- สาเนาคู่ฉบับประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส
………………………………
ด้วยเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้
ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจาเมือง และทรงดาริเห็นว่าบางนรานั้นเป็นชื่อตาบลบ้าน และควรที่จะ
มีชื่อเมืองไว้เป็นหลักฐานสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเมือง “บางนรา” เป็น
“เมืองนราธิวาส” เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๘ คาว่า “นราธิวาส” หมายถึง “ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของ
ประชาชน”
ในโอกาสที่ปี ๒๕๕๘ จะครบ ๑๐๐ ปีที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระแสงราชศัสตราประจาเมือง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๕๘ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมือง
บางนรา เป็น เมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๕๘ จึงสมควรจะจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว และสร้างความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะมีประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน
หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ เป็นจานวนมาก
ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการจัดเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมือง
นราธิวาสขึ้น โดยให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามผนวก ก, ข, ค และ ผนวก ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

๑

ผนวก ก
(แนบท้ายประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
แนวทางการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส
๑. ให้ประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดนราธิวาสมีส่วนร่วมในการจัดงาน
๒. การเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส เป็นการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี ๒๕๕๘
๓. กิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่เป็นไฮไลท์สาคัญของการเฉลิมฉลองฯ ให้เป็นความคิดริเริ่มของคน
นราธิวาส เพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
๔. ใช้นโยบายประหยัด พอเพียง เรียบง่าย เกิดประโยชน์สูงสุด
๕. เน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านคน วัตถุ และสังคม เพื่อให้มีความยั่งยืนตลอดไป เช่น ด้านตัวบุคคล
จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น
แพทย์ วิศวกรรม และสาขาอื่น ๆ ประกาศยกย่องคนดี ๑๐๐ ปี เมืองนรา เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
และเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปได้รับทราบ และเป็นการปลุกจิตสานึกให้มีความภาคภูมิใจของ
ความเป็นคนนราธิวาส
๖. ก่อสร้างอาคารสถานที่ อนุสาวรีย์ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เห็นสมควร และเหมาะสม ไว้เป็นอนุสรณ์
สถานเพื่อกระตุ้นเตือนให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้และรับทราบว่าครั้งหนึ่งได้มีการเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสเมืองนราธิวาสครบ ๑๐๐ ปี
๗. สร้างค่านิยมใหม่ของประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องการรักษาความ
สะอาด เรื่องการตรงต่อเวลา เรื่องการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการมีระเบียบวินัย
...........................................

๒

ผนวก ข
(แนบท้ายประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
คณะที่ปรึกษาในการเฉลิมฉลองการจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส ประกอบด้วย
๑. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
๒. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนราธิวาส
๓. ศิษยาภิบาลคริสตจักรนราธิวาส
๔. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส ทุกท่าน
๕. สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส
๖. กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
๗. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
๘. ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ
๙. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
๑๐. นายสามารถ แก้วสงคราม
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด

...........................................

๓

ผนวก ค
(แนบท้ายประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสทั้ง ๓ ท่าน รองประธานกรรมการ
๓. รอง ผอ.รมน.จว.น.ธ. (ฝท.) กรรมการ
๔. ผบ.ฉก.นธ.
กรรมการ
๕. ปลัดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐. นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล กรรมการ
๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกตาบล กรรมการ
๑๒. คลังจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๓. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๔. วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๖. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
๑๗. ผู้อานวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ
๑๘. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑,๒,๓
๑๙. พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๒. ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๓. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทา
กรรมการ
สาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
๒๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๕. เกษตรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๖. ประมงจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๗. สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๘. ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๙. พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔

๓๐. ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๑. อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๒. แรงงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๓. สถิติจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๕. หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๖. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๗. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๘. พลังงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๙. สรรพากรพื้นที่นราธิวาส กรรมการ
๔๐. ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส กรรมการ
๔๑. นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กรรมการ
๔๒. ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔๓. ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔๔. ผู้อานวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กรรมการ
๔๕. ผู้อานวยการโครงการชลประทานนราธิวาส กรรมการ
๔๖. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส กรรมการ
๔๗. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส กรรมการ
๔๘. ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส กรรมการ
๔๙. ผบ.กรม ร ๓ พล.นย. กรรมการ
๕๐. สารวัตรสถานีตารวจน้าที่ ๑ กองกากับการ ๗ กรรมการ
๕๑. ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานราธิวาส กรรมการ
๕๒. สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองนราธิวาส กรรมการ
๕๓. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕๔. การค้าภายในจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕๕. ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕๖. ผู้อานวยการสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
กรรมการ
ตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส
๕๗. นายอาเภอทุกอาเภอ กรรมการ
๕๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ
๕๙. ผู้อานวยการโรงเรียนนราธิวาส กรรมการ
๖๐. ผู้อานวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย กรรมการ
๖๑. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนราธิวาส กรรมการ
๖๒. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖๓. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส กรรมการ
๖๔. โทรศัพท์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖๕. ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕

๖๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖๗. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖๘. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖๙. นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๐. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๑. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๒. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๓. นายกสโมสรโรตารี่จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๔. นายกสโมสรไลออนส์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๕. นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๖. ประธานอาชีวศึกษานราธิวาส กรรมการ
๗๗. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๘. ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗๙. ประธานชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘๐. ประธานชมรมกีฬาตะกร้อจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘๑. ประธานชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘๒. ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘๓. ประธานชมรมกีฬาฟุตซอลจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘๔. ประธานชมรมฮอกกี้จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘๕. ประธานชมรมกีฬาเทนนิสจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘๖. ประธานมูลนิธิศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ กรรมการ
๘๗. นางกรรณิกา ดารงวงศ์ กรรมการ
๘๘. นายทนงศักดิ์ วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการ
๘๙. นายพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล กรรมการ
๙๐. นายกิจจา จันทสโร กรรมการ
๙๑. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช กรรมการ
๙๒. นายอาพันธ์ ไทยสนิท กรรมการ
๙๓. หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
ลขานุการ
๙๔. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
๙๕. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
๙๖. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
๙๗. หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ
กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
๖

๙๘. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนราธิวาส
กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
๙๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) อานวยการการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) จัดหางบประมาณ รายได้และสิทธิประโยชน์ต่าง สาหรับการจัดงาน
(๓) ติดตามและแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านต่างๆ
(๔) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลช่วยเหลือการจัดงานฯ ได้ตามความเหมาะสม

...........................................

๗

ผนวก ง
(แนบท้ายประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. คณะกรรมการด้านพิธีการทางศาสนา ประกอบด้วย
๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านสังคม) ประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๓ ผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๔ ผู้แทนศิษยาภิบาลคริสตจักรนราธิวาส กรรมการ
๑.๕ ปลัดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๖ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๗ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๘ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กรรมการ
๑.๙ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๑๐ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
กรรมการ
๑.๑๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑,๒,๓
๑.๑๒ ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๑๓ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๑๔ นายอาเภอทุกอาเภอ กรรมการ
๑.๑๕ ผู้อานวยการโรงเรียนนราธิวาส กรรมการ
๑.๑๖ ผู้อานวยการโรงเรียนนราสิขาลัย กรรมการ
๑.๑๗ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๑๘ นายกพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑.๑๙ ประธานมูลนิธิเมตตาธรรม (ท่งเซียเซียงติ้ง) กรรมการ
๑.๒๐ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
(นางเพ็ญศรี ชูแสง)
๑.๒๑ นายวิจิตร สกุลแก้ว กรรมการ
อาจารย์โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ อาเภอสุไหงปาดี
๑.๒๒ นายเติม มาลีวัด กรรมการ
กรรมการพุทธสมาคม
๑.๒๓ นายอนันต์ สุวรรณคง กรรมการ
กรรมการพุทธสมาคม
๘

