
โครงการฟ้ืนฟู
ภมิูนิเวศพืน้ท่ี
ปลายน ้าลุ่มน ้า
สายบรีุหลงัภยั

พิบติั
ดนยา สะแลแม



ภมิูนิเวศลุ่มน ้าสายบรีุ

ต้นน ้ำ ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงและป่ำต้นน ้ำ อยู่ใน
เขต อ.ศรีสำคร อ.รือเสำะ  และ อ.สุคิริน
จ.นรำธิวำส 

กลำงน ้ำ  มีลักษณะเป็นพื นที่รำบลุ่ม
อยู่ในเขต อ.ทุ่งยำงแดง อ.กะพ้อ                 
จ.ปัตตำนี และ อ.รำมัน จ.ยะลำ 

ปลำยน ้ำ เป็นที่รำบลุ่มและป่ำชำยเลน 
อยู่ในเขต อ.กะพ้อ อ.สำยบุรี    
และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตำนี

พื นที่ปฏิบัติกำรโครงกำรฟื้นฟูภัยพิบติ
ระดับภูมินิเวศ



สภาพพื้นทีป่ลายน้า้

• ภัยพบิตัพิืน้จากอทุกภยั



สภาพพื้นทีป่ลายน้า้

• ภัยพบิตัจิากอทุกภยั



• ภัยพบิตัทิีเ่กดิจากวาตภยั

สภาพพื้นทีป่ลายน้า้



สิ่งที่อยากจะท้า

• 1. ท าให้เกิดมาตรการการป้องกนัและเฝ้าระวงัภยัพิบติัด้วย
ศกัยภาพของชุมชน ในพืน้ท่ีภมิูนิเวศลุ่มน ้าสายบรีุ (ปลายน ้า) 

• 2. ท าให้เกิดกลไกและเครือข่ายในภมิูนิเวศลุ่มน ้าสายบุรีใน
การเฝ้าระวงัภยัพิบติั

• 3. ท าให้เกิดแผนงานในระดับภูมินิเวศลุ่มน ้าสายบุรี ใน
การบูรณาการการท างานกบัภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน
ภาครฐัในการจดัการและเฝ้าระวงัภยัพิบติั



พื้นท่ีเป้าหมาย
อ าเภอสายบรีุ  ได้แก่ ต าบลกะดนุง 
ต าบลตะบ้ิง ต าบลมะนังดาลมั ต าบลละหาร 
ต าบลเตราะบอน ต าบลบอืเระ ต าบลปะเส
ยะวอ และต าบลตะลบุนั

อ าเภอไม้แก่น  ได้แก่ ต าบลตะโละ
ไกรทอง และต าบลไทรทอง

อ าเภอกะพ้อ  ได้แก่ ต าบลตะโละดือ
รามนั และต าบลปล่องหอย



กิจกรรม

จดัประชุมคณะท างานในระดบัภมิูนิเวศน์ เพื่อ
เตรียมเวทีท าความเข้าใจโครงการฯ

จดัเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการฯและ
เปิดรบัสมคัรอาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัพิบติั

กิจกรรมอบรมอาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัพิบติัใน
ระดบัภมิูนิเวศน์

