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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ   ทีต้่องด าเนินการ ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  หากการจัดท าแผนการด าเนินงานไม่แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี สามารถขอขยายเวลาการจัดท าและแก้ไข
แผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และเม่ือผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานแล้ว  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559 ก าหนดเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้ปรับเปลี่ยนจาก  
“แนวทางการพัฒนา”เป็น “แผนงาน”และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
6247  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2360  ก าหนดเค้าโครงแบบส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
จ านวน  3  แบบ  คือ  แบบ  ผด. 01  แบบ  ผด. 02  แบบ  ผด.  02/1          

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256 2  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็น
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 
ส่วน  คือ 

       ส่วนที่  1  บทน า 
                             1.1  บทน า 
                             1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
                             1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
                             1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

                 ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
         2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    
         2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น  
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจน   
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ในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน
และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ  
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกิดจากการ
จ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดย   
ไม่ใช้งบประมาณ  (ถ้ามี) 
  3.4  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
  3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เติ ม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ  4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตาม  ข้อ 26  และข้อ  27  ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดย
มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
      1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
      3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ       
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ของเทศบาลและหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเขตเทศบาล 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เทศบาล   

ผู้บริหารเทศบาลลงนามประกาศเป็น       
แผนการด าเนินงาน 

    ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 

ปิดประกาศภายใน  15  วัน  
นับแต่วันที่ประกาศ  และปิด
ประกาศอย่างน้อย  30  วัน 
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4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      1. มีแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา    
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      2. ผู้บริหารสามารถควบคุมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
               3. ท าให้การประสานงาน  การติดตามและประเมินผล  มีความสะดวกและตรวจสอบ     
ผลการด าเนินงานได ้
   



 

 

 

ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 

 

 



 

 

 

แบบ  ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 

 
 

 

 



แบบ  ผด. 01

จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.35 14,381,000              9.09 ส านักการช่าง

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

3 1.35 14,381,000             9.09

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.45 50,000                     0.03 ส านักปลัดเทศบาล

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา 16 7.17 48,235,800              30.50 ส านักการศึกษา

รวม

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยทุธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่ 1:  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 จ านวนงบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที ่ 2 :  การพัฒนาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
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จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมดยทุธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จ านวนงบประมาณ

 - แผนงานสาธารณสุข 118 52.91 1,730,675                1.09 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.45 23,000                     0.01 กองสวัสดิการสังคม

 - แผนงานเคหะและชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 8 3.59 157,850                  0.10 กองสวัสดิการสังคม

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 4.48 2,516,000                1.59 ส านักการศึกษา

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง 3 1.35 38,980,800              24.64 กองสวัสดิการสังคม

157 70.40 91,694,125             57.97

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 0.90 950,000                  0.60 ส านักปลัดเทศบาล

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รวม

ยทุธศาสตร์ที ่ 3 : การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
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จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมดยทุธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จ านวนงบประมาณ

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

2 0.90 950,000                 0.60

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.45 9,320,000   5.89 ส านักการช่าง

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

1 0.45 9,320,000               5.89

ยทุธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการ

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

รวม

การลงทุนพาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่ 4 : การพัฒนาดา้นการวางแผนการส่งเสริม

รวม
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จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมดยทุธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จ านวนงบประมาณ

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

0 0.00 -                         0.00

ยทุธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 3.59 3,370,000                2.13 ส านักการศึกษา

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รวม
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จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมดยทุธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จ านวนงบประมาณ

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     
8 3.59 3,370,000               2.13

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 21 9.42 6,594,800                4.17 ส านักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา 13 5.83 15,292,000              9.67 ส านักการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข 3 1.35 324,000                  0.20 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน 9 4.04 14,834,000              9.38 ส านักการช่าง
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     
 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     
 - แผนงานการพาณิชย์ 6 2.69 1,410,000                0.89 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

สถานธนานุบาล
ส านักปลัดเทศบาล

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

52 23.32 38,454,800             24.31

223 100.00 158,169,925           100.00
 

รวม

ตามหลักธรรมาภิบาล

รวมทัง้สิน้

รวม

ยทุธศาสตร์ที ่7 : การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
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แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 

 

 



ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 3,377,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

2      1,029,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

โรงพยาบาลหมอแวเกา่

3 9,975,000
(เงินอดุหนนุ

เฉพาะกจิ)

จังหวัดนราธิวาส

รวม 14,381,000

พร้อมระบบระบายน้้า หลังมสัยิดกลาง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า หลังมสัยิดกลาง (หนา้ 79/103)
ซอยโต๊ะกอดอ 1,490 ตารางเมตร ระบบระบายน้้า ขนาด 0.60 เมตร 

แบบ  ผด.02

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้้า ซอยโต๊ะกอดอ  - ซอยโต๊ะกอดอ ส้านกัการช่าง

แผนงานเคหะและชมุชน

ความยาวประมาณ 377 เมตร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม  - กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้้า ซอยข้าง  - ซอยข้างโรงพยาบาล ส้านกัการช่าง

หลังมสัยิดกลาง

ระบบระบายน้้า ซอยข้าง โรงพยาบาลหมอแวเกา่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมอแวเกา่ (หนา้ 80/103)

ขนาด 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 127 เมตร
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 510 ตารางเมตร ระบบระบายน้้า 

หนา  0.05  เมตร

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

อ้าเภอเมอืงนราธิวาส

3

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - ถนนสุริยะประดิษฐ์ ส้านกัการช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสุริยะประดิษฐ์  ต้าบลบางนาค   กว้าง  38  เมตร 

38 เมตร ยาว 1,313 เมตร

ถนนสุริยะประดิษฐ์ ยาว  1,313  เมตร  หนา  0.05  เมตร  จ้านวน  1  สาย
ต้าบลบางนาค  กว้าง
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1       50,000
(เงินรายได้)

และเข้ามามส่ีวนร่วมในการปอ้งกนัและแกไ้ข  - พื้นที่ชุมชนภายใน
ปญัหายาเสพติดอย่างยัง่ยืน เขตเทศบาล

รวม 50,000     1

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

พ.ศ. 2562

จัดกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ได้ตระหนกัถึงพลังความรักความสามคัคี เทศบาลเมอืงนราธิวาส

 - จัดอบรมแกนน าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  - หอ้งประชุมพิชิต ส านกัปลัดเทศบาล
ของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อใหป้ระชาชน บ ารุงชัน้ 5 ส านกังาน (หนา้ 6/103)
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2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานการศึกษา

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 60,000
(เงินรายได้)

วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และ ภาษาองักฤษ  - ระดับจังหวัด/
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 5 , มธัยมศึกษาปทีี่ 2 และ ส านกังานท้องถิน่
มธัยมศึกษาปทีี่ 5 คัดเลือกในระดับจังหวัด เพื่อเปน็ตัวแทน จังหวัดนราธิวาส
ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ  - ระดับประเทศ ณ

กรุงเทพมหานคร

2 700,000
(เงินรายได้)

3 30,000
(เงินรายได้)

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แข่งขันคนเกง่ในโรงเรียน  - ส่งนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส เข้าร่วม  - โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา
ท้องถิน่ การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถิน่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เทศบาลเมอืง (หนา้ 29/103)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

จัดนทิรรศการทาง  - จัดนทิรรศการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  - ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา
การศึกษาและแข่งขัน ในสังกดั เมอืงนราธิวาส (หนา้ 29/103)

ธันวาคม ทั้ง 5 กลุ่มสาระ คือภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , นราธิวาส

และระดับประเทศ

ทักษะทางวิชาการ  - ส่งนกัเรียนเข้าร่วมกจิกรรมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ
ระดับเทศบาล  ,ภาค  ระดับเทศบาล ภาคและระดับประเทศ

ปกครองส่วนท้องถิน่ เทศบาลเมอืง
และระดับชาติของ นราธิวาส

ประเมนิคุณภาพทางการ  - จัดการประเมนิคุณภาพทางการศึกษาของกรมส่งเสริมการ  - หอ้งประชุม ส านกัการศึกษา
ศึกษาระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการประเมนิภายนอก (ศทปร.) ชัน้ 3 ส านกังาน (หนา้ 29/103)

โรงเรียนในสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั
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สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ  - จัดโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   - โรงเรียนเทศบาล ส านกัการศึกษา
บริหารสถานศึกษา รายละเอยีดดังนี้ 1 - 6 จ านวน 6 (หน้า29-31/103)

4. พัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียนๆละ 100,000 บาท  

1. โครงการอาหารกลางวัน   แหง่ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั  - ศูนย์พัฒนาเด็ก

3. ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน   

8. รณรงค์การปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา    

    เทศบาลเมอืงนราธิวาส  โรงเรียนละ  20,000  บาท เล็ก จ านวน 6 ศูนย์

   ในการพัฒนาท้องถิน่  (SBMLD) 
6. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน    
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนๆละ 50,000 บาท

   อปท.ส าหรับข้าราชการครู/พนกังานครู  
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกดั

11. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ       

9. ส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา  อปท.  โรงเรียนละ 

10. กจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
     สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  โรงเรียนเทศบาล  3

    50,000  บาท

     เศรษฐกจิพอเพียง"     
12. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน่

     บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถาน
     ศึกษาพอเพียง" สู่ "การบริหารตามหลักปรัชญาของ

13. การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษา      
     ขัน้พื้นฐาน  ส าหรับโรงเรียนในสังกดั

     (ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน) 

14. เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

15.เงินหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ 350,000       

60,000         

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน 6 ศูนย์ ๆ ละ 10,000 บาท 
34,749,800

(เงินอดุหนนุทั่วไป)

5 100,000       
(เงินรายได้)

6 3,284,000    
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

7 5,912,000    
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

8 สร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพติด  - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพติด และ        200,000
เด็กและเยาวชน จัดฝึกอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างงานที่มัน่คง ใหแ้กก่ลุ่มเปา้หมาย (เงินอดุหนนุทั่วไป)
นอกสถานศึกษา จ านวน 70 คน 

 1. เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 3 - 15 ป ีที่ไมไ่ด้รับการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน (ที่ไมไ่ด้ก าลังศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา ด้วยสาเหตุต่างๆ )
 2. เยาวชนอายุระหว่าง 16 - 25 ป ีที่ไมไ่ด้ศึกษาต่อและไมม่ี

อาหารกลางวัน โรงเรียน  - อดุหนนุโครงการอาหารกลางวันใหก้บัสถานศึกษาโรงเรียน  - โรงเรียนอนบุาล ส านกัการศึกษา
อนบุาลนราธิวาส อนบุาลนราธิวาส นราธิวาส (หนา้ 35/103)