๑.๒๔ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
๑.๒๕ เจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
กรรมการและ
ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๖ เจ้าหน้าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
กรรมการและ
ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๗ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการ

ลขานุการ

ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดพิธีกรรมทางศาสนาทุกศาสนา การบวงสรวง การทาพิธี สืบชะตาเมือง และ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๓) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการและผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
มอบหมาย
๒. คณะกรรมการจัดสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย
๒.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านเศรษฐกิจ) ประธานกรรมการ
๒.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านสังคม) รองประธาน
๒.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านความมั่นคง) รองประธาน
๒.๔ ปลัดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๕ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
กรรมการ
๒.๖ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๗ ผบ.กรม ร ๓ พล.นย. กรรมการ
๒.๘ รอง ผอ.รมน.จว.นธ. (ฝท.) กรรมการ
๒.๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ
๒.๑๐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๑๑ นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล กรรมการ
๒.๑๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาบล กรรมการ
๒.๑๓ คลังจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๑๔ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๑๕ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๑๖ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔.๑๗ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
๙

๒.๑๘ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๑๙ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๐ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๑ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๒ ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๓ ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๔ นายอาเภอทุกอาเภอ กรรมการ
๒.๒๕ ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๖ ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๗ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๘ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๘ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๒๙ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒.๓๐ นายสามารถ แก้วสงคราม กรรมการ
๒.๓๑ นางกรรณิกา ดารงวงศ์ กรรมการ
๒.๓๒ นายทนงศักดิ์ วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการ
๒.๓๓ นายพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล กรรมการ
๒.๓๔ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
๒.๓๕ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๒.๓๖ สถาปนิก สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๒.๓๗ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ลขานุการ

ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดเตรียมสถานที่ในการก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส
(๒) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในการจัดสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และศาลหลักเมือง
จังหวัดนราธิวาส
(๓) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๔) ให้ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการและผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส

๑๐

๓. คณะกรรมการด้านวิชาการ นิทรรศการ ประกอบด้วย
๓.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านสังคม) ประธานกรรมการ
๓.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือผู้แทน กรรมการ
๓.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๔ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
นราธิวาส เขต ๑,๒,๓
๓.๕ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา กรรมการ
ตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส
๓.๖ ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๗ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
จังหวัดนราธิวาส
๓.๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๙ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๐ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๑ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๒ เกษตรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๓ ประมงจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๔ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๕ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๖ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๗ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๘ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๑๙ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๒๐ แรงงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๒๑ จัดหางานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๒๒ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๒๓ สถิติจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๒๔ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๒๕ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ กรรมการ
๓.๒๖ ผู้อานวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย กรรมการ
๓.๒๗ ผู้อานวยการโรงเรียนนราธิวาส กรรมการ
๓.๒๘ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
จังหวัดนราธิวาส
๓.๒๙ นายอาเภอทุกอาเภอ กรรมการ
๑๑

๓.๓๐ ผู้อานวยการโครงการชลประทานนราธิวาส กรรมการ
๓.๓๑ ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์บาเจาะ กรรมการ
๓.๓๒ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรรมการ
๓.๓๓ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๓๔ เจ้าคณะจังหวัด พระเทพศีลวิสุทธิ์ หรือผู้แทน กรรมการ
๓.๓๕ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนราธิวาส หรือผู้แทน กรรมการ
๓.๓๖ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๓๗ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๓๘ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๓๙ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๔๐ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓.๔๑ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๓๔๒ ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ กรรมการ
๓.๔๓ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง กรรมการ
๓.๔๔ นายสมมาตร ดารามั่น กรรมการ
๓.๔๕ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
๓.๔๖ ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง กรรมการและ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๔๗ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๔๘ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ

ลขานุการ

ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดกิจกรรมทางด้านวิชาการ รูปแบบการนาเสนอและนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดนราธิวาส และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๓) ให้ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการและผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส
๔. คณะกรรมการจัดทาตราสัญลักษณ์ ของการจัดงานฯ ประกอบด้วย
๔.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านเศรษฐกิจ) ประธานกรรมการ
๔.๒ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔.๓ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๒

๔.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔.๕ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กรรมการ
๔.๖ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔.๗ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔.๘ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔.๙ จัดหางานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔.๑๐ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๔.๑๑ นางวรนุช กูบาเล๊าะ ครู คศ.๓ โรงเรียนนราธิวาส
กรรมการ
๔.๑๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) กรรมการและเ
ลขานุการ
๔.๑๓ เจ้าหน้าที่ มนร. ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๔.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๑๕ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
๔.๑๖ นายไมตรี วรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ชานาญการ กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาโลโก้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายประจาการจัดงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๗
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๓) ให้ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการและผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส
๕. คณะกรรมการจัดทาหนังสือระลึก ประกอบด้วย
๕.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านความมั่นคง) ประธานกรรมการ
๕.๒ ปลัดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๓ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หรือผู้แทน กรรมการ
๕.๔ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๕ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๖ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๗ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๘ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๙ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๑๐ ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนราธิวาส กรรมการ
๑๓

๕.๑๑ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๑๒ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๑๓ การค้าภายในจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๑๔ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๑๕ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๑๖ ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๕.๑๗ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส กรรมการ
๕.๑๘ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
๕.๑๙ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๕.๒๐ นายไมตรี วรรณรัตน์ นักวิเคราะห์ฯ สนจ.นธ. กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาหนังสือที่ระลึกในการจัดงาน
(๒) จัดหาผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดเพื่อจัดทาเป็นของที่ระลึก
(๓) จัดทาตราไปรษณียากร ๑๐๐ ปี นราธิวาส
(๔) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ลขานุการ

๖. คณะกรรมการด้านการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย
๖.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านความมั่นคง) ประธานกรรมการ
๖.๒ ปลัดจังหวัดนราธิวาส
กรรมการ
๖.๓ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๖ นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล กรรมการ
๖.๗ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๘ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๙ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
๖.๑๐ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑,๒,๓
๖.๑๑ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๑๒ นายอาเภอทุกอาเภอ กรรมการ
๖.๑๓ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๔๔๖ กรรมการ
๖.๑๔ ผบ.กรม ร ๓ พล.นย. กรรมการ
๖.๑๕ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๔

๖.๑๖ ผู้อานวยการสานักงานการศึกษานอกระบบและ กรรมการ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส
๖.๑๗ ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๑๘ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง กรรมการ
๖.๑๙ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๒๐ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๒๑ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๒๒ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๒๓ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๒๔ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๖.๒๕ นายกสโมสรโรตารี่นราธิวาส กรรมการ
๖.๒๖ นายกสโมสรไลอ้อนส์นราธิวาส กรรมการ
๖.๒๗ จ่าจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
๖.๒๘ ป้องกันจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๖.๒๙ ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๖.๓๐ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ลขานุการ

ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดกิจกรรมการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในช่วง ก่อน ระหว่าง และหลังการ
จัดงานฯ ตามความเหมาะสม
(๒) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนได้ทาความสะอาด ตกแต่งสานักงาน บ้านเรือนและ
ประดับธงชาติ ประดับไฟสวยงามตลอดปี ๒๕๕๗
(๓) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๔) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๗. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ประกอบด้วย
๗.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านสังคม) ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๓ นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล กรรมการ
๗.๔ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง กรรมการ
๗.๕ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕

๗.๗ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๘ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๙ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๑๐ เกษตรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๑๑ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๑๒ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส
๗.๑๓ นายอาเภอทุกอาเภอ กรรมการ
๗.๑๔ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๑๕ ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส กรรมการ
๗.๑๖ ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส กรรมการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๗.๑๗ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส กรรมการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๗.๑๘ ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนราธิวาส กรรมการ
๗.๑๙ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๒๐ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๒๑ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๒๒ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๒๓ ประธาน CLUSTER OTOP จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๒๔ ประธานเครือข่าย OTOP อาเภอ ทุกอาเภอ กรรมการ
๗.๒๕ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๒๖ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๒๗ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๗.๒๘ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
๗.๒๙ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา กรรมการและ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ

ลขานุการ

ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดหา คัดสรร ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัด
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๓) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

๘. คณะกรรมการจัดทาสูจิบัตร ประกอบด้วย
๑๖

๘.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านความมั่นคง) ประธานกรรมการ
๘.๒ ปลัดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๓ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๔ ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยว สานักงานนราธิวาส กรรมการ
๘.๕ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๗ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๘ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๙ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๑๐ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
นราธิวาส เขต ๑,๒,๓
๘.๑๑ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๑๒ ผู้อานวยการโรงเรียนนราธิวาส กรรมการ
๘.๑๓ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๘.๑๔ ประธานอาชีวศึกษานราธิวาส กรรมการ
๘.๑๕ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
ลขานุการ
๘.๑๖ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๑๗ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาสูจิบัตร และกาหนดการต่าง ๆ ในการจัดงานฯ
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๓) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๙. คณะกรรมการด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๙.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านสังคม) ประธานกรรมการ
๙.๒ ปลัดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๓ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๕ นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล กรรมการ
๙.๖ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง กรรมการ
๙.๗ เกษตรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๘ ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นธ. เขต ๑,๒,๓
กรรมการ
๙.๙ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ กรรมการ
๑๗

๙.๑๐ ผู้อานวยการโรงเรียนนราธิวาส กรรมการ
๙.๑๑ ผู้อานวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย กรรมการ
๙.๑๒ นายอาเภอทุกอาเภอ กรรมการ
๙.๑๓ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๑๔ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๑๕ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๑๖ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๑๗ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๑๘ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๙.๑๙ ประธานชมรมศิลปินพื้นบ้านนราธิวาส กรรมการ
๙.๒๐ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
๙.๒๑ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กรรมการและ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
๙.๒๒ ป้องกันจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ที่ทาการปกครองจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการ

ลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดการแสดงศิลปวัฒนธรรม (การแสดงแสง สี เสียง และการจัดขบวนแห่รอบเมือง)
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๔) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการและผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส
๑๐. คณะกรรมการด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย
๑๐.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านเศรษฐกิจ) ประธานกรรมการ
๑๐.๒ ปลัดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๔ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๖ นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล กรรมการ
๑๐.๗ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกตาบล กรรมการ
๑๐.๘ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๙ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑,๒,๓

๑๐.๑๐ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

กรรมการ
๑๘

และสิง่ แวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
๑๐.๑๑ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๑๓ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๑๔ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๑๕ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๑๖ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
จังหวัดนราธิวาส
๑๐.๑๗ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๑๘ ผู้อานวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๑๙ เกษตรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๒๐ ผู้อานวยการแขวงการทางจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๒๑ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๒๒ นายอาเภอทุกอาเภอ กรรมการ
๑๐.๒๓ ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการ
สานักงานนราธิวาส
๑๐.๒๔ ผู้อานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการ
จังหวัดนราธิวาส
๑๐.๒๕ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๒๖ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๒๗ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๐.๒๘ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
ลขานุการ
๑๐.๒๙ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา กรรมการและ
สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้อานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดงานฯ
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๕) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๑๑. คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านความมั่นคง) ประธานกรรมการ
๑๑.๒ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือผู้แทน กรรมการ
๑๑.๔ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๙