กิจกรรมสรปุบทเรียน



กลไกคณะท้างานเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ

พื้นที่ปลายน้้าลุ่มน้้าสายบุรี

กลไกคณะท้างาน

เครือข่ายเฝ้าระวัง

ภัยพิบัติพื้นที่

ปลายน้้าลุ่มน้้า

สายบุรี

สายบรีุ

ไม้
แก่น

กะพ้อ



อ้ำเภอ ต้ำบล ชื่อ – สกุล

สำยบุรี ละหาร นายดนยา  สะแลแม

น.ส.รีซาวาตี  หมาดอุมา

ตะลุบัน นางอ าพร   กังพานิช

นายธนกร   ไชยภักดี

ตะบ้ิง นายยาลี     ดือราแม

นายสาการียา ดีเยาะ

มะนังดาล า นายแซมเซ็ง มะอิง

นายมูฮัมหมัดยาอีดี สะนิ

ปะเสยะวอ นายซูลกิฟลี มูซอ

นายอาลียะ เจะอาลี

กะดุนง นายสุกรี มะดุ

น.ส.นาอีหมะห์ มาแฮ

เตราะบอน นายไซลฮูดิง สาอิ

นายสาและ รีกาซอ

บือเระ นายสาเฮาะ ดาแม

นายอารง อามะ

กะพ้อ ปล่องหอย นางกามารีเยาะ  อาแว

นายรุสลัน เจะสือแม

ตะโละดือรามัน นายรอมือลี วาบา

นายซอลาฮูดิง สาแล

ไม้แก่น ไทรทอง นางประไพ นุ้ยสุวรรณ

นายมุสลิม กลามอ

ตะโละไกรทอง นายก่อลา บือราเฮง

นายสักรียา ยามา

กลไกคณะท้างาน

เครือข่ายเฝ้า

ระวังภัยพิบัติพื้นที่

ปลายน้้า

ลุ่มน้้าสายบุรี



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ด้ำนปริมำณ

• แกนน าในพื้นที่ปลายน้ าลุ่มน้ า
สายบุรี จ านวน 120 คน มี
ความรู้ความเข้าใจในมาตรการ
การป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติ

• มีอาสาสมัคร จ านวน 60 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครใน
การป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติ

ด้ำนคุณภำพ

• ประชาชนในพื้นที่ปลายน้ าลุ่มน้ า
สายบุรี มีความรู้ความเข้าใจการ
ป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติ

• เกิดกลไกการท างานเฝ้าระวังภัย
พิบัติโดยคณะท างาน

• เกิดแผนบูรณาการความร่วมมือ
ของภาคีหน่วยงานในการเฝ้า
ระวังภัยพิบัติ



ตัวชี้วัด

 อำสำสมัคร จ้ำนวน 60 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ป้องกันและเฝ้ำระวังภัยพิบัติ

 แกนน้ำในพื นที่ปลำยน ้ำลุ่มน ้ำสำยบุรี จ้ำนวน 120 คน มี
กลไกกำรท้ำงำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวังภัยพิบัติ

 มีแผนบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคีหน่วยงำนในกำรเฝ้ำ
ระวังภัยพิบัติจ้ำนวน 1 แผน



โครงการฟื้นฟูภูมินิเวศน์พื้นที่ปลายน้้าลุ่มน้้าสายบุรีหลังภัยพิบัติ  
 
 
หลักการและเหตุผล 

ลุ่มน ้ำสำยบุรีเกิดจำกภูเขำเทือกเขำสันกำลำคีรีซึ่งเป็นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
มำเลเซีย ล้ำน ้ำสำยบุรีมีควำมยำวประมำณ 195 กิโลเมตร ไหลสู่อ่ำวไทยที่ต้ำบลตะลุบัน อ้ำเภอสำยบุรี จังหวัด
ปัตตำนี พื นที่ลุ่มน ้ำ 3,238 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุม 470 หมู่บ้ำน 35 ต้ำบล ใน 23 อ้ำเภอ ของจังหวัด
ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส สภำพพื นที่แบ่งตำมลักษณะภูมินิเวศวัฒนธรรมได้เป็น 3 ส่วน คือ ต้นน ้ำ กลำงน ้ำ 
และปลำยน ้ำ พ้ืนที่ต้นน้้ำอยู่ในบำงพื นที่ของเขตอ้ำเภอศรีสำคร สุคิริน รือเสำะ จะแนะ บำเจำะ ยี่งอ อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดนรำธิวำส บำงพื นที่ในเขตอ้ำเภอสำยบุรี ทุ่งยำงแดง กะพ้อ จังหวัดปัตตำนี และบำงพื นที่ในเขตอ้ำเภอรำ
มัน จังหวัดยะลำ ลักษณะพื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำและป่ำต้นน ้ำ พ้ืนที่กลำงน้้ำอยู่ในบำงส่วนของเขตอ้ำเภอบำ
เจำะ ศรีสำคร รือเสำะ ยี่งอ และอ้ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส บำงพื นที่ในเขตอ้ำเภอทุ่งยำงแดง กะพ้อ สำยบุรี 
ปะนำเระ มำยอ และอ้ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี บำงพื นที่ในเขตอ้ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม
น ้ำขัง ประกอบด้วยพรุและบึงน ้ำจืดเป็นจ้ำนวนมำก พ้ืนที่ปลำยน้้ำเป็นที่รำบลุ่ม พรุ ชำยหำด และป่ำชำยเลน 
สภำพน ้ำกร่อย อยู่ในบำงส่วนของอ้ำเภอกะพ้อ อ้ำเภอสำยบุรี อ้ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตำนี และบำงส่วนของ
อ้ำเภอโคกเคียน อ้ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส 