เมอืงนราธิวาส เมอืงนราธิวาส นราธิวาส (หนา้ 35/103)
อาหารกลางวัน โรงเรียน  - อดุหนนุโครงการอาหารกลางวันใหก้บัสถานศึกษาโรงเรียน  - โรงเรียนเมอืง ส านกัการศึกษา

     พัฒนาเด็กเล็ก  (รายหวั) ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป)ี 

16.เงินอดุหนนุส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

     ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 ศูนย์  

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

    ท้องถิน่ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาส่ือ

อบรมจริยธรรมอสิลาม  - ฝึกอบรมจริยธรรมอสิลามศึกษาและพุทธศาสนาส าหรับนกัเรียน  - วัดพรหมนวิาส ส านกัการศึกษา
ศึกษาและพุทธศาสนา ในสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส จ านวน 340 คน 2 รุ่น ๆ ละ  - มสัยิดกลาง (หนา้ 31/103)

    การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเปน็ชาติ ส าหรับ

ส าหรับนกัเรียนในสังกดั 2 วัน ประจ าจังหวัด
เทศบาลเมอืงนราธิวาส นราธิวาส

 - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 36/103)
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

งานท า
9 อทุยานการเรียนรู้นราธิวาส  1. จัดอบรมพัฒนาบคุลากรเครือข่าย ด้านกจิกรรมส่งเสริม          50,000

TK Park Narathiwat การอา่น , หอ้งสมดุ , ระบบ IT , งานกจิกรรม (บรรณารักษ ์/ (เงินรายได้)
นกัจัดกจิกรรม / ฯลฯ )  - Mini TK Park
 2. จัดกจิกรรมสร้างการรับรู้ เช่น Narathiwat
     - โครงการค่ายเยาวชนคน TK (ส านกังานชัว่คราว)
     - โครงการส่งเสริมการอา่น บรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
     - โครงการเสวนาทางวิชาการ
     - โครงการจัดนทิรรศการ
     - โครงการจัดหาวัสดุ - อปุกรณ์
     - โครงการจัดประชุม / อบรมผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้อง
     - โครงการจัดซ้ือ - จัดหาหนงัสือและส่ือสาระท้องถิน่
     - ฯลฯ

10 การพัฒนาระบบบริหาร  - จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์        450,000
จัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 (เงินอดุหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วน เฉพาะกจิ)
ท้องถิน่เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 
ส าหรับส านกัการศึกษา

11 การพัฒนาระบบบริหารจัด  - จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์        450,000
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 (เงินอดุหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วน เฉพาะกจิ)
ท้องถิน่เพื่อเข้าสู่

 - ส านกังานอทุยาน
การเรียนรู้นราธิวาส

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 37/103)

 - ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา
เมอืงนราธิวาส

 - โรงเรียนเทศบาล 1 ส านกัการศึกษา
ถนนภผูาภกัดี

จังหวัดนราธิวาส

สังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส
อ าเภอเมอืงนราธิวาส
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

ประเทศไทย 4.0
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1

12 การพัฒนาระบบบริหารจัด  - จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์        450,000
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 (เงินอดุหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วน เฉพาะกจิ)
ท้องถิน่เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2

13 การพัฒนาระบบบริหารจัด  - จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์        450,000
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 (เงินอดุหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วน เฉพาะกจิ)
ท้องถิน่เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 3

 - โรงเรียนเทศบาล 2 ส านกัการศึกษา
บา้นบาเละฮิเล

บา้นบาเละฮิเล   สังกดั
เทศบาลเมอืงนราธิวาส
อ าเภอเมอืงนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

 - โรงเรียนเทศบาล 3 ส านกัการศึกษา
บา้นยะกงั

เทศบาลเมอืงนราธิวาส
อ าเภอเมอืงนราธิวาสล

บา้นยะกงั   สังกดั

จังหวัดนราธิวาส
อ าเภอเมอืงนราธิวาส

ถนนภผูาภกัดี   สังกดั
เทศบาลเมอืงนราธิวาส
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

14 การพัฒนาระบบบริหารจัด  - จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์        450,000
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 (เงินอดุหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วน เฉพาะกจิ)
ท้องถิน่เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 4

15 การพัฒนาระบบบริหารจัด  - จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์        450,000
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 (เงินอดุหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วน เฉพาะกจิ)
ท้องถิน่เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5

16 การพัฒนาระบบบริหารจัด  - จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์        450,000
การศึกษาอเิล็กทรอนกิส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 (เงินอดุหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วน เฉพาะกจิ)
ท้องถิน่เพื่อเข้าสู่

 - โรงเรียนเทศบาล 4 ส านกัการศึกษา

จังหวัดนราธิวาส

บา้นก าปงตาโกะ๊

ถนนโคกเคียน

 - โรงเรียนเทศบาล 5 ส านกัการศึกษา
วัดประชาภริมย์

 - โรงเรียนเทศบาล 6 ส านกัการศึกษา

บา้นก าปงตาโกะ๊  สังกดั
เทศบาลเมอืงนราธิวาส
อ าเภอเมอืงนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

วัดประชาภริมย์   สังกดั
เทศบาลเมอืงนราธิวาส
อ าเภอเมอืงนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

ประเทศไทย 4.0
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 6

รวม 48,235,80016

ถนนโคกเคียน  สังกดั
เทศบาลเมอืงนราธิวาส
อ าเภอเมอืงนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 76,000
(เงินรายได้)

ในชุมชนต่างๆ 10 จุด

2                6,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค โดยส ารวจ ปลีะ 2 คร้ัง 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้) ตามพระปณิธาน
ศดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

3 60,000             
(เงินรายได้)

อาหาร ในเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส เจ้าหนา้ที่ เทศบาลเมอืงนราธิวาส

4            259,200
(เงินรายได้)

ระหว่างเวลา 16.30 - 20.30 น. เทศบาลเมอืงนราธิวาส

เทศบาลเมอืงนราธิวาส
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่เกีย่วข้องรวม 160 คน
(หนา้ 39/103)

(หนา้ 44/103)

รับผิดชอบหลกั
ควบคุมปอ้งกนัโรคพิษสุนขั  - ฉีดวัคซีน จ านวน 1,000 ตัว  - หนา้ส านกังานเทศบาล กองสาธารณสุข
บา้และลดจ านวนของ  - ฉีดยาคุมก าเนดิ จ านวน 200 ตัว เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

(หนา้ 39/103)

อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ  - จัดอบรมมาตรฐานการสุขาภบิาลอาหารใหแ้ก่  - หอ้งประชุมพิชิตบ ารุง กองสาธารณสุข

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

สุนขัจรจัด  - ท าหมนั 50 ตัว  - หนว่ยบริการตามจุด (หนา้ 39/103)

ด้านสุขาภบิาลอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหนา่ย (ชัน้ 5) ส านกังาน และส่ิงแวดล้อม

ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์  - ส ารวจและขึน้ทะเบยีนสุนขัและแมวในเขตเทศบาล  - ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข
และขึน้ทะเบยีนสัตว์ ทั้งที่มเีจ้าของและไมม่เีจ้าของ จ านวน 1,000 ตัว เทศบาลเมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

อคัรราชกมุารี

ที่เกิดขึน้จากโครงการ

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

ทันตกรรมรักษาและ  - ใหบ้ริการทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพ  - คลินกิทันตกรรม กองสาธารณสุข
การทันตสาธารณสุข อนามยัในช่องปากแกป่ระชาชนนอกเวลาราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

5  - จัดบริการคลินกิพิเศษนอกเวลาราชการระหว่าง 360,000           
เวลา 16.30 - 20.00 น. (เงินรายได้)

นอกเวลาราชการ

6  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                7,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

7  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                5,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

8  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                6,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

9  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                5,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

10  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                6,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนพนาสณฑ์ กองสาธารณสุข
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน  30  คน (หนา้ 47/103)
กมุารี ชุมชนพนาสณฑ์

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนบรูณะ กองสาธารณสุข
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน    25   คน (หนา้ 47/103)
กมุารี ชุมชนบรูณะ

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนบอืตง กองสาธารณสุข
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน   30  คน (หนา้ 47/103)
กมุารี ชุมชนบอืตง

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนกแูบบาเดาะ กองสาธารณสุข
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน   ๒๕  คน (หนา้ 46/103)
กมุารี ชุมชนกแูบบาเดาะ

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนก าปงบารู 3 กองสาธารณสุข
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน ๔๐   คน (หนา้ 46/103)
กมุารี ชุมชนก าปงบารู 3

บริการคลินกิพิเศษเพื่อการ
รักษาพยาบาลประชาชน

 - คลินกิเทศบาลเมอืง
นราธิวาส

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 44/103)
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

11  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                7,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

12  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                6,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

13  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                7,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

14  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                6,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

15  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน แนะน าการ                7,000
เลือกบริโภคอาหารที่มสีารไอโอดีนแกป่ระชาชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน  40   คน (หนา้ 48/103)
กมุารี ชุมชนก าปงบารู 1

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน    30   คน (หนา้ 48/103)
กมุารี ชุมชนหลังตลาดสด

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนก าปงบารู 1 กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน  40   คน (หนา้ 48/103)
กมุารี ชุมชนสมยัอาณาจักร

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนหลังตลาดสด กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน  30  คน (หนา้ 48/103)
กมุารี ชุมชนมดัยามัน

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนสมยัอาณาจักร กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ และส่ิงแวดล้อม
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช จ านวน  40   คน (หนา้ 47/103)
กมุารี ชุมชนพิทักษลิ์ขิต

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนมดัยามนั กองสาธารณสุข

โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - ชุมชนพิทักษลิ์ขิต กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

16  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกนัและควบคุมโรค                7,000
หนอนพยาธิแกป่ระชาชน เด็ก ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

17  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกนัและควบคุมโรค                7,000
หนอนพยาธิแกป่ระชาชน เด็ก ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

18  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกนัและควบคุมโรค                6,000
หนอนพยาธิแกป่ระชาชน เด็ก ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

19  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกนัและควบคุมโรค                7,000
หนอนพยาธิแกป่ระชาชน เด็ก ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

20  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                7,700
ใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน  50    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 50/103)
กมุารี ชุมชน 912

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน และส่ิงแวดล้อม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จ านวน 40   คน (หนา้ 50/103)
ชุมชนโต๊ะกอดอ

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชน 912 กองสาธารณสุข

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน และส่ิงแวดล้อม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จ านวน 30   คน (หนา้ 49/103)
ชุมชนฮูยงตันหยง

โครงการควบคุมโรคหนอน  - ชุมชนโต๊ะกอดอ กองสาธารณสุข

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน และส่ิงแวดล้อม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จ านวน  40    คน (หนา้ 49/103)
ชุมชนประชาร่วมใจ

