แบบรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) รอบ 2 ป (ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2559 )
********************
หนวยงาน . กรมโยธาธิการและผังเมือง
1. ชื่องาน/โครงการ

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน
จังหวัดนราธิวาส
.

.
.

2. งาน/โครงการ/ประเด็นขอสั่งการ สอดคลองกับ
□ นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (ขอ)............................................................
□ขอสั่งการหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ/มติคณะรักษาความสงบแหงชาติ… … … … … … … … … … … ..
□ ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี (จากการประชุม ครม./ตรวจราชการในพื้นที่) ...................................................
□ มติคณะรัฐมนตรี........................................................................................................................................
3. ความเปนมา พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ตั้งอยูในพื้นที่ หมู 4 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิ ว าส บริ เ วณชายทะเลเชิ ง เขาตั น หยงทางทิ ศ ตะวั น ออก ซึ ่ง เป น ยอดเขาที ่มี ค วามสู ง กว า ระดั บ น า ทะเล
(ปานกลาง) 294 เมตร ของเขาตันหยง สวนที่สูงกวาระดับน้ําทะเล (ปานกลาง) 60 เมตร จะเรียกไดวาพระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศนตั้งอยูริมทะเลหรือตั้งอยูบนภูเขาก็ถูกตอง
.
ในป พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงสํารวจพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปของเขาตันหยง และทรงมี
พระราชดาริวาจะสรางพระตาหนักทักษิณราชนิเวศนบริเวณเชิงเขาทางทิศตะวันออก เมื่อประชาชนเจาของที่ดิน
ซึง่ สวนใหญเปนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามไดรับทราบ จึงพรอมใจกันนอมเกลาถวายที่ดินของตนเอง โดย
มีนายสะดี อีซอ ผูใหญบานเซ็ง เจะมะ และ อิหมาม หะยี นาวัต ลอ โดยการขายใหกับสานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย เพื่อใชเปนสถานทีใ่ นการกอสรางอาคารพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน ราษฎรบานเขาตันหยงได
ไปสรางหมูบานใหมทางทิศใตติดกับเขตพระราชฐาน และอยูอาศัยมาจนถึงปจจุบัน
.
พระตํา หนั กทักษิ ณราชนิ เ วศน สรางขึ้นในป พ.ศ.2516 โดยมีหมอมหลวงสันธยา อิศรเสนา เปน
ผูออกแบบใหมีลักษณะ เปนทรงปนหยาสมัยใหม อันเปนสถาปตยกรรมที่นิยมของชาวภาคใต ทั้งนี้ เพือ่ เปนไปตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ที่ทรงมีพระราชประสงคใหออกแบบรูปทรงอาคารทีม่ ีความประสาน
กลมกลืนกับอาคารบานเรือนแบบทองถิ่นที่มีอยูแ ตเดิมในพืน้ ที่ และจากการเสด็จเยีย่ มเยียนราษฎรในภาคใตนี้ ก็ได
เกิดโครงการพระราชดาริตางๆ ขึ้นมากมาย ทั้งนี้ เพื่อชวยแกปญหาในการประกอบอาชีพใหราษฎรของพระองคไดมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาเดิม
.
อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ ตัง้ อยูภ ายในเขตพระราชฐานชัน้ นอก เปนการรวมมือรวมใจ
ของขาราชการ ใน 14 จังหวัดภาคใต ดําเนินการกอสรางโดยกองทัพภาคที่ 4 ใชเวลา 6 เดือน แลวเสร็จเมื่อป
พ.ศ. 2537 เพือ่ นอมถวายแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เปนอาคารหอประชุมขนาด 35.00 x 80.00 เมตร
มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร ใชโครงหลังคาเปนโครงถักเหล็ก หลังคาเหล็กลอนรีด
.
เนื่องดวยอาคารดังกลาว ตั้งอยูริมทะเลจึงทําใหโครงสรางสวนหลังคาของอาคาร ซึ่งเปนเหล็กถูกไอลม
ทะเลกัดกรอนจนเปนสนิม กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดเริม่ เขาไปสํารวจสภาพความเสียหายของอาคารฯ ตั้งแต
ป พ.ศ. 2554 ในครั้งนั้น ความเสียหายยังมีไมมากนัก โดยมีความเสียหายที่โครงสรางหลังคาเหล็กเพียงบางสวน
และมีแนวคิดในการตอเติมพื้นที่ดานขางเพิ่มเติม เพื่อใหเพียงพอตอการใชสอยที่มีเพิ่มขึ้น
.

-
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4. ผลการดําเนินงาน (ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2559)

ดําเนินงานแลวเสร็จ

.

5. ผลสัมฤทธิข์ องงาน/โครงการ
เชิงปริมาณ (รอยละ) งานกอสรางแลวเสร็จ 100%
เชิงคุณภาพ เปนสถานที่ที่ทําใหประชาชนตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสถาบันพระมหากษัตริย และเปนสถานที่จัดเลี้ยงในระดับจังหวัด

.
.
.

6. แผนการดําเนินงานในระยะตอไป

ดําเนินงานแลวเสร็จ

7. ประโยชนที่ประชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
จัดเลี้ยงในระดับจังหวัดนราธิวาส

.

เปนสถานทีต่ ั้งศูนยรวมใจของประชาชนและเปนสถานที่ .
.

เจาหนาที่ผูประสานงาน นายอนันต สิริพฤกษา สถาปนิกชํานาญการพิเศษ . หนวยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
โทร/มือถือ 08 5118 7044
E-mail:
toonyota@yahoo.com
.
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