ปัญหำที่ส้ำคัญของลุ่มน ้ำสำยบุรีซึ่งคล้ำยกับลุ่มน ้ำอ่ืนๆ ในประเทศนั นมีมำกมำยหลำยประกำรและมี
ควำมซับซ้อน เช่น ขำดกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกต้องอย่ำงเป็นระบบของลุ่มน ้ำ โครงกำรก่อสร้ำง
ด้ำนวิศวกรรมที่ไม่มีควำมเข้ำใจต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของลุ่มน ้ำอย่ำงเพียงพอ กำรท้ำลำยป่ำบนภูเขำ
และพื นที่สูงที่เป็นต้นน ้ำล้ำธำร ซึ่งท้ำให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงต่อพื นที่ทั งกลำงน ้ำและ
ปลำยน ้ำ กำรกัดกร่อนพังทลำยของหน้ำดินและกำรตกตะกอนของดินอย่ำงรุนแรงในช่องทำงน ้ำ รวมทั งกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศอันเกิดจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ เช่น กำรเผำป่ำ ตลอดจนกำรวำงผังเมือง 
และกำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสม กำรปล่อยของเสียลงสู่แม่น ้ำซึ่งก่อให้เกิดมลภำวะ และกำรบุกรุกพื นที่ชำยตลิ่งของ
แม่น ้ำ กำรถมเปลี่ยนสภำพแม่น ้ำ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสภำพดังกล่ำวทั งหมด ล้วนมีผลกระทบ
ทำงลบต่อระบบนิเวศน์ทำงน ้ำและทรัพยำกรทำงชีวภำพของลุ่มน ้ำทั งด้ำนคุณภำพและปริมำณอย่ำงรุนแรง ท้ำให้
เกิดภัยพิบัติธรรมชำติอย่ำงรุนแรง  

ลุ่มน ้ำสำยบุรีจะเห็นกำรใช้ประโยชน์พื นที่มีหลำกหลำยรูปแบบตลอดสำยน ้ำ นับตั งแต่ต้นน ้ำจนถึงปำก
แม่น ้ำ บริเวณต้นน ้ำซึ่งเป็นล้ำธำรสำยย่อยที่มีเกำะแก่งจ้ำนวนมำกจะมีกำรท้ำประมง  ล่ำสัตว์ หำของป่ำ ร่อนแร่
หำทอง ท้ำสวนยำง สวนผลไม้ ในพื นที่รำบลุ่มน ้ำขังซึ่งเป็นที่ทับถมของตะกอนจำกแม่น ้ำมีปุ๋ยธรรมชำติสมบูรณ์
กลำยเป็นที่ท้ำนำปลูกข้ำวที่อุดมสมบูรณ์ และแหล่งประมงน ้ำจืดที่ส้ำคัญ มีกำรท้ำสวนดูซง ปลูกไม้ผล พืชไร่ 
ปลูกผักสวนครัวและท้ำสวนยำง ส่วนบริเวณพื นที่ชำยฝั่งมีกำรปลูกมะพร้ำว ยำงพำรำ  กำรค้ำขำย เลี ยงปลำใน
กระชังและกำรท้ำประมงทะเลเป็นหลัก นอกจำกกำรใช้พื นที่เพ่ือประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแล้วยังมีกำรใช้
พื นที่ในทำงประวัติศำสตร์ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีควำมหมำยต่อจิตใจของชุมชนปรำกฏอยู่ทั่วไปตลอดสำยน ้ำ 