โครงการควบคุมโรคหนอน  - ชุมชนฮูยงตันหยง กองสาธารณสุข

พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน และส่ิงแวดล้อม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จ านวน  40   คน (หนา้ 49/103)
ชุมชนชายทะเล

โครงการควบคุมโรคหนอน  - ชุมชนประชาร่วมใจ กองสาธารณสุข

โครงการควบคุมโรคหนอน  - ชุมชนชายทะเล กองสาธารณสุข
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21  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                9,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 60    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

22  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                5,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

23  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                7,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน  60    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

24  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                7,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 60 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

25  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                7,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

สมานฉันท์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สมานฉันท์ และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 52/103)
กมุารี ชุมชนตรอกช้าง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 51/103)
กมุารี ชุมชนก าปงบารู 2

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนตรอกช้าง กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 51/103)
กมุารี ชุมชนกาแลปาแย

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนก าปงบารู 2 กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 51/103)
กมุารี ชุมชนกาแลตาแป

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนกาแลปาแย กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 50/103)
กมุารี ชุมชน ณ นคร

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนกาแลตาแป กองสาธารณสุข

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชน ณ นคร กองสาธารณสุข
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26  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                9,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 60 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

27  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                9,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

28  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

29  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                7,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 60 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

30  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                7,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 53/103)
กมุารี ชุมชนเมาะสือแม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 53/103)
กมุารี ชุมชนพิทักษลิ์ขิต

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนเมาะสือแม กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 53/103)
กมุารี ชุมชนประชาร่วมใจ

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนพิทักษลิ์ขิต กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 52/103)
กมุารี ชุมชนประชาภริมย์

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนประชาร่วมใจ กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 52/103)
กมุารี ชุมชนบางนาค

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนประชาภริมย์ กองสาธารณสุข

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนบางนาค กองสาธารณสุข
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31  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน  50  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

32  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40     คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

33  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

34  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

35  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน  40   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 55/103)
กมุารี ชุมชนอดุลตานนท์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 54/103)
กมุารี ชุมชนหลังตลาดสด

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนอดุลตานนท์ กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 54/103)
กมุารี ชุมชนวัดบางนรา

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนหลังตลาดสด กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 54/103)
กมุารี ชุมชนละมา้ยอทุิศ

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนวัดบางนรา กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 54/103)
กมุารี ชุมชนร่วมอทุิศ

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนละมา้ยอทุิศ กองสาธารณสุข

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนร่วมอทุิศ กองสาธารณสุข
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36  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                7,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 60  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

37  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

38  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน 40    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

39  - ตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง แนะน าการดูแลสุขภาพ                6,000
ตนเองใหห้า่งไกลจากโรคเร้ือรัง  จ านวน  40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

40  - ใหค้วามรู้ผู้ปกครองในการดูแลด้านโภชนาการแก่                7,000
เด็กที่มปีญัหาทุพโภชนาการ  จ านวน   30   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนก าปงบารู 1

การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (หนา้ 56/103)
สยามบรมราชกมุารี 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 56/103)
กมุารี ชุมชนรายอบอืรากะ

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา  - ชุมชนก าปงบารู 1 กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 55/103)
กมุารี ชุมชนก าปงบารู 3

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนรายอบอืรากะ กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 55/103)
กมุารี ชุมชนก าปงบารู 1

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนก าปงบารู 3 กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และส่ิงแวดล้อม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราช (หนา้ 55/103)
กมุารี ชุมชนฮูยงตันหยง

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนก าปงบารู 1 กองสาธารณสุข

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - ชุมชนฮูยงตันหยง กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

41  - ใหค้วามรู้ผู้ปกครองในการดูแลด้านโภชนาการแก่                7,000
เด็กที่มปีญัหาทุพโภชนาการ  จ านวน  30 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนก าปงบารู 3

42  - ใหค้วามรู้ผู้ปกครองในการดูแลด้านโภชนาการแก่                6,000
เด็กที่มปีญัหาทุพโภชนาการ  จ านวน 30 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

43  - ใหค้วามรู้ผู้ปกครองในการดูแลด้านโภชนาการแก่                6,000
เด็กที่มปีญัหาทุพโภชนาการ  จ านวน  30 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนสมัยอาณาจักร

44  - ใหค้วามรู้ผู้ปกครองในการดูแลด้านโภชนาการแก่                5,000
เด็กที่มปีญัหาทุพโภชนาการ  จ านวน 20   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนโต๊ะกอดอ

45  - ใหค้วามรู้แกเ่ยาวชน ประชาชน ใหม้ส่ีวนร่วมใน                8,000
การดูแลส่ิงแวดล้อม  การจัดการขยะ ในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)ภบิาลในโรงเรียนและชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  30  คน (หนา้ 57/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ชุมชนบอืตง

การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (หนา้ 57/103)
สยามบรมราชกมุารี 

โครงการพัฒนาระบบสุขา  - ชุมชนบอืตง กองสาธารณสุข

การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (หนา้ 57/103)
สยามบรมราชกมุารี 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา  - ชุมชนโต๊ะกอดอ กองสาธารณสุข

การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ สมานฉันท์ และส่ิงแวดล้อม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (หนา้ 56/103)
สยามบรมราชกมุารี 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา  - ชุมชนสมยัอาณาจักร กองสาธารณสุข

การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (หนา้ 56/103)
สยามบรมราชกมุารี 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา  - ชุมชนตรอกช้าง กองสาธารณสุข

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา  - ชุมชนก าปงบารู 3 กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

46  - ใหค้วามรู้แกเ่ยาวชน ประชาชน ใหม้ส่ีวนร่วมใน                6,000
การดูแลส่ิงแวดล้อม  การจัดการขยะ ในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

47  - ใหค้วามรู้แกเ่ยาวชน ประชาชน ใหม้ส่ีวนร่วมใน                8,000
การดูแลส่ิงแวดล้อม  การจัดการขยะ ในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

48  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                8,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

49  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                8,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน 50   คน (หนา้ 58/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนก าปงตาโกะ๊

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน   40     คน (หนา้ 58/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนกาแลตาแป

โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนก าปงตาโกะ๊ กองสาธารณสุข

ภบิาลในโรงเรียนและชุมชน และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  30  คน (หนา้ 58/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ชุมชนละม้ายอทุิศ

โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนกาแลตาแป กองสาธารณสุข

ภบิาลในโรงเรียนและชุมชน และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  50   คน (หนา้ 57/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ชุมชนยะกงั 2

โครงการพัฒนาระบบสุขา  - ชุมชนละมา้ยอทุิศ กองสาธารณสุข

โครงการพัฒนาระบบสุขา  - ชุมชนยะกงั 2 กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

50  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                6,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

51  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                6,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

52  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                6,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน 30  คน (หนา้ 59/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนตลาดเกา่

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน 30   คน (หนา้ 59/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนจือปอ
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนตลาดเกา่ กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน  30  คน (หนา้ 59/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนก าปงปายง
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนจือปอ กองสาธารณสุข

โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนก าปงปายง กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

53  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                8,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

54  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                8,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

55  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                8,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน 40   คน (หนา้ 60/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนบรูณะ

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน   50   คน (หนา้ 60/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนท่าเรือ 2000
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนบรูณะ กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน 40   คน (หนา้ 60/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนโต๊ะกอดอ
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนท่าเรือ 2000 กองสาธารณสุข

โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนโต๊ะกอดอ กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

56  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                8,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

57  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                8,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

58  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                7,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ปญัหายาเสพติด To be สมานฉันท์ และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน  40   คน (หนา้ 61/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน  30  คน (หนา้ 61/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนกแูบบาเดาะ
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนตรอกช้าง กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน   40   คน (หนา้ 61/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนหลังตลาดสด
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนกแูบบาเดาะ กองสาธารณสุข

โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนหลังตลาดสด กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

59  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                7,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

60  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                7,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

61  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                8,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน  40   คน (หนา้ 62/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนยะกงั 1

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน  40   คน (หนา้ 62/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนเมาะสือแม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนยะกงั 1 กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน   30      คน (หนา้ 62/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนมัดยามัน
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนเมาะสือแม กองสาธารณสุข

โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนมดัยามนั กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

62  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                7,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

63  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด จัดกจิกรรมส่งเสริม                7,000
การออกก าลังกายใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

64  - อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพแกห่ญิงวัย                6,000
เจริญพันธ์ หญิงต้ังครรภ ์และเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนก าปงบารู 2

65  - อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพแกห่ญิงวัย                7,000
เจริญพันธ์ หญิงต้ังครรภ ์และเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนก าปงปายง

และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  40     คน (หนา้ 63/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  30    คน (หนา้ 63/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - ชุมชนก าปงปายง กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน  30     คน (หนา้ 63/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนวัดบางนรา
โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - ชุมชนก าปงบารู 2 กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด To be และส่ิงแวดล้อม
number one (ศูนย์เพื่อนใจ ใหห้า่งไกลยาเสพติด จ านวน  30  คน (หนา้ 63/103)
วัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหมอ่ม

ชุมชนยะกงั 2
โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนวัดบางนรา กองสาธารณสุข

โครงการรณรงค์และแกไ้ข  - ชุมชนยะกงั 2 กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

66  - อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพแกห่ญิงวัย                7,000
เจริญพันธ์ หญิงต้ังครรภ ์และเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนจือปอ

67  - อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพแกห่ญิงวัย                6,000
เจริญพันธ์ หญิงต้ังครรภ ์และเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนชายทะเล

68  - อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพแกห่ญิงวัย                7,000
เจริญพันธ์ หญิงต้ังครรภ ์และเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนตลาดเกา่

69  - อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพแกห่ญิงวัย                6,000
เจริญพันธ์ หญิงต้ังครรภ ์และเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนบอืตง

และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน 30 คน (หนา้ 64/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  40     คน (หนา้ 64/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - ชุมชนบอืตง กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  30    คน (หนา้ 64/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - ชุมชนตลาดเกา่ กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  40     คน (หนา้ 64/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - ชุมชนชายทะเล กองสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - ชุมชนจือปอ กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

70  - อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพแกห่ญิงวัย                7,000
เจริญพันธ์ หญิงต้ังครรภ ์และเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนพนาสณฑ์

71  - อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสุขภาพแกห่ญิงวัย                6,000
เจริญพันธ์ หญิงต้ังครรภ ์และเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ชุมชนพิทักษลิ์ขิต

72  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                6,000
จ านวน 30    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

73  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                6,000
จ านวน 30  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

74  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

75  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 30    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนกาแลปาแย กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม ชุมชนกาแลปาแย (หนา้ 66/103)

มะเร็งเต้านม ชุมชน ณ นคร (หนา้ 65/103)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนกาแลตาแป กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม ชุมชนกาแลตาแป (หนา้ 66/103)

