมง (5 วนั) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
100 คน (5 รุ่นๆละ 20 คน)

423,750        418,750           5,000 

33  โครงการส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหาร
สู่ครัวดิจตัิล

3 100,000       100,000         

 หน่วยงาน : ส านักงานแรงงานจงัหวดันราธวิาส

  - ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยดีี
จทิัลที่ทันสมัยในงานบริการส าหรับการพัฒนา
ร้านอาหารระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง (3 วนั)

        100,000 100,000

 โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและพัฒนาการ
ค้าการลงทุน

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพือ่พัฒนาทักษะผู้ประกอบการร้านอาหารใน
การท าร้านอาหารแบบออนไลน์และออฟไลน์

 โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและพัฒนาการ
ค้าการลงทุน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ
ความรู้ด้านดิจทิัล โดยเป็นการพัฒนาทักษณะ
การผลิตส่ือโฆษณาดิจทิัล เวบ็
แอพพลิเคชั่น และแอพพลิเคชั่นโมบายระบบ
แอนดรอยด์ 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน 5,000 บาท

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชน 
เพือ่เพิม่คุณภาพชีวติ

4 96,270,000   31,640,000     64,630,000   

หน่วยงาน : ที่ท าการปกครองจงัหวดันราธวิาส 
ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองนราธวิาส ที่ท า
การปกครองอ าเภอ
รือเสาะ ศรีสาคร ตากใบ เจาะไอร้อง ระแงะ 
และสุคิริน

1. การพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่เพิม่คุณภาพชีวติ     69,391,000       22,891,000     46,500,000 
1.1 ปรับปรุงขุดลอกสระบ้านไอร์สาเมาะ หมู่ที่
 4 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั
นราธวิาส กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

        998,000 998,000

1.2 ขุดลอกคลองบ้านสโสว์–ท่าเรือ หมู่ที่ 7 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธวิาส
 ขนาด 8.00 เมตร ยาว 5,000เมตร ลึก 3.00 
เมตร พร้อมฝายน้ าล้น แบบ มข.2527

      4,590,000 4,590,000

1.3 ขุดลอกคลองบ้านไอร์กือเนาะ หมู่ที่ 5 บ้าน
ไอร์กือเนาะ ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร 
จงัหวดันราธวิาส ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
7,000 เมตร หนา 3.50 เมตร จ านวน 1 แห่ง

      7,525,000 7,525,000

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพืน้ที่
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

1.4 ขุดลอกคลองสายไอร์บลือแก-ปาแน หมู่ที่ 
4 บ้านปาหนัน ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร 
จงัหวดันราธวิาส ขนาดกวา้ง 8.00-10.00 เมตร
 ยาว 2,500 เมตร หนา 3.00 เมตร จ านวน 1 
แห่ง

      4,723,000 4,723,000

1.5 ขุดลอกคลองระบายน้ าสายคลองโก หมู่ที่ 
5 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4,100.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
32,800 ลูกบาศก์เมตร

      2,257,000 2,257,000

1.6 ขุดลอกคลองระบายน้ าสายบ้านปลักช้าง –
 บ้านโคกไผ่ – บ้านวดัใหม่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่
ที่ 6 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดั
นราธวิาส ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
5,300.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 19,875.00 ลูกบาศก์เมตร

      1,367,000 1,367,000

1.7 ขุดลอกคลองระบายน้ าสายหน้าวดัโคกยาง
 หมู่ที่ 5 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดั
นราธวิาส ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
1,300.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 20,800 ลูกบาศก์เมตร

      1,431,000 1,431,000

นรำธิวำส   34/42



ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

1.8 ก่อสร้างตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
พร้อมเรียงหินยาแนว สายคลองไอร์กูเล็งสองฝ่ัง
 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 103 ต าบลบูกิต  อ าเภอ
เจาะไอร้อง