~ 2 ~ 
 

จำกข้อควำมข้ำงต้น  มีข้อสังเกตว่ำพื นที่ที่มีกำรใช้ประโยชน์ในมิติต่ำงๆเหล่ำนี น่ำจะมีอะไรที่มี
ควำมหมำย มีควำมส้ำคัญ รวมทั งมีคุณค่ำและมูลค่ำมำกกว่ำที่เห็น เพียงแต่ยังไม่มีกำรศึกษำเชิงลึกให้เข้ำใจมำก
ขึ น ปัจจุบันพื นที่ดังกล่ำวก้ำลังถูกคุกคำมอย่ำงหนักจำกกำรพัฒนำที่ไม่เข้ำใจรวมทั งจำกควำมไม่รู้ ของชำวบ้ำน
เอง ซึ่งมองไม่เห็นหรือลืมคุณค่ำของพื นที่เหล่ำนี ไปแล้ว กำรคิดประเมินคุณค่ำและมูลค่ำของพื นที่ในลุ่มน ้ำสำยบุรี
ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรค้นหำ จัดท้ำฐำนข้อมูลและช่วยท้ำควำมเข้ำใจปัจจัยต่ำงๆที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ จึงเป็น
วำระส้ำคัญที่จะใช้โครงกำรฟ้ืนฟูภูมินิเวศน์พื นที่ปลำยน ้ำลุ่มน ้ำสำยบุรีหลังภัยพิบัติเพ่ือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ 
โดยกำรดึงชุมชนในท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักวิชำกำรและชำวบ้ำน 
สร้ำงพื นที่ควำมสัมพันธ์ใหม่ให้เกิดควำมใกล้ชิดกันมำกขึ น  รวมทั งท้ำให้เกิดควำมตระหนักและเกิดควำมเข้ำใจ
ลุ่มน ้ำสำยบุรีร่วมกัน  นอกจำกนั นชุมชนในลุ่มน ้ำเองจะได้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ปัญหำและช่วยกันค้นหำทำงเลือก
ที่เหมำะสม กำรช่วยกันผลักดันในเชิงนโยบำย กำรช่วยสร้ำงจิตส้ำนึกร่วม และกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยเฝ้ำระวัง
ภัยพิบัตดิูแลท้องถิ่นต่อไปในอนำคตร่วมกันอีกด้วย 

 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้พื นที่ภูมินิเวศน์ลุ่มน ้ำสำยบุรี (ปลำยน ้ำ) มีมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังภัยพิบัติด้วย
ศักยภำพของชุมชน 

2. เพ่ือให้เกิดกลไกและเครือข่ำยในภูมินิเวศน์ลุ่มน ้ำสำยบุรีในกำรเฝ้ำระวังภัยพิบัติ 
3. เพ่ือให้เกิดแผนงำนในระดับภูมินิเวศน์ลุ่มน ้ำสำยบุรี ในกำรบูรณำกำรกำรท้ำงำนกับภำคีเครือข่ำย 

และหน่วยงำนภำครัฐในกำรจัดกำรและเฝ้ำระวังภัยพิบัติ 
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เป้าหมายพื้นที่ด้าเนินการ 

 พื นทีภู่มินิเวศน์ปลำยน ้ำลุ่มน ้ำสำยบุรี ที่ได้รับผลกระทบดังนี  

 อ้ำเภอกะพ้อ ได้แก่ ต้ำบลตะโละดือรำมัน และต้ำบลปล่องหอย   
 อ้ำเภอสำยบุรี ได้แก่ ต้ำบลกะดุนง ต้ำบลตะบิ ง ต้ำบลมะนังดำลัม ต้ำบลละหำร ต้ำบลเตรำะ

บอน ต้ำบลบือเระ ต้ำบลปะเสยะวอ และต้ำบลตะลุบัน   
 อ้ำเภอไม้แก่น ได้แก่ ต้ำบลตะโละไกรทอง และต้ำบลไทรทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการท้างาน/วิธีการด้าเนินการ 