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม ชุมชน 912 (หนา้ 65/103)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชน ณ นคร กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม

และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน 30   คน (หนา้ 65/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชน 912 กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก และส่ิงแวดล้อม
ของสมเด็จ พระเทพรัตนราช จ านวน  40  คน (หนา้ 65/103)
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - ชุมชนพิทักษลิ์ขิต กองสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - ชุมชนพนาสณฑ์ กองสาธารณสุข
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

76  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน  40    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

77  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

78  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน  40  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

79  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

80  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

81  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40    คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ชุมชนชายทะเล (หนา้ 67/103)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนจือปอ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม ชุมชนจือปอ (หนา้ 67/103)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนชายทะเล กองสาธารณสุข

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนกแูบบาเดาะ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม (หนา้ 67/103)
ชุมชนกแูบบาเดาะ

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนก าปงปายง กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม (หนา้ 67/103)
ชุมชนก าปงปายง

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนก าปงบารู 2 กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม (หนา้ 66/103)
ชุมชนก าปงบารู 2

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนก าปงตาโกะ๊ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม (หนา้ 66/103)
ชุมชนก าปงตาโกะ๊
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82 อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

83  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

84  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                6,000
จ านวน 40  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

85  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

86  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                6,000
จ านวน  30 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

87  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40   คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนประชาร่วมใจ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม (หนา้ 68/103)
ชุมชนประชาร่วมใจ

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนประชาภริมย์ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม (หนา้ 68/103)
ชุมชนประชาภริมย์

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนบรูณะ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม ชุมชนบรูณะ (หนา้ 68/103)

ชุมชนท่าเรือ 2000

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนบางนาค กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม ชุมชนบางนาค (หนา้ 68/103)

มะเร็งเต้านม ชุมชนตลาดเกา่ (หนา้ 68/103)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนท่าเรือ 2000 กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม (หนา้ 68/103)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนตลาดเกา่ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม

37



ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

88  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

89  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

90  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน  40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

91  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 30 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

92  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน  40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

93  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน  40  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

มะเร็งเต้านม (หนา้ 70/103)
ชุมชนสมัยอาณาจักร

มะเร็งเต้านม (หนา้ 70/103)
ชุมชนวัดบางนรา

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนสมยัอาณาจักร กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม (หนา้ 70/103)
ชุมชนร่วมอทุิศ

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนวัดบางนรา กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม ชุมชนยะกงั 2 (หนา้ 70/103)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนร่วมอทุิศ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนยะกงั 1 กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม ชุมชนยะกงั 1 (หนา้ 69/103)

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนยะกงั 2 กองสาธารณสุข

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนมดัยามนั กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
มะเร็งเต้านม (หนา้ 69/103)
ชุมชนมัดยามัน

38



ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

94  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน  40  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

95  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 40 คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

96  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมแกส่ตรีในชุมชน                7,000
จ านวน 30  คน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

97  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      6,300
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

98  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      5,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

99 อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      6,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนกาแลปาแย กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนกาแลปาแย จ านวน  30  คน (หนา้ 72/103)

ชุมชน 912 จ านวน 30  คน (หนา้ 71/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชน ณ นคร กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชน ณ นคร จ านวน 20  คน (หนา้ 72/103)

มะเร็งเต้านม (หนา้ 71/103)
ชุมชนรายอบอืรากะ

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชน 912 กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม (หนา้ 71/103)
ชุมชนฮูยงตันหยง

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนรายอบอืรากะ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม (หนา้ 71/103)
ชุมชนอดุลตานนท์

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนฮูยงตันหยง กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม

โครงการสืบสานพระราช  - ชุมชนอดุลตานนท์ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั และส่ิงแวดล้อม
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100  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      5,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

101  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      5,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

102  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      5,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

103  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      5,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

104  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      7,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

105  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      6,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

106  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      5,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนยะกงั 1 จ านวน  20   คน (หนา้ 73/103)

จ านวน  40   คน (หนา้ 73/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนเมาะสือแม กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนเมาะสือแม จ านวน  30  คน (หนา้ 73/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนยะกงั 1 กองสาธารณสุข

ชุมชนบางนาค จ านวน 20 คน (หนา้ 72/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนประชาภริมย์ กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนประชาภริมย์ จ านวน  20   คน (หนา้ 73/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนพนาสณฑ์ กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนพนาสณฑ์

ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนท่าเรือ 2000 จ านวน   20   คน (หนา้ 72/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนบางนาค กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนก าปงตาโกะ๊ กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนก าปงตาโกะ๊ จ านวน  20  คน (หนา้ 72/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนท่าเรือ 2000 กองสาธารณสุข
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107  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      7,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

108  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      6,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

109  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      7,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

110  - อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการรักษาพยาบาล การนวด                      7,000
การฟื้นคืนชีพ เบือ้งต้น แกป่ระชาชนในชุมชน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

111  - เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้เกีย่วกบัทันโรค              26,200
ปจัจุบนัและการดูแลปอ้งกนัโรค (งบ สปสช.)

ใหท้ันโรคภยัใข้เจ็บ  - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ เทศบาลเมอืงนราธิวาส
แกส่มาชิกในครอบครัวและชุมชน

ปอ้งกนัโรคจากอสม./แกนน าครอบครัวที่ถูกต้อง

112  - เพื่อคัดกรองภาวะเส่ียงต่อโรคเบาหวาน              50,600
ความดันโลหติสูง หลอดเลือดสมองและภาวะอว้น (งบ สปสช.)
ลงพุง ในประชากรอายุ ๑๕ปขีึน้ไปในพื้นที่รับผิดชอบ
 - เพื่อใหผู้้ที่มภีาวะเส่ียงต่อโรค Metabolic 

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลดเส่ียง 

 - เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้รับความรู้การดูแล

โครงการคัดกรองโรคร้าย  -ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข
ใส่ใจสุขภาพ เทศบาลเมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

ได้รับการขึน้ทะเบยีนกลุ่มเส่ียงและได้รับความรู้

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนรายอบอืรากะ กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนละม้ายอทุิศ จ านวน  30    คน (หนา้ 74/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนอดุลตานนท์

กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนร่วมอทุิศ จ านวน 40   คน

โครงการฟื้นฟูความรู้  - หอ้งประชุมพิชิตบ ารุง กองสาธารณสุข
อสม. / แกนน าครอบครัว (ชัน้ 5) ส านกังาน และส่ิงแวดล้อม

ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนรายอบอืรากะ จ านวน  40   คน (หนา้ 74/103)

กองสาธารณสุข
ในพระราชประสงค์ และส่ิงแวดล้อม
ชุมชนอดุลตานนท์ จ านวน 20   คน (หนา้ 74/103)

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนละมา้ยอทุิศ กองสาธารณสุข

โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - ชุมชนร่วมอทุิศ

(หนา้ 73/103)
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

ลดโรคไมติ่ดต่อ
 - เพื่อใหผู้้ที่สงสัยจะปว่ยหรือเปน็โรคได้รับการส่งต่อ
เพื่อการรักษาตามแนวทางที่ก าหนดและกลุ่มเส่ียง
ปานกลาง/เส่ียงสูงได้รับการติดตามอย่างต่อเนือ่ง 
สม่ าเสมอ

113  - เพื่อสนบัสนนุและส่งเสริมสุขภาพเด็กนกัเรียน              26,800
 - สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในงานสาธารณสุข (งบ สปสช.)

(อสร.นอ้ย)  - สามารถเปน็แกนน าในการช่วยเหลือใหค้ าปรึกษา เทศบาลเมอืงนราธิวาส
ด้านสุขภาพ

114  - เพื่อค้นหาเด็กขาดสารอาหารในชุมชนรายใหม ่              54,400
และติดตามดูแลเด็กขาดสารอาหารทั้งรายใหม่ (งบ สปสช.)

อายุ ๐-๔๘ เดือน ในชุมชน และรายเกา่อย่างต่อเนือ่ง
 - เพื่อใหผู้้ปกครองเด็กสามารถจัดหาอาหารที่มี
คุณค่าและเหมาะสมกบัวัยใหแ้กเ่ด็กที่ขาดสารอาหาร
ได้อย่างถูกต้อง
 - เพื่อใหเ้ด็กที่มนี้ าหนกันอ้ยกว่าเกณฑ์ได้รับสาร
อาหารเสริมตามความเหมาะสม

115  - อสม./แกนน าครอบครัวมคีวามรู้และทักษะ              63,075
ในการปฏบิติังานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ (งบ สปสช.)

ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค เทศบาลเมอืงนราธิวาส
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของอสม./แกนน าครอบครัว
ใหม้ศัีกยภาพในการด าเนนิงานส่งเสริมสุขภาพและ
ปอ้งกนัโรค
 - ประชาชนจะได้รับการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
และปอ้งกนัโรคโดย อสม./แกนน าครอบครัวที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมถูกต้อง

โครงการพัฒนาศักยภาพอสม./  - หอ้งประชุมพิชิตบ ารุง กองสาธารณสุข
แกนน าครอบครัว เพื่อการ (ชัน้ 5) ส านกังาน และส่ิงแวดล้อม

โครงการแกป้ญัหาและส่งเสริม  -ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข
ภาวะโภชนาการเด็ก เทศบาลเมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมอาสาสมคัร  - หอ้งประชุมพิชิตบ ารุง กองสาธารณสุข
สาธารณสุขในโรงเรียน (ชัน้ 5) ส านกังาน และส่ิงแวดล้อม
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

116  - เพื่อใหเ้ด็กที่มอีายุครบ 9, 18, 30 และ 42 เดือน              13,450
ได้รับการคัดกรองประเมนิพัฒนาการ (งบ สปสช.)
 - เพื่อใหเ้ด็กที่มพีัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม 
และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนือ่งโดย
พ่อแมผู้่ดูแลเด็ก ผู้เชีย่วชาญและรักษา

117  - เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนชายทะเล มคีวามรู้              15,575
ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภยั ครอบคลุมทั้ง (งบ สปสช.)