    32,000,000 32,000,000

1.9 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงคลองตันหยง 
หมู่ที่ 1 บ้านเจาะไอร้อง ต าบลจวบ  อ าเภอ
เจาะไอร้อง จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1  ยาว 300 
เมตรและ ช่วงที่ 2 ยาว 300 เมตร

    14,500,000 14,500,000

2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เพิม่คุณภาพ
ชีวติ

    26,879,000         8,749,000     18,130,000 

2.1 ก่อสร้างกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลอง
ไอร์ฮาปา) ขนาดความยาว 300.00 เมตร  สูง 
2.50 เมตร

    10,775,000 10,775,000

2.2 โครงการเรียงหินยาแนวพร้อมทางเท้า 
คสล.และราวกันตก บ้านดาฮง หมู่ที่ 4 ต าบล
เชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธวิาส

      2,730,000 2,730,000

2.3 ก่อสร้างสะพานบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 
ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธวิาส

      8,749,000 8,749,000

 2.4 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนยพ์ัฒนา
อาชีพเพือ่ลดความเล่ือมล้ า จ านวน 1 หลัง

      4,625,000 4,625,000
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

35 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในเขตต าบลพร่อน

5 13,200,000   13,200,000     

หน่วยงาน : โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
โก-ลก
1. ปรับปรุง ทรบ. คันคลองระบายน้ ามูโนะฝ่ัง
ซ้าย กม. 14+140

3,200,000      3,200,000

2. ปรับปรุง ทรบ. คันคลองระบายน้ าสายที่ 11 
กม. 2+315

10,000,000    10,000,000

36 โครงการสร้างโอกาสผู้ก้าวพลาด ร่วมสร้างสังคม
พหุวฒันธรรมสันติสุข

1 1,137,100     1,137,100   

หน่วยงาน : ส านักงานยติุธรรมจงัหวดันราธวิาส

1. กิจกรรมสร้างการรับรู้และการเตรียมความ
พร้อมแก่ผู้พ้นโทษและผู้พ้นคุมความประพฤติ 
ด้านวถิีชีวติและสังคม เมื่อกลับสู่ชุมชน

757,000               757,000 

2. กิจกรรมค่าย สานฝันด้านอาชีพ 131,700               131,700 
3. กิจกรรมเสริมสร้างสมาชิกค่ายก้าวใหม่ หัวใจ
สีชมพู

129,200               129,200 

4. กิจกรรมคุมประพฤติสร้างคน ครอบครัว 
ชุมชนสร้างสุข

119,200               119,200 

หน่วยด าเนินการขอยกเลิกโครงการ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากพืน้ที่ต าบลพร่อน
เป็นพืน้ที่ลุ่มต่ าและเป็นแอ่งกระทะ ในช่วง
มรสุมจงึเกิดน้ าท่วมขังส่งผลเสียหายต่อพืน้ที่
การเกษตร 200 ไร่

โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย

3. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อยา่ง
ยัง่ยนืและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี

4. เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายในพืน้ที่แบบมี
 ส่วนร่วม อยา่งเข้าใจ  เข้าถึง
และพัฒนา

โครงการด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

37 โครงการจดัหาน้ าเพือ่การผลิต ฟืน้ฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนมั่นคง

4 4,000,000     4,000,000       

หน่วยงาน : โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
โก-ลก
 - ก่อสร้างคูส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง
 0.50 เมตร ยาว 974 เมตร

4,000,000      4,000,000

38  การพัฒนาทักษะเยาวชนเพือ่เป็นแรงงานมือ
อาชีพ

4 2,500,000     2,500,000       

 หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
นราธวิาส
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนะแนวอาชีพ”

        500,000 500,000

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาชีพขั้น
พืน้ฐานส าหรับเยาวชน 6 อาชีพ

      1,500,000 1,500,000

3. ตลาดนัดผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพแก่เยาวชน 
ตลาดออนไลน์/ออฟไลน์

        500,000 500,000

39 โครงการเปิดมุมมองนราธวิาสผ่านเลนส์ 4 1,500,000     1,500,000   
 หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
นราธวิาส
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ“การถ่ายภาพให้สวยด้วย
กล้องดิจติอล