1. จัดประชุมคณะท้ำงำนในระดับภูมินิเวศน์ เพ่ือเตรียมเวทีท้ำควำมเข้ำใจโครงกำรฯ 
2. จัดเวทสีร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจโครงกำรฯและเปิดรับสมัครอำสำสมัครเฝ้ำระวังภัยพิบัติ 
3. กิจกรรมอบรมอำสำสมัครเฝ้ำระวังภัยพิบัติในระดับภูมินิเวศน์ 
4. กิจกรรมสรุปบทเรียน 

 

 

 

ต้นน ้ำ ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงและปำ่ต้นน ้ำ 

อยู่ในเขต อ.ศรสีำคร อ.รือเสำะ  
และ อ.สุคิริน จ.นรำธวิำส  

กลำงน ้ำ  มีลักษณะเป็นพื นที่รำบลุ่ม 

               อยู่ในเขต อ.ทุ่งยำงแดง อ.กะพ้อ                  
               จ.ปัตตำนี และ อ.รำมัน จ.ยะลำ  

ปลำยน ้ำ    เป็นที่รำบลุ่มและป่ำชำยเลน  

  อยู่ในเขต อ.กะพ้อ อ.สำยบุร ี    
  และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตำน ี

พื นที่ปฏิบัติกำรโครงกำรฟ้ืนฟูภัยพิบติ
ระดบัภูมินิเวศ 
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กิจกรรม 
(ท้ำอะไร) วิธีการ 

(ท้ำอย่ำงไร) 
งบประมาณ 
(ใช้เงินเท่ำใด) 

ระยะเวลา 
(ท้ำเม่ือใด) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ท้ำกับใคร   กี่คน) 

ผู้รับประโยชน์จาก
โครงการ    

(จ้ำนวนคน   ครัวเรือน  
กลุ่ม   หมู่บ้ำน) 

1. จัดประชุมคณะท้ำงำน
เพ่ือเตรียมเวทีท้ำควำม
เข้ำใจโครงกำร 

-ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
กลุ่ ม เป้ ำหมำยเข้ ำร่ วม
กิจกรรม 

-ประชุมคณะท้ำงำนเพ่ือ
แบ่งบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบต่ำงๆ 

-เตรียมจัดเวทีท้ำควำม
เข้ำใจโครงกำร 

-ค่ำอำหำรหลัก จ้ำนวน 1 
มื อ x 24 คน x 80 บำท = 
1,920 บำท 

-ค่ำอำหำรว่ำง จ้ำนวน 2 มื อ 
x 24 ค น  x 25 บ ำ ท  = 
1,200 บำท 

-ค่ำเดินทำง จ้ำนวน 100 
บำท x 24 คน = 2,400 

-ค่ำห้องประชุม 1,000 บำท 

รวมเป็นเงิน 6,520 บาท 

 คณะท้ำงำนจ้ำนวน 24 
คน 

 

2. จัดเวทีสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจโครงกำรฯ
และเปิดรับสมัคร
อำสำสมัคร 

-ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์
กลุ่ ม เป้ ำหมำยเข้ ำร่ วม
ประชุม 

-ชี แ จ งท้ ำค ว ำม เข้ ำ ใจ
โครงกำร 

-เปิดรับสมัครอำสำสมัคร
เข้ำร่วมโครงกำร 

-ค่ำอำหำรหลัก จ้ำนวน 1 
มื อ x 120 คน x 80 บำท 
= 9,600 บำท 

-ค่ำอำหำรว่ำง จ้ำนวน 2 มื อ 
x 120 คน  x 25 บ ำท  = 
6,000 บำท 

-ค่ำเดินทำง จ้ำนวน 100 
บ ำ ท  x 120 ค น  = 

 แกนน้ำท้องถิ่นและผู้ที่
สนใจเรื่องภัยพิบัติ ต้ำบล
ละ 10 คน x 12 ต้ำบล   

 

12 ต้ำบล 

แผนงานและงบประมาณ 
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กิจกรรม 
(ท้ำอะไร) วิธีการ 

(ท้ำอย่ำงไร) 
งบประมาณ 
(ใช้เงินเท่ำใด) 

ระยะเวลา 
(ท้ำเม่ือใด) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ท้ำกับใคร   กี่คน) 