ในชุมชนชายทะเล ยาชุด ยาสเตียรอยด์และยาปฏชิีวนะ อย่างสมเหตุ
สมผล
 - เพื่อร่วมกนัเฝ้าระวัง ตรวจสอบแหล่งจ าหนา่ยยา
ปฏชิีวนะและยาสเตียรอยด์ในชุมชนชายทะเล
 - เพื่อลดปญัหาและผลข้างเคียงจากการใช้
ยาสเตียรอยด์ ยาชุดและยาปฏชิีวนะโดยไม่
สมเหตุสมผล

118  - เพื่อให ้อสม. แกนน าชุมชน และแกนน านกัเรียน              19,375
มคีวามรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนองค์ความรู้และ (งบ สปสช.)
พัฒนาศักยด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน เทศบาลเมอืงนราธิวาส
 - เพื่อเปน็การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภยัของอาหารและร้านจ าหนา่ยอาหาร
ภายในเขตพื้นที่ชุมชน
 - เพื่อใหม้คีวามรู้เบือ้งต้นในการสังเกตอาหารในร้าน
ที่จ าหนา่ยอาหารภายในเขตชุมชน

รวม 1,730,675       

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค  - ชุมชนชายทะเล กองสาธารณสุข
สร้างความปลอดภยัการใช้ยา และส่ิงแวดล้อม

โครงการอาหารปลอดภยั
  - หอ้งประชุมพิชิตบ ารุง กองสาธารณสุข
ใส่ใจผู้บริโภค
ในชุมชน (ชัน้ 5) ส านกังาน และส่ิงแวดล้อม

โครงการคัดกรองและแกไ้ข  -ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข
ภาวะพัฒนาการล่าช้าเชิงรุก เทศบาลเมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

118
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 23,000
(เงินรายได้)

รวม 23,000       

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เสริมสร้างคุณค่าภมูปิญัญา  - จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ภมูปิญัญาจัดกจิกรรมเวที หอ้งประชุมพิชิตบ ารุง กองสวัสดิการสังคม
ผู้สูงวัยจากรุ่น สู่รุ่น แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั กลุ่มเปา้หมายคือเด็กและเยาวชน ชัน้ 5 ส านกังาน (หนา้ 74/103)

กลุ่มสตรีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมอืง เทศบาลเมอืงนราธิวาส

1

นราธิวาส จ านวน 50 คน
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 20,000
(เงินรายได้)

พัฒนาพิกลุทอง
อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

2            22,950
(เงินรายได้)

ผู้สูงอายุ ประชาชนผู้ที่สนใจ จ านวน 80 คน

3            11,800
(เงินรายได้)

กลุ่มสตรี เยาวชน จ านวน 30 คน นราธิวาส

4 ฝึกอบรมอาชีพการท าขนมไทย  - ฝึกอบรมการท าขนมไทย เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม            25,000
น าทักษะการประกอบอาชีพที่ฝึกอบรม ไปใช้ในการสร้าง (เงินรายได้) บ ารุง ชัน้ 5 ส านกังาน 
รายได้ ใหก้บัตนเองและครอบครัว กลุ่มเปา้หมายคือ
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป  - สถานที่อืน่ๆที่
จ านวน 35 คน ชุมชนก าหนด

(หนา้ 88/103)

 - หอ้งประชุมพิชิต กองสวัสดิการสังคม
(หนา้ 88/103)

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครัวเร่ือนเพื่อลดรายจ่ายตาม ครัวเร่ือนเพื่อลดรายจ่ายตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 (หนา้ 88/103)
แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง กลุ่มเปา้หมายคือแมบ่า้น ผู้ที่ว่างงาน ผู้มรีายได้นอ้ย 

ท าผลิตภณัฑ์น้ ายาที่ใช้ใน  - ฝึกอบรมและการเรียนรู้การท าผลิตภณัฑ์น้ ายาที่ใช้ใน  - อาคารอเนกประสงค์ กองสวัสดิการสังคม

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิ  - จัดอบรมและศึกษาดูงานในการด าเนนิชีวิตตามหลัก  - หอ้งประชุมพิชิต กองสวัสดิการสังคม
พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง กลุ่มเปา้หมายคือเด็ก เยาวชน บ ารุง ชัน้ 5 ส านกังาน (หนา้ 87/103)

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เทศบาลเมอืงนราธิวาส
จ านวน 40 คน  - ศูนย์การศึกษา

ฝึกอบรมการเพาะปลูกต้นออ่น  - ฝึกอบรมการเพาะปลูกต้นออ่นทายตะวัน เพื่อส่งเสริม  - ชุมชนภายในเขต กองสวัสดิการสังคม
ทานตะวัน ความรู้และทักษะด้านอาชีพ กลุ่มเปา้หมายคือ เทศบาลเมอืง
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

5            15,500
(เงินรายได้)

ชีวิตที่ดีขึน้ กลุ่มเปา้หมายคือกลุ่มสตรี / ผู้ที่สนใจในชุมชน นราธิวาส
จ านวน 40 คน

6            32,500
(เงินรายได้)

ประชาชนผู้ที่สนใจ  จ านวน 80 คน

7            16,300
(เงินรายได้) บ ารุง ชัน้ 5 ส านกังาน 

กลุ่มเปา้หมายคือ สตรีในชุมชนภายในเขตเทศบาล 
จ านวน 80 คน

8            13,800
(เงินรายได้) บ ารุง ชัน้ 5 ส านกังาน 

กลุ่มอาชีพ / ผู้ที่สนใจ จ านวน 70 คน

รวม 157,850        8

และบรรจุภณัฑ์ กลุ่มเปา้หมายคือ ผู้ประกอบการและ เทศบาลเมอืงนราธิวาส

จ.นราธิวาส

 - ฝึกอบรมการท าขนมพื้นบา้น เพื่อส่งเสริมความรู้  - ชุมชนภายในเขต กองสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพการท าขนม

ส่งเสริมอาชีพการเพาะเหด็และ

และกลุ่มแมค้่าได้รับความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์ (หนา้ 89/103)

 - ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการสังคม
การแปรรูปเพื่อจ าหนา่ย เพาะเหด็ชนดิต่างๆเปน็การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ เศรษฐกจิพอเพียง (หนา้ 88/103)

กฏหมายที่เกีย่วข้องกบัสตรี และครอบครัวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (หนา้ 89/103)

อบรมออกแบบบรรจุภณัฑ์  - ฝึกอบรมออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อใหผู้้ประกอบการ  - หอ้งประชุมพิชิต กองสวัสดิการสังคม

อบรมใหค้วามรู้สิทธิและ  - อบรมใหค้วามรู้สิทธิและกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัสัตว์  - หอ้งประชุมพิชิต กองสวัสดิการสังคม

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง กลุ่มเปา้หมายคือแมบ่า้น ผู้ที่ว่างงาน ผู้มรีายได้นอ้ย บา้นแกแม อ.ระแงะ

และครอบครัว ของสตรีใหเ้ปน็ที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม เทศบาลเมอืงนราธิวาส

 - ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัการ

พื้นบา้น และทักษะในอาชีพเพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ และมคุีณภาพ เทศบาลเมอืง (หนา้ 88/103)
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1         108,000
(เงินรายได้)

2         108,000
(เงินรายได้)

3 150,000
(เงินรายได้)

 2. รุ่นอายุไมเ่กนิ 15 ป ีชาย
 3. รุ่นอายุไมเ่กนิ 15 ป ีหญิง
 4. รุ่นอายุไมเ่กนิ 18 ป ีชาย
 5. รุ่นอายุไมเ่กนิ 18 ป ีหญิง

4         650,000
(เงินรายได้)

จ านวน 35 ชุมชน

5         200,000
(เงินรายได้)

และบริเวณหนา้สวน
กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

เมอืงนราธิวาส
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั
งานด้านศาสนา วัฒนธรรม

(หนา้ 91/103)

 - สนามฟุตบอลชัว่คราว ส านกัการศึกษา

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 89/103)

เมอืงนราธิวาส

 - ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา
(หนา้ 90/103)วัฒนธรรม

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

 - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานด้านศาสนา 

 - จัดการแข่งขันฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ จ านวน 3 รุ่น คือ
สตรีทซอคเกอร์  1. รุ่นประชาชนทั่วไป  จ านวน 64 ทีม

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานด้านนนัทนาการ

 - จัดการแข่งขันกฬีาบาสเกต็บอล จ านวน 5 รุ่น 

จัดการแข่งขันฟุตบอลชุมชน  - จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ระดับประชาชน 

บนถนนภผูาภกัดี (หนา้ 91/103)

สัมพันธ์ ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส 

จัดการแข่งขันฟุตบอล

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั
งานด้านนนัทนาการ

จัดการแข่งขันบาสเกต็บอล

 1. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย

 - โรงฝึกกฬีา ส านกัการศึกษา
และเชียร์ลีดเดอร์ ประกอบด้วย อเนกประสงค์ (หนา้ 91/103)

สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 3. รุ่นอายุ 14 ป ี จ านวน 32 ทีม
 2. รุ่นอาวุโส  จ านวน 12 ทีม

 - สนามกฬีาเทศบาล ส านกัการศึกษา
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6         350,000
(เงินรายได้)

ของรางวัล อาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม ใหก้บัเด็กที่ร่วมกจิกรรม 6 รอบพระชนมพรรษา

7           50,000
(เงินรายได้)

 - ฝึกอบรมกฬีาแบดมนิตัน หลักสูตร 50 ชัว่โมง 
จ านวน 20 คน
 - ฝึกอบรมกฬีาเปตองขัน้พัฒนา 9 ชัว่โมง จ านวน 20 คน
และจัดการแข่งขันกฬีาเปตองส าหรับผู้ผ่านการอบรม

8         400,000
(เงินรายได้)

 2. ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไมเ่กนิ 14 ป ีจ านวน 1 ทีม 
จ านวน 18 คน
 3. ฟุตซอล รุ่นอายุไมเ่กนิ 16 ป ีจ านวน 1 ทีม 
จ านวน 12 คน

9         300,000
แข่งขันเรือชิงถ้วยพระ (เงินรายได้)
ราชทาน

 2. เรือคชสีห ์จ านวน 1 ทีม

เฉลิมพระเกยีรติ
 - สวนสาธารณะ

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 92/103)

 - ศูนย์เยาวชนเทศบาล

พระราชทานฯ จ านวน 2 ทีม 
 - จัดส่งทีมฝีพายเรือเข้าร่วมการแข่งขันเรือชิงถ้วย ส านกัการศึกษา - แมน่้ าบางนรา บริเวณ

หาดนราทัศน์ (หนา้ 92/103)

กฬีานกัเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ

ด าเนนิงานของศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน

จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ

 - ฝึกอบรมกฬีาฟุตบอล หลักสูตร 50 ชัว่โมง 
จ านวน 60 คน

 - นกัเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส จ านวน 61 คน 

เมอืงนราธิวาส

 - โรงฝึกกฬีาอเนก
ประสงค์ เทศบาลเมอืง

จ านวน 18 คน

จัดกจิกรรมส าหรับเด็กในเขตเทศบาลจัดใหม้เีวทีการแสดง
ของเด็กได้แสดงออกตามความถนดัและมอบของขวัญ

 1. เรือกอและ จ านวน 1 ทีม

โดยจัดส่งทีมกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังนี้

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 91/103)