1,400,000          1,400,000 

2. การประกวดภาพถ่ายมุมมองนราธวิาสผ่าน
เลนส์

100,000               100,000 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ าโดยจดัส่งน้ าไปยงัพืน้ที่
การเกษตรของเกษตรกรในระบบเกษตรแปลง
ใหญ่ มีผู้ได้รับประโยชน์ 300 ครัวเรือน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากส่งเสริมให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
มีประสบการณ์ในอาชีพที่สนใจและมีรายได้
ระหวา่งเรียน

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้เทคนิคการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจทิัล และจดัการ
ประกวดภาพถ่าย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

40 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน

โครงการพัฒนาระบบบริการ เพือ่แก้ไขปัญหา
สุขภาพมารดาและทารก โดยภาคีมีส่วนร่วม 
ประจ าปี 2565

4 1,609,122     1,609,122       

หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
นราธวิาส1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เยีย่มบ้านส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
เจา้หน้าที่สาธารณสุขในการติดตามเยีย่มบ้าน

1,292,322      1,292,322

2. จดัซ้ือยาโฟเลตให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง เพือ่
กระจายให้กับสถานบริการในเครือข่าย 
ด าเนินการจา่ยให้กับหญิงต้ังครรภ์ หญิงที่
ต้องการจะมีบุตร  และหญิงที่มีประวติัคลอดลูก
พิการ  จ านวน 1,440 ขวด (ขวดละ 1,000 เม็ด)

316,800        316,800

41 โครงการป้องกันน้ าท่วมคลองไอร์ตือนุง หมู่ที่ 4 
ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส

5 4,125,900     1,689,200       2,436,700   

หน่วยงาน : ที่ท าการปกครองอ าเภอรือเสาะ
1. ขุดลอกคลองกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 4.00 
กิโลเมตร ลึก 2.50.00 เมตร

1,689,200      1,689,200

2. ก่อสร้างฝายน้ าล้น แบบ มข. 2527 สันฝายสูง
 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กวา้ง 8.00 
เมตร

2,436,700          2,436,700 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมุ่งเน้นการ
บริการเชิงรุก การเยีย่มบ้าน และการให้
ยาโฟเลตกับหญิงก่อนการต้ังครรภ์ เพือ่ลด
อัตราการตายของมารดาและทารกแรกเกิด

เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 เนื่องจาก
ช่วยป้องกันน้ าท่วมในพืน้ที่อ าเภอรือเสาะ 
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 เนื่องจาก
ไม่มีรายละเอียดการด าเนินงาน

3. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อยา่ง
ยัง่ยนืและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี

2. ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ประชาชนบนพืน้ฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

42  โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
ขยะจากต้นทาง

5 978,900       822,900         156,000      

หน่วยงาน : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดันราธวิาส
1. ประสานงาน ชี้แจงการด าเนินโครงการฯ และ
คัดเลือกพืน้ที่ด าเนินการ

6,500           6,500 

2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธโ์ครงการ 84,500 84,500
3. จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้ชุมชนในการจดัการ
ขยะ

738,400 738,400

4. ตรวจติดตามและประเมินผล 13,000         13,000 
5. สรุปผลการด าเนินงาน และมอบใบ
ประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

136,500        136,500 

43  โครงการปลูกป่าชายเลน บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 
ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร

5        135,350       135,350 

 หน่วยงาน : ส านักงานจงัหวดันราธวิาส โดย ที่
ท าการปกครองอ าเภอตากใบ
  - กิจกรรมปลูกป่าชายเลน บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 
1 ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร

        135,350        135,350 

ไม่เห็นควรสนับสนุน หน่วยด าเนินงานไม่มี
ภารกิจรับผิดชอบควรบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรง ได้แก่ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด และแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1, 4 และ5 
เนื่องจากเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

3. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อยา่ง
ยัง่ยนืและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี

3. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อยา่ง
ยัง่ยนืและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี

โครงการด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

44  นราสีขาวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อยา่งยัง่ยนื

1 2,305,400     2,237,400       68,000       

หน่วยงาน : ส านักงานยติุธรรมจงัหวดันราธวิาส
 1. ค่ายเยาวชนสีขาวเพือ่สร้างชุมชนปลอดยา
เสพติดอยา่งยัง่ยนื

1,300,000      747,000         10,000 

 2. ให้โอกาสผู้ก้าวพลาดเพือ่ป้องกัน
อาชญากรรมอยา่งยัง่ยนื

757,000        1,248,000         52,000 

 3. สร้างอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษเพือ่พึง่ตนเองได้
อยา่งยัง่ยนื

        129,200 116,200           3,000 

 4. คุมประพฤติสร้างคน ครอบครัว ชุมชนสร้างสุข 119,200        126,200           3,000 

45 โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

โครงการสร้างมูลค่าสินค้าเพิม่สินค้าเกษตรข้าว
พืน้เมืองจงัหวดันราธวิาสภายใต้อัตลักษณ์ประจ า
ถิ่นสู่การตลาดระดับภูมิภาคและการค้าชายแดน

4 8,185,500     8,164,000       21,500       

หน่วยงาน : ส านักงานสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส

1. ก่อสร้างอาคารการแปรรูปผลผลิตข้าว
พืน้เมืองแก่เครือข่ายกลุ่มอาชีพโรงสีข้าวพิกุลทอง
ในการจดัการด้านตลาดข้าวพืน้เมืองสู่ตลาด
ระดับจงัหวดั  ระดับภูมิภาค และการค้าชายแดน
 สู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด

5,050,000      5,050,000

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้พ้นโทษที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดให้มีงานท าและลดการก่ออาชญากรรม 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าวสัดุเชื้อเพลิง เป็น
เงิน 68,000 บาท

4. เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายในพืน้ที่แบบมี
 ส่วนร่วม อยา่งเข้าใจ  เข้าถึง
และพัฒนา

โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากสามารถบรรเทา
ปัญหาราคาข้าวพันธุ์พืน้เมือง (ข้าวหอม
กระดังงา ข้าวซีบูกันตัง) ที่ชาวบ้านอ าเภอตาก
ใบและอ าเภอสุไหงโก-ลก (15,000 ครัวเรือน) 
เพาะปลูกมีราคาตกต่ าและเหลือค้างปีละ 
9,000 เกวยีน 
ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าที่
พักเจา้หน้าที่ ค่าเบีย้เล้ียง เป็นเงิน 21,500 
บาท
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การผลิตและการตลาด
แก่กลุ่มอาชีพเครือข่ายโรงสีข้าวพิกุลทองในการ
แปรรูปเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรสู่การเกษตรเพิม่
มูลค่า

1,143,000      1,143,000

3. การวจิยัเพือ่พัฒนาการผลิตเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน GAP พัฒนาการแปรรูปเข้าสู่
มาตรฐานการผลิตอาหารและยา (อย.) และการ
วจิยัเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์

530,000        530,000

4. การอบรมประชาชนทั่วไปโซ่อุปทานอาชีพท า
นา และการอบรมเพือ่บ่มเพาะธรุกิจแก่เกษตรกร
  บุคลากรกลุ่มพืน้ฐานอาชีพระดับชุมชน/สถาบัน
เกษตรกร และการแสวงหาตลาดข้าวพืน้เมือง
นอกแหล่งผลิต

1,462,500      1,441,000         21,500 

46 โครงการส่งเสริมภาค
การเกษตรแบบครบวงจร

โครงการสร้างและพัฒนาตลาดรายประเภท
ผลผลิตที่ส าคัญของพืน้ที่เพือ่การเข้าถึงตลาดของ
เกษตรกรและลดต้นทุนการผลิตการตลาด สร้าง
เศรษฐกิจสมดุลตามวาระนราน่าอยู ่อยา่งยัง่ยนื