๑๑.๕ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๑.๖ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๑.๗ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส กรรมการ
๑๑.๘ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๑.๙ ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรรมการ
จังหวัดนราธิวาส
๑๑.๑๐ ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุไหงโก-ลก กรรมการ
๑๑.๑๑ ผู้อานวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. นราธิวาส กรรมการ
๑๑.๑๒ ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจภาค ๙ กรรมการ
๑๑.๑๓ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. กรรมการ
๑๑.๑๔ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๑๕ นราธิวาส กรรมการ
๑๑.๑๕ หัวหน้าสถานีวิทยุ pnu Radio กรรมการ
๑๑.๑๖ หัวหน้าการสถานีวิทยุ ภวส.๖ กรรมการ
๑๑.๑๗ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองนราธิวาส กรรมการ
๑๑.๑๘ จ่าจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๑.๑๙ ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๑.๒๐ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ในพื้นที่
กรรมการ
จังหวัดนราธิวาสทุกท่าน
๑๑.๒๑ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
ลขานุการ
๑๑.๒๒ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.๒๓ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้อานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานทุกกิจกรรม ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงให้ประชาชน
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบและมาร่วมงาน
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๓) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงเรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณ
บ้านเรือนและในที่สาธารณะ
(๔) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดทาผังการจัดงาน ประกอบด้วย
๑๒.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านเศรษฐกิจ) ประธานกรรมการ
๑๒.๒ ปลัดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๒.๓ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๒.๔ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๒๐

๑๒.๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๒.๖ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กรรมการ
๑๒.๗ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๒.๘ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๒.๙ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๒.๑๐ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
ลขานุการ
๑๒.๑๑ สถาปนิก สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย ผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๒.๑๒ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาผังบริเวณงาน ณ สถานที่การจัดงานฯ รวมทั้งบริเวณอื่น(ถ้ามี)
(๒) แต่งตั้งคณะทางานหรือเชิญส่วนราชการ/บุคคลให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลืองานได้ตาม
ความเหมาะสม
(๕) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ประกอบด้วย
๑๓.๑ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการ
๑๓.๒ รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
(พันตารวจเอก นิตินัย หลังยาหน่าย)
๑๓.๓ นายอาเภอเมืองนราธิวาส กรรมการ
๑๓.๔ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กรรมการ
๑๓.๕ ผู้บังคับกองร้อย ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๖ กรรมการ
๑๓.๖ ผู้บังคับกองร้อย ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๗ กรรมการ
๑๓.๗ ผู้บังคับกองร้อย อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๓.๘ ผู้บังคับกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน กรรมการ
๑๓.๙ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกเคียน กรรมการ
๑๓.๑๐ อาสากู้ภัยจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๓.๑๑ ผู้กากับการฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
ลขานุการ
๑๓.๑๒ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองนราธิวาส กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.๑๓ รองผู้กากับการป้องกันปราบปราม กรรมการและ
สถานีตารวจภูธรเมืองนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.๑๔ ป้องกันจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.๑๕ สารวัตรจราจร สถานีตารวจภูธรเมืองนราธิวาส กรรมการและ
๒๑

ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางแผนอานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจรภายในและรอบบริเวณงาน
(๒) จัดเจ้าหน้าที่จราจร ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรแก่ผู้มาร่วมงาน
(๓) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย
๑๔.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการ
๑๔.๒ ผู้อานวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ
๑๔.๓ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
๑๔.๔ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
๑๔.๕ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการและเ
ลขานุการ
ให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดหน่วยปฐมพยาบาล ณ กองอานวยการจัดงาน
(๒) ควบคุมการสุขาภิบาล ร้านค้า ร้านอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ
(๓) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๑๕. คณะกรรมการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย
๑๕.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านเศรษฐกิจ) ประธานกรรมการ
๑๕.๒ อัยการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕.๓ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕.๔ สรรพากรพื้นที่นราธิวาส กรรมการ
๑๕.๕ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕.๖ เสมียนตราจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕.๗ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕.๘ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕.๙ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
๑๕.๑๐ คลังจังหวัดนราธิวาส กรรมการและเ
ลขานุการ
๑๕.๑๑ ตรวจสอบภายในจังหวัดนราธิวาส กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๕.๑๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส ผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้อานาจหน้าที่ ดังนี้
๒๒

(๑) จัดหารายได้
(๒) ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุนการจัดงาน
(๓) จัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย สาหรับการจัดงาน
(๔) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
…………………………………..

๒๓