นราธิวาส

 4. เปตองชาย รุ่นอายุไมเ่กนิ 12 ป ี, 14 ป ี, 16 ป ี
จ านวน 4 คน

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 92/103)

 1. ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไมเ่กนิ 12 ป ีจ านวน 1 ทีม
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

10 ส่งเยาวชนประชาชน         200,000
เข้าร่วมการแข่งขันกจิกรรม (เงินรายได้)
ต่างๆ

รวม 2,516,000    

ก าหนด

10

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 92/103)

 - ส่งทีมกฬีาฟุตบอล/กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันที่เจ้าภาพ
ก าหนดจัดส่งนกักฬีาตกปลาเข้าร่วมการแข่งขันและจัดส่ง

 - สถานที่ที่เจ้าภาพ

ทีมฝีพายเรือเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาแข่งเรือชนดิต่างๆ 
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานงบกลาง

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 30,106,800
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

2          8,832,000
หรือทุพพลภาพโดยเบกิจ่ายเงินใหแ้กผู้่มสิีทธิที่ได้รับ (เงินอดุหนนุทั่วไป)

3               42,000
เอดส์โดย ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินใหแ้กผู้่มสิีทธิที่ได้ (เงินรายได้ 

6,000 บาท)
(เงินอดุหนนุทั่วไป

36,000 บาท)

รวม 38,980,800      3

(หนา้ 101/69)
รับตามระเบยีบฯที่ก าหนด จ านวน 12 เดือน

เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  - เพื่อสนบัสนนุการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ปว่ย  - กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

เบีย้ยังชีพคนพิการ  - เพื่อสนบัสนนุสวัสดิการทางสังคมใหแ้กค่นพิการ  - กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ตามระเบยีบฯที่ก าหนด จ านวน 12 เดือน
(หนา้ 101/69)

กองสวัสดิการสังคม
ระเบยีบฯที่ก าหนด จ านวน 12 เดือน (หนา้ 101/69)

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  - ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินใหแ้กผู้่มสิีทธิที่ได้รับตาม  - กองสวัสดิการสังคม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 900,000
(เงินรายได้)

2 50,000
(เงินรายได้)

รวม 950,0002

ปอ้งกนัและบรรเทา จ านวน 48 คน เทศบาลเมอืงนราธิวาส
สาธารณภยั

ฝึกอบรมหรือทบทวน  - ฝึกทบทวนเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังานปอ้งกนัและบรรเทา  - หอ้งประชุมพิชิต ส านกัปลัดเทศบาล
เจ้าหนา้ที่ปฏบิติังานการ สาธารณภยัและเจ้าหนา้ที่ / ครูฝึกประจ าโครงการ บ ารุง ชัน้ 5 ส านกังาน (หนา้ 23/103)

จ้างเหมาบริการจัดระเบยีบ  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานจัดระเบยีบ  - หาดนราทัศน์ ส านกัปลัดเทศบาล
หาดนราทัศน์ หาดนราทัศน์ (หนา้ 21/103)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสริมการลงทุนพาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1     9,320,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

พระชนมพรรษา (สวน ร.5) (สวน ร.5)

รวม    9,320,0001

เฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ ไมน่อ้ยกว่า 10,000 ตารางเมตร พระชนมพรรษา

ปรับปรุงภมิูทัศนแ์ละระบบ  - ปรับปรุงภมูทิัศนแ์ละระบบระบายน ้าในสวนสาธารณะ  - สวนสาธารณะเฉลิม ส้านกัการช่าง
ระบายน ้าในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) พื นที่ พระเกยีรติ 6 รอบ (หนา้ 80/103)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

52



6 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1     1,500,000
(เงินรายได้)

พระชนมพรรษา

2 70,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

 - แหเ่ทียน ถวายเทียนพรรษา

3        100,000
(เงินรายได้)

จังหวัดนราธิวาส และนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาสโดย
พุทธศาสนกิชนร่วมท าบญุตักบาตร จ านวน 1,500 คน

4        200,000
(เงินรายได้)

กจิกรรมอืน่ๆ โดยร่วมงานกบัจังหวัดนราธิวาส

5        400,000
 - การประกวดกระทงประดิษฐ์ (เงินรายได้)
 - การประกวดนางนพมาศ

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

จัดการประชันเสียงนก
เขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จัดกจิกรรมวันอาสาฬหบชูา  - จัดกจิกรรมหล่อเทียน

 - จัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี
ในงานของดีเมอืงนรา

สยามบรมราชกมุารี

(หนา้ 93/103)

จัดงานขึน้ปใีหม่  - จัดท าพิธีท าบญุตักบาตร การแสดงสัมโมทนยีกถาจาก

จัดงานประเพณีชักพระ  - จัดใหม้ขีบวนแหพ่ระหรือแหพ่ระประกวดเรือพระ 

พระภกิษสุงฆ ์การกล่าวอวยพรปใีหมโ่ดยผู้ว่าราชการ

และวันเข้าพรรษา  - จัดสมโภชเทียนพรรษา

ส านกัการศึกษา

การประกวดกลองยาว พิธีการสงฆ ์การแสดงมหรสพและ

 - การประกวดกระทงใหญ่จัดงานประเพณีลอยกระทง

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 93/103)

ส านกัการศึกษา

ส านกัการศึกษา

 - หนา้สวนกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

 - สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ
6 รอบ 

 - วัดบางนรา

(หนา้ 93/103)

ส านกัการศึกษา - หนา้สวนกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ (หนา้ 94/103)
 - หนา้สวนกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ (หนา้ 93/103)
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6        300,000
 - กจิกรรมประกวดขบวนแหร่ถนางสงกรานต์ (เงินอดุหนนุทั่วไป)
 - กจิกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

7 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ        500,000
พัฒนาศักยภาพของราษฎร (เงินรายได้)
ที่นบัถือศาสนาอสิลาม ต่อชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะในการ และต่างจังหวัด

บริหารจัดการองค์กรศาสนา กลุ่มเปา้หมาย 139 คน

8        300,000
(เงินรายได้)

เมอืงนราธิวาส

รวม 3,370,000

 - กจิกรรมสรงน้ าพระจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

 - บริเวณหนา้อาคาร ส านกัการศึกษา

 - หอ้งประชุมส านกังาน

รอมฎอน กจิกรรม เช่น การอญัเชิญคัมภร์ีอลักรุอาน , ส านกังานเทศบาล (หนา้ 94/103)

 - การฝึกอบรมและศึกษาดูงานใหก้บัราษฎรที่นบัถือ

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 94/103)

ศาสนาอสิลามวิถีชีวิตและการบริหารการมส่ีวนร่วม
ส านกัการศึกษา
(หนา้ 94/103)

 - วัดประชาภริมย์

เมอืงนราธิวาส

8

การบรรยายธรรม , การอา่นดุอาร์ (บทขอพรพระเจ้า)

ส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือน  - จัดกจิกรรมละศีลอด จ านวน 1 วัน โดยมกีารจัด
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1      2,032,800
(เงินรายได้)

2         756,000
(เงินรายได้)

3         216,000
(เงินรายได้)

4         168,000
(เงินรายได้)

5 100,000        
(เงินรายได้)

6         100,000
(เงินรายได้)

ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคล  - ส านกังานเทศบาล

(หนา้ 3/103)
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ส านกัปลัดเทศบาล
หรือคณะบคุคล เมอืงนราธิวาส (หนา้ 5/103)

 - เล้ียงต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคลที่มานเิทศงาน
ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม หรือศึกษาดูงาน เปน็ต้น

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 4/103)

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 4/103)

 - ภายในเขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

 - เขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติัหนา้ที่พนกังาน

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

พ.ศ. 2562

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลรักษา  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อดูแลรักษาความ  - ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
ความปลอดภยัหนว่ยงานสังกดั ปลอดภยัหนว่ยงานสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส เมอืงนราธิวาส

 - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลรักษา  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อดูแลรักษาความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยของส านกัปลัดเทศบาลความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ของส านกัปลัดเทศบาล

พนกังานขับรถยนต์โดยสาร ขับรถยนต์โดยสารรอบเมอืงเทศบาลเมอืงนราธิวาส

หนา้ที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ขับรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลเมอืงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติัหนา้ที่  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติัหนา้ที่พนกังาน

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 4/103)

ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม  - เล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน่  - ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
สภาท้องถิน่ หรือคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการฯ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 5/103)
หรือ คณะอนกุรรมการฯ
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7      1,500,000
(เงินรายได้)

นราธิวาส ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

8 20,000          
 (เงินรายได้)

9 20,000          
(เงินรายได้)

มาลา ส าหรับถวายเปน็เคร่ืองราชสักการะ เพื่อใช้

พระนเราศวรมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

10         400,000
(เงินรายได้)

11           20,000
(เงินรายได้)

พวงมาลา ท า พวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้และพวง

มหาราช เปน็ต้น

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่  - อบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  - หอ้งประชุมพิชิตบ ารุง ส านกัปลัดเทศบาล
ชัน้ 5 ส านกังาน (หนา้ 7/103)

 - หอ้งประชุมส านกังาน ส านกัปลัดเทศบาล
เทศบาลเมอืงนราธิวาส (หนา้ 7/103)
และต่างจังหวัด

เทศบาลเมอืงนราธิวาส
และพนกังานจ้าง

จัดซ้ือ/จ้าง/ท า พวงมาลัย

    3.  กจิกรรมสาธารณประโยชน์

(หนา้ 6/103)

    2.  กจิกรรมการบริจาคโลหติ

 - จัดซ้ือ/จ้าง/ท า พวงมาลัย ช่อดอกไม้
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้และ

ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ วันปยิมหาราช วันสมเด็จ

พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง

จ านวน 100 คน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง

สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ พนกังานจ้าง จ านวน 45 คน

 - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร

จัดงานวันเทศบาล  - ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล - จัดงานเนือ่งในวันเทศบาล  ดังนี ้  
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 6/103)

ในงานรัฐพิธี และงานวันส าคัญต่างๆ เช่น งานวันที่

 - ส านกัปลัดเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
กระเช้าดอกไมแ้ละพวงมาลา ส าหรับ จัดซ้ือ / จ้าง /

    1.  กจิกรรมพิธีทางศาสนา

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมอืง เทศบาล เทศบาลเมอืงนรธิวาส เมอืงนราธิวาส (หนา้ 6/103)
จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่  - จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภา  - ภายในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

12 จ้างเหมาบคุคลภายนอก     - จ้างเหมาบคุคลภายนอก  เพื่อปฏบิติังาน 108,000        
 (เงินรายได้)

13  - จัดท าวารสารเทศบาล จ านวน 6 คร้ัง 480,000        
(เงินรายได้)

14  - จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเหน็ของ 50,000          
ประชาชน โดยประชาชนภายในชุมชนเขตเทศบาล (เงินรายได้)
ที่มพีื้นที่เกีย่วข้องกบัโครงการ จ านวน 35 ชุมชน 
หรือตามความเหมาะสม

15 ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง  - จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเหน็ของ 60,000          
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  เพื่อรับฟัง (เงินรายได้)

จัดท าแผนพัฒนา ความคิดเหน็ของประชาชนในระดับชุมชนเมอืง 
ท าใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมทุกภาคส่วนในการน า
เสนอปญัหาและความต้องการของประชาชน
เพื่อเปน็ข้อมลูประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา

16 108,000        
(เงินรายได้)

17 108,000        
(เงินรายได้)

ผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์  - ส านกังานเทศบาล กองวิชาการ
เมอืงนราธิวาส และแผนงาน

(หนา้ 13/103)

เมอืงนราธิวาส
กองวิชาการ
และแผนงาน

(หนา้ 13/103)

ส านกังานเทศบาล

ความคิดเหน็ของประชาชนในการ

ของส านกังาน ส านกังาน  (กองคลัง)

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล   - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

กองคลัง
(หนา้ 17/103)

จ้างเหมาบริการเพื่อจัดเกบ็
ค่าธรรมเนยีมเกบ็และขนขยะ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 17/103)

รักษาความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย       ความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ

 - ภายในเขตเทศบาล

 -  จ้างเหมาบคุคลภายนอก  เพื่อดูแลรักษา

มลูฝอย  

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อจัดเกบ็ค่า
ธรรมเนยีมเกบ็และขนขยะมลูฝอย

ปฏบิติังานด้านงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ช่วยเหลืองานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเหน็ของประชาชน
ในชุมชน

กองวิชาการและแผนงาน

และแผนงาน

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

กองคลัง

เมอืงนราธิวาส
กองวิชาการ

(หนา้ 13/103)

(หนา้ 14/103)

 - ชุมชนเขตเทศบาล

 - หอ้งประชุมพิชิตบ ารุง
ชัน้ 5 ส านกังาน

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

18 108,000        
(เงินรายได้)

19 108,000        
(เงินรายได้)

20 108,000        
(เงินรายได้)

21 24,000          
(เงินรายได้)

รวม 6,594,800     

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน

(หนา้ 18/103)
ออกหนว่ยบริการเคล่ือนที่  -  ก าหนดออกหนว่ยบริการเคล่ือนที่รับ
รับช าระภาษี ช าระภาษแีกผู้่มหีนา้ที่เสียภาษี

ลูกมอืช่าง ลูกมอืช่างเพื่อส ารวจพื้นที่ภาษโีรงเรียน
ภาษบี ารุงท้องที่ ภาษปีา้ย

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังาน

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน
เมอืงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังาน

กองคลัง

21

บนัทึกข้อมลูด้านพัสดุ บนัทึกข้อมลูด้านพัสดุทุกรายการ

เมอืงนราธิวาส
 - ภายในเขตเทศบาล

เมอืงนราธิวาส

(หนา้ 18/103)

 - ภายในเขตเทศบาล

(หนา้ 17/103)

กองคลัง
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 17/103)

กองคลัง

 - ส านกังานเทศบาลจ้างเหมาบริการเพื่อบนัทึก   - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อเปน็เจ้าหนา้ที่
คอมพิวเตอร์  บนัทึกฐานข้อมลูผู้เสียภาษีฐานข้อมลูผู้เสียภาษ ี

 - ส านกังานเทศบาล

กองคลัง
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานการศึกษา

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1      1,296,000
(เงินรายได้)

นราธิวาส

2      4,480,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

3      1,008,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

4         108,000
(เงินรายได้)

5         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

(ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอน นราธิวาส

จ้างเหมาบริการพนกังาน  - จ้างเหมาบริการพนกังานจ้างรายชัว่โมง  (ปฏบิติัหนา้ที่  - โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา
จ้างรายชัว่โมง  ครูสอนอสิลามศึกษาและสอนพระปริยัติธรรม) เทศบาลเมอืง (หนา้ 28/103)

ความปลอดภยั  ของโรงเรียนเทศบาล  1-6  เทศบาลเมอืง (หนา้ 28/103)
โรงเรียนเทศบาล 1-6

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  - จ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏบิติัหนา้ที่ดูแล รักษาความปลอดภยั  - โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา

นราธิวาส

อสิลามศึกษาและครูสอน
พระปริยัติธรรม) 

จ้างเหมาบคุคลภายนอก  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานด้านการบนัทึก  -ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา
เพื่อปฏบิติังานด้านการ       ข้อมลูด้านการจัดการศึกษา เมอืงนราธิวาส (หนา้ 28/103)

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

จ้างเหมาบริการครูเพื่อ  - จ้างเหมาบริการครูเพื่อทดแทนอตัราครูที่ว่างส าหรับ  - โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา
ทดแทนอตัราครูที่ว่างส าหรับ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส เทศบาลเมอืง (หนา้ 28/103)
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืง นราธิวาส

บนัทึกข้อมลู

ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร  - ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนปาโจ โรงเรียนเทศบาล 2  - โรงเรียนเทศบาล 2 ส านกัการศึกษา
เรียนปาโจ (บา้นบาเละฮิเล) โดยท าการร้ือประตูหอ้งน้ าเดิมและติดต้ัง (หนา้ 33/103)

ประตูใหม่
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

6         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

7         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

8         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

9         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

10         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

11      1,164,000
(เงินรายได้)

12      5,836,000
(เงินรายได้)

จ้างเหมาบคุคลภายนอกปฏบิติั  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกปฏบิติังานในอทุยานการเรียนรู้  - อทุยานการเรียนรู้ ส านกัการศึกษา
งานในอทุยานการเรียนรู้   นราธิวาส นราธิวาส (หนา้ 36/103)

จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการ  - จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการอทุยานการเรียนรู้ นราธิวาส  - อทุยานการเรียนรู้ ส านกัการศึกษา
อทุยานการเรียนรู้ นราธิวาส นราธิวาส (หนา้ 36/103)

นราธิวาส

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบษุกรโรงเรียนเทศบาล  6  - โรงเรียนเทศบาล 6 ส านกัการศึกษา
บษุกร (ถนนโคกเคียน) โดยท าการ ร้ือหลังคาและติดต้ังใหม่ (หนา้ 34/103)

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาล 3  - โรงเรียนเทศบาล 3 ส านกัการศึกษา
เฟื่องฟ้า (บา้นยะกงั) โดยท าการ ซ่อมแซมหลังคาส่วนที่ช ารุด และร้ือฝ้า (หนา้ 34/103)

เพดานพร้อมติดต้ังใหม่

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และ อาคารประกอบ (อาคาร
เขียว)  - โรงเรียนเทศบาล4 ส านกัการศึกษา

อาคารประกอบ (อาคารเขียว) โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นก าปงตาโกะ๊) โดยท าการร้ือเพดาน
  (หนา้ 34/103)
และชายคา พร้อมติดต้ัง ฝ้าเพดานใหม่

ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน  - ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนผกากรอง โรงเรียนเทศบาล 1  - โรงเรียนเทศบาล1 ส านกัการศึกษา
ผกากรอง (ถนนภผูาภกัดี) โดยท าการร้ือประตูบานเล่ือนและ (หนา้ 34/103)

ผนงัโครงเหล็กเดิม 

ปรับปรุงอาคารเรียน  - ปรับปรุงอาคารเรียนราชพฤกษ ์โรงเรียนเทศบาล 5  - โรงเรียนเทศบาล5 ส านกัการศึกษา
ราชพฤกษ์ (วัดประชาภริมย)์ โดยท าการร้ือฝ้าเพดานเดิมพร้อมติดต้ังใหม ่ (หนา้ 35/103)

และซ่อมแซมหลังคาเพิ่มเติม 
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

13         200,000
(เงินรายได้)

ที่สร้างสรรค์ที่ทันสมยั  ตลอดเปน็พื้นที่เปดิของกจิกรรม 
ส่งเสริมการอา่น ฯลฯ  ใหก้บัเด็ก  เยาวชน  ประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

รวม 15,292,000  

นราธิวาส การเรียนรู้ของจังหวัดนราธิวาส  เปน็แหง่แรกและแหล่งเรียนรู้ นราธิวาส (หนา้ 36/103)

13

เปดิอาคารอทุยานการเรียนรู้  - เปดิอาคารอทุยานการเรียนรู้  นราธิวาส  เพื่อเปน็อทุยาน  - อทุยานการเรียนรู้ ส านกัการศึกษา
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานสาธารณสขุ

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 108,000         
บนัทึกข้อมลูด้านสุขาภบิาลและอนามยัส่ิงแวดล้อม (เงินรายได้)

ส่ิงแวดล้อม 

2  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน          108,000
บนัทึกข้อมลูเวชระเบยีน ผู้ที่มารับบริการ (เงินรายได้)

3 108,000         
(เงินรายได้)

เคร่ืองมอืทางการแพทย์และอ านวยความสะดวก
แกผู้่มารับบริการ

รวม 324,000        

เทศบาล  และคลินกิเทศบาล

ประจ ากองสาธารณสุขและ

กองสาธารณสุข - จ้างเหมาบคุคลภายนอกปฏบิติังานท าความสะอาด
ในอาคารศูนย์บริการ/คลินกิเทศบาล เพื่อจัดเตรียม

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข
และคลินคิเทศบาลเมอืง

3

และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 43/103)

ปฏบิติังานท าความสะอาด

เทศบาลเมอืงนราธิวาส
สาธารณสุขและคลินกิ
ในอาคาร  ณ  ศูนย์บริการ นราธิวาส

จ้างเหมาบริการบนัทึกข้อมลู  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน

สัตวแพทย(์งานโรงฆา่สัตว)์

ที่เกิดขึน้จากโครงการ

ด้านสุขาภบิาลและอนามยั
ส่ิงแวดล้อม และข้อมูล

รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 - ส านกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

และงานสัตวแพทย์ (โรงฆา่สัตว์) และข้อมลูอืน่ๆ (หนา้ 38/103)
เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และคลินคิเทศบาลเมอืง และส่ิงแวดล้อม

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลและคลินคิเทศบาล นราธิวาส (หนา้ 43/103)

จ้างเหมาบคุคลภายนอก

จ้างเหมาบริการบนัทึก
ข้อมลูงานเวชระเบยีน
ผู้ที่มารับบริการ
ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน ซ่อม สร้าง         540,000  - เขตเทศบาลเมอืง
บ ารุงรักษา  สนบัสนนุและจัดการงานศูนย์เคร่ืองจักรกล (เงินรายได้) นราธิวาส