4 28,400,000   1,350,000       27,050,000 

หน่วยงาน : ส านักงานสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส
1. สนับสนุนปัจจยัพืน้ฐานการตลาดรายประเภท
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญในพืน้ที่ (ตลาด
โคเนื้อ ตลาดยางพารา และตลาดปาล์มน้ ามัน)

27,050,000      27,050,000 

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

เห็นควรสนับสนุน ในกิจกรรมที่ 2 เนื่องจาก
เป็นการจดัอบรม เพือ่พัฒนาเกษตรกรในการ
ผลิตและการตลาดโคเนื้อ ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน และไม้ผล
ทั้งนี้ ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 2
เนื่องจากนิคมสหกรณ์ควรด าเนินการด้วย
ตนเอง
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ล ำดับ
ควำม
ส ำคัญ

ประเด็นกำรพัฒนำ ชือ่ชุดโครงกำร กิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร
ยุทธ

ศำสตร์
ชำติ

งบประมำณ
ทีเ่สนอขอ 

(บำท)

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนภำยใน
กรอบวงเงนิ
(บำท)/ Y1

งบประมำณ
ทีเ่ห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงนิ 
(บำท)/ Y2

งบประมำณ
ทีไ่ม่เห็นควร
สนับสนุน 

(บำท)

ควำมเห็นของฝ่ำยเลขำนุกำร

สรุปผลกำรพิจำรณำกลัน่กรองแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จงัหวดันรำธิวำส

2. จดัอบรมพัฒนาและยกระดับการผลิต 
การจดัการผลิตพืชเศรษฐกิจโคเนื้อ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล

1,350,000      1,350,000

47 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
และพัฒนาการค้าการลงทุน

โครงการพัฒนาตลาดกลางผลผลิตทาง
การเกษตรและเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดระดับ
ภูมิภาคและการค้าชายแดนส่วนขยายพืน้ที่ 2 
พืน้ที่ชุมชนเมือง

4 7,362,000     7,362,000     

หน่วยงาน : ส านักงานสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส
1. ก่อสร้างอาคารสถานที่ วสัดุอุปกรณ์การตลาด
แก่ตลาดกลางเพือ่การเกษตรและการส่งออก
จงัหวดัภาคใต้ชายแดน ส่วนที่ 2 เขตชุมชนเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดันราธวิาส

6,312,000      6,312,000

2. การอบรมประชาชนทั่วไปเพือ่บ่มเพาะธรุกิจ
และพัฒนาศักยภาพด้านตลาดแก่บุคลากร
สถาบันเกษตร และเกษตรกร แรงงานในธรุกิจ
เอกชน

650,000        650,000

3. จดังานส่ือสารการให้บริการของตลาดกลางฯ 
ในระยะเร่ิมแรก

400,000        400,000

48 โครงการป้องกันน้ าท่วมพืน้ที่เกษตรแปลงใหญ่ที่
ยัง่ยนื

5 4,500,000     4,500,000       

หน่วยงาน : โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
โก-ลก
ขุดลอกคลองระบายน้ าสาย 14 (โคกไผ่) ขนาด
กวา้ง 15 เมตรยาว 5,400 เมตร

4,500,000      4,500,000

      9,000,000         9,000,000 
507,025,707 295,061,107 131,601,880 80,362,720 507,025,707

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ

โครงการด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากช่วยบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าเปร้ียวจากป่าพรุโต๊ะ
แดงที่ท่วมพืน้ที่เกษตรแปลงใหญ่ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ 300 ครัวเรือน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิม่
ศักยภาพให้แก่ตลาดกลางผลิตผลทาง
การเกษตร

3. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อยา่ง
ยัง่ยนืและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี

1. เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

รวมทัง้สิ้น
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หมายเหตุ ในส่วนหัวข้อ "ยทุธศาสตร์ชาติ"
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวดัและกลุ่มจังหวดั

1  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง

2  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

6  หมายถึง  ยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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