ผู้รับประโยชน์จาก
โครงการ    

(จ้ำนวนคน   ครัวเรือน  
กลุ่ม   หมู่บ้ำน) 

12,000 

-ค่ ำห้ อ งป ระชุ ม  จ้ ำน วน 
1,000 บำท 

-ค่ ำประสำนงำน  จ้ ำนวน 
1,000 บำท 

-ค่ ำ วั ส ดุ อุ ป ก รณ์  2,160 
บำท 

รวมเป็นเงิน 31,760 บาท 
3. กิจกรรมอบรม
อำสำสมัครเรื่องกำรเฝ้ำ
ระวังภัยพิบัติ 

1-จั ด ท้ ำ ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ
ต้ำบล (ข้อมูลทั่วไป) เช่น 
ผั ง ท รั พ ย ำ ก ร  ผั ง
โครงสร้ำง ปฏิทินฤดูกำล 
ผังทิศทำงน ้ำไหล 

2-จัดท้ำกลไกคณะท้ำงำน
เฝ้ำระวังภัยพิบัติระดับ
ต้ำบล 

3-อ บ ร ม ใ ห้ ค ว ำ ม รู้
เกี่ยวกับกำรจัดกำรภัย
พิบัติในรูปแบบต่ำงๆโดย

-ค่ำอำหำรหลัก จ้ำนวน 4 
มื อ x 60 คน x 80 บำท = 
19,200 บำท 

-ค่ำอำหำรว่ำง จ้ำนวน 5 มื อ 
x 80 ค น  x 25 บ ำ ท  = 
10,000 บำท 

-ค่ำตอบแทน+ค่ำเดินทำง
ของวิทยำกรให้ควำมรู้(เหมำ
จ่ำย) 2 คน x 2,500 บำท 
= 5,000 บำท 

 -อำสำสมัครต้ำบลละ 5 
คน x 12 ต้ำบล 

รวมเป็น 60 คน 

12 ต้ำบล 

แผนงานและงบประมาณ 
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กิจกรรม 
(ท้ำอะไร) วิธีการ 

(ท้ำอย่ำงไร) 
งบประมาณ 
(ใช้เงินเท่ำใด) 

ระยะเวลา 
(ท้ำเม่ือใด) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ท้ำกับใคร   กี่คน) 

ผู้รับประโยชน์จาก
โครงการ    

(จ้ำนวนคน   ครัวเรือน  
กลุ่ม   หมู่บ้ำน) 

เชิญวิทยำกรช้ำนำญกำร
มำอบรม 

ระยะเวลำ 2 วัน 

-ค่ ำ ต อ บ แ ท น วิ ท ย ำ ก ร
กระบวนกำร 3 คน x 600 
บำท = 1,800 บำท 

-ค่ำห้องประชุม 1,000 บำท 
x 2 วัน = 2,000 บำท 

-ค่ำที่ พั ก 12 ห้อง x 600 
บ ำ ท  x 1 คื น  = 7,200 
บำท 

-ค่ำเดินทำง จ้ำนวน 100 
บำท x 60 คน = 6,000 

-ค่ ำประสำนงำน  จ้ ำนวน 
1,000 บำท 

รวมเป็นเงิน 52,200 บาท 
4. กิจกรรมสรุปบทเรียน -สรุปบทเรียนคณะท้ำงำน 

-จัดท้ำรำยงำนสรุป 

-ค่ำอำหำรหลัก จ้ำนวน 1 
มื อ x 24 คน x 80 บำท = 
1,920 บำท 

-ค่ำอำหำรว่ำง จ้ำนวน 2 มื อ 
x 24 ค น  x 25 บ ำ ท  = 

 คณะท้ำงำนจ้ำนวน 24 
คน 

 

แผนงานและงบประมาณ 
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กิจกรรม 
(ท้ำอะไร) วิธีการ 

(ท้ำอย่ำงไร) 
งบประมาณ 
(ใช้เงินเท่ำใด) 

ระยะเวลา 
(ท้ำเม่ือใด) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ท้ำกับใคร   กี่คน) 

ผู้รับประโยชน์จาก
โครงการ    

(จ้ำนวนคน   ครัวเรือน  
กลุ่ม   หมู่บ้ำน) 