2  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานติดต้ัง ซ่อมแซม      1,080,000  - เขตเทศบาลเมอืง
บ ารุง รักษาและจัดสถานที่ งานสถานที่และการไฟฟ้า (เงินรายได้) นราธิวาส
สาธารณะ

และงานสถานที่การไฟฟ้า
สาธารณะ

3  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน ซ่อม สร้าง 540,000         - เขตเทศบาลเมอืง
บ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค (เงินรายได้) นราธิวาส

4 จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  - จ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแล บ ารุง รักษาสวนเกาะกลาง         475,000
บ ารุงรักษาสวนเกาะกลาง ถนนสุริยะประดิษฐ์ (เงินรายได้)
ถนนสุริยะประดิษฐ์

5 จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  - จ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแล บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ         915,000
บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสวน (เงินรายได้)

เกาะกลางถนนระแงะมรรคา
(หนา้ 81/103)

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั
งานติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุง
รักษา และจัดสถานที่ 

ส านกัการช่าง
(หนา้ 75/103)

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั ส านกัการช่าง
งานซ่อม สร้าง บ ารุงรักษา (หนา้ 75/103)
สนบัสนนุและจัดการงานศูนย์
เคร่ืองจักรกล

ส านกัการช่างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั
งานบ ารุงรักษา ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค

(หนา้ 75/103)

ส านกัการช่าง
(หนา้ 81/103)

 - สวนเกาะกลางถนน
สุริยะประดิษฐ์

 - บริเวณสวนกรมหลวง ส านกัการช่าง
นราธิวาสราชนครินทร์

บริเวณสวนกรมหลวง และสวนเกาะกลาง
นราธิวาสราชนครินทร์และ ถนนระแงะมรรคา
สวนเกาะกลางถนนระแงะมรรคา
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

6 จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  - จ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแล บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ         750,000
บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) (เงินรายได้)
เฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ

7 จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  - จ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแลบ ารุงรักษา สวนสาธารณะ      3,730,000
บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ หาดนราทัศน์ (เงินรายได้)
หาดนราทัศน์

8 จ้างเหมาบริการปฏบิติังาน  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานรักษาความ         324,000
รักษาความสะอาดตลาดสด สะอาดตลาดสดเทศบาล  (หวัล าโพง) (เงินรายได้)
เทศบาล (หวัล าโพง)

9 จ้างเหมาปฏบิติังานรักษา  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานรักษา      6,480,000
ความสะอาดในเขตเทศบาล ความสะอาดในเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส (เงินรายได้)
เมอืงนราธิวาส

รวม 14,834,000  

เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 83/103)

(หวัล าโพง) และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 83/103)

 - ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

พระชนมพรรษา 

 - หาดนราทัศน์ ส านกัการช่าง
(หนา้ 81/103)

 - สวนสาธารณะเฉลิม ส านกัการช่าง
พระเกยีรติ 6 รอบ (หนา้ 81/103)

9

พระชนมพรรษา (สวน ร.5) (สวน ร.5)

 - ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานการพาณชิย์

ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 432,000
(เงินรายได้)

2             10,000
ธนานบุาลของ อปท. สถานธนานบุาล จ านวน 1 คร้ัง (เงินรายได้)

3 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั  - จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภยัสถานี           432,000
งานดูแลรักษาความปลอดภยั ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส (เงินรายได้)
สถานขีนส่งผู้โดยสาร

4 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานดูแล           252,000
งานดูแลรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดของสถานขีนส่งผู้โดยสาร (เงินรายได้)

5             84,000
(เงินรายได้)

นราธิวาส

ผู้โดยสาร

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังาน  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานในการ  - สถานขีนส่งผู้โดยสาร

หย่อมและต้นไมส้ถานขีนส่ง ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ณ โรงฆา่สัตว์เทศบาลเมอืง ของสถานที่โรงฆา่สัตว์ เทศบาลเมอืงนราธิวาส (หนา้ 98/103)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั  - จ้างบคุคลภายนอกเพื่อด าเนนิการดูแลรักษา  - โรงฆา่สัตว์เทศบาล กองสาธารณสุข
งานดูแล รักษา ความสะอาด ความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

 - สถานขีนส่งผู้โดยสาร

วันที่ระลึกการกอ่ต้ังสถาน  - จัดนทิรรศการเนือ่งในวันที่ระลึกการกอ่ต้ัง  - สถานธนานบุาล สถานธนานบุาล

 - สถานขีนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนราธิวาส

(หนา้ 3/7)

ดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้าสวน ดูแลรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อมของสถานี จังหวัดนราธิวาส (หนา้ 1/3)

ของสถานขีนส่งผู้โดยสาร จังหวัดนราธิวาส

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 1/3)

ส านกัปลัดเทศบาล
จังหวัดนราธิวาส (หนา้ 1/3)

ส านกัปลัดเทศบาล
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

6           200,000
(เงินรายได้)

เดินรถภายใน  สถานขีนส่งผู้โดยสาร 
กว้าง 3.8 เมตร ยาว 9.7 เมตร หรือมพีื้นที่    
ไมน่อ้ยกว่า 36 ตารางเมตร

รวม 1,410,000      6

ต๋ัวรถโดยสารประจ าทาง ประจ าทาง จ านวน 5 ช่องจ าหนา่ยต๋ัว ของบริษทั จังหวัดนราธิวาส (หนา้ 3/3)
ปรับปรุงและต่อเติมหอ้งจ าหนา่ยปรับปรุงและต่อเติมหอ้งจ าหนา่ยต๋ัวรถโดยสาร    - สถานขีนส่งผู้โดยสาร ส านกัปลัดเทศบาล
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แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 

 

 



 
แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 



1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1        28,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

2 12,500       
แบบธรรมดาต้ังโต๊ะ จ านวน  1  เคร่ือง ส าหรับใช้ในการปฏบิติั (เงินอดุหนนุทั่วไป)
จ านวน 1 เคร่ือง งานทะเบยีนราษฎรและบตัรโดยมคุีณลักษณะ

 1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดของแคร่ยาว
ไมต่่ ากว่า 18 นิว้
 2. เคร่ืองพิมพ์ดีดแบบธรรมดาต้ังโต๊ะ 

รวม

แผนงานสาธารณสขุ
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1        51,800

(เงินอดุหนนุทั่วไป)
มรีะบบฟอกอากาศมฉีลาก ประหยัดไฟเบอร์ 5
พร้อมติดต้ัง

ชนดิแขวน จ านวน 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง ขนาดไมต่่ ากว่า 15,000 บทีียู เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 41/103)

รับผิดชอบหลกั
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนดิแขวน จ านวน  - ส านกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

เปน็ระบบภาษาเดียว

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีด  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดแบบธรรมดาต้ังโต๊ะ  

พ.ศ.2561หน่วยงาน

2 40,500         

ไมน่อ้ยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ าได้

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลกั

 - จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 2 เคร่ือง ขนาด  - ส านกังานเทศบาล

เมอืงนราธิวาส (หนา้ 9/103)

เมอืงนราธิวาส (หนา้ 8/103)

ส านกัปลัดเทศบาล

ส านกัปลัดเทศบาลจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 
จ านวน 2 เคร่ือง

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

แบบ  ผด.02/1

 - ส านกังานเทศบาล

สถานที่ด าเนินการ พ.ศ.2562
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รวม

แผนงานการพาณชิย์
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1        30,000

1x2 เมตร จ านวน 2 ตัว จ านวน 2 ตัว ส าหรับวางซากโคเพื่อช าแหละ (เงินอดุหนนุทั่วไป)

รวม

1 51,800         

จัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส ขนาด  - จัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส ขนาด 1x2 เมตร  - โรงฆา่สัตว์ เทศบาล กองสาธารณสุข

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

1 30,000         

(หนา้ 99/103)
เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลกั
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2. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
แผนงานสาธารณสขุ

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1
ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

เทศบาลเมอืง
นราธิวาส

รวม 957,000     

แผนงานการพาณชิย์
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1  - จัดซ้ือรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ขนาดไมต่่ ากว่า 110 ซีซี 

จ านวน 1 คัน พร้อมชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ (เงินอดุหนนุทั่วไป)
110 ซีซี จ านวน 1 คัน

รวม

พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดของครุภณัฑ์     งบประมาณ    
 (บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561

(หนา้ 99/103)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 41/103)

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์
พ่วงข้าง ขนาดไมต่่ ากว่า 

 - 35 ชุมชน ในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ ชนดิขับเคล่ือน
4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ

 - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

             70,000

          957,000

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์     งบประมาณ    
 (บาท)

สถานที่ด าเนินการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

1

ครุภณัฑ์

1 70,000           
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แผนงานเคหะและชมุชน
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1  - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ (เงินอดุหนนุ
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์ แบบอดัท้าย จ านวน 1 คัน เฉพาะกจิ)
6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 
170 กโิลวตต์ แบบอดัท้าย

รวม

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

1 2,400,000       

เทศบาลเมอืงนราธิวาส
อ าเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลกั

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ         2,400,000  - ส านกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์     งบประมาณ    
 (บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
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3. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน  - จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง      59,000
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมลัีกษณะครุภณัฑ์ ดังนี้ (เงินอดุหนนุทั่วไป)

 1. ปริมาณการฉีดพ่นยา ไมน่อ้ยกว่า 40 ลิตรต่อชัว่โมง
 2. ถังบรรจุน้ ายา ไมน่อ้ยกว่า 6 ลิตร
 3. ก าลังเคร่ืองยนต์ ไมน่อ้ยกว่า 25 แรงมา้

รวม

แผนงานการพาณชิย์
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาล  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนดิมอเตอร์จุม่ใต้น้ า      25,000

ชนดิมอเตอร์จุม่ใต้น้ า (submersible pump) จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดไมน่อ้ย (เงินอดุหนนุทั่วไป)
(submersible pump) กว่า 2 แรงมา้ ท่อส่งน้ าขนาดไมน่อ้ยกว่า 1 1/4 นิว้ 

ก าลังไฟฟ้าไมน่อ้ยกว่า 220 โวลต์ พร้อมสาย VCT 
ยาวไมน่อ้ยกว่า 40 เมตรพร้อมกล่องควบคุม 

รวม

 - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ส านกัการช่าง
(หนา้ 77/103)

รับผิดชอบหลกั

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 59,000         

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลกั

 - โรงฆา่สัตว์ กองสาธารณสุข
เทศบาลเมอืง และส่ิงแวดล้อม

1 25,000         

(หนา้ 100/103)นราธิวาส
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4. ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้าง
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน  - จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมลัีกษณะดังนี้      21,000
จ านวน 1 เคร่ือง  1. ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