1,200 บำท 

-ค่ำเดินทำง จ้ำนวน 100 
บำท x 24 คน = 2,400 

-ค่ำจัดท้ำรำยงำน 3,000 
บำท  

-ค่ ำห้ อ งป ระชุ ม  จ้ ำน วน 
1,000 บำท 

รวมเป็นเงิน 9,520 บาท 

รวมเป็นเงิน 100,000 บำท 
 

 

 

 

 

 

แผนงานและงบประมาณ 
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ระยะเวลำกำรด้ำเนินงำนของโครงกำร 

 ตั งแต่วันที่      เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2560  ถึง  วันที่     เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560           

 
กลไกคณะท้างานระดับภูมินิเวศน์ลุ่มน้้าสายบุรี 

อ้าเภอ ต้าบล ชื่อ – สกุล 
สายบุรี ละหำร นำยดนยำ   สะแลแม 

น.ส.รีซำวำตี   หมำดอุมำ 
ตะลุบัน นำงอ้ำพร    กังพำนิช 

นำยธนกร    ไชยภักด ี
ตะบิ ง นำยยำลี      ดือรำแม 

นำยสำกำรียำ  ดีเยำะ 
มะนังดำล้ำ นำยแซมเซ็ง  มะอิง 

นำยมูฮัมหมัดยำอีดี สะนิ 
ปะเสยะวอ นำยซูลกิฟลี มูซอ 

นำยอำลียะ เจะอำลี 
กะดุนง นำยสุกรี  มะด ุ

น.ส.นำอีหมะห์ มำแฮ 
เตรำะบอน นำยไซลฮูดิง สำอ ิ

นำยสำและ  รีกำซอ 
บือเระ นำยสำเฮำะ ดำแม 

นำยอำรง อำมะ 
กะพ้อ ปล่องหอย นำงกำมำรีเยำะ   อำแว 

นำยรุสลัน  เจะสือแม 
ตะโละดือรำมัน นำยรอมือลี วำบำ   

นำยซอลำฮูดิง สำแล 
ไม้แก่น ไทรทอง นำงประไพ  นุ้ยสุวรรณ 

นำยมุสลิม กลำมอ 
ตะโละไกรทอง นำยก่อลำ  บือรำเฮง 

นำยสักรียำ ยำมำ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ด้ำนปริมำณ 
 แกนน้ำในพื นที่ปลำยน ้ำลุ่มน ้ำสำยบุรี จ้ำนวน 120 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำตรกำรกำร

ป้องกันและเฝ้ำระวังภัยพิบัติ       
 มีอำสำสมัคร จ้ำนวน 60 คน เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมอำสำสมัครในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังภัย

พิบัติ 
- ด้ำนคุณภำพ 

 ประชำชนในพื นที่ปลำยน ้ำลุ่มน ้ำสำยบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรป้องกันและเฝ้ำระวังภัยพิบัติ 
 เกิดกลไกกำรท้ำงำนเฝ้ำระวังภัยพิบัติโดยคณะท้ำงำน 
 เกิดแผนบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคีหน่วยงำนในกำรเฝ้ำระวังภัยพิบัติ 

 
ตัวช้ีวัด   

 อำสำสมัคร จ้ำนวน 60 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังภัยพิบัติ 
 แกนน้ำในพื นที่ปลำยน ้ำลุ่มน ้ำสำยบุรี จ้ำนวน 120 คน มีกลไกกำรท้ำงำนกำรป้องกันและเฝ้ำ

ระวังภัยพิบัติ 
 มีแผนบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคีหน่วยงำนในกำรเฝ้ำระวังภัยพิบัติจ้ำนวน 1 แผน 

 

       

ผู้เสนอโครงการ 

 

 

              ( นำยดนยำ    สะแลแม  ) 

                  ต้ำแหน่งผู้ประสำนงำนโครงกำรฟ้ืนฟูภูมินิเวศน์พื นที่ปลำยน ้ำลุ่มน ้ำสำยบุรีหลังภัยพิบัติ 

      โทรศัพท ์087-2999557 วันที่ 5 มิถุนำยน 2560 

 

 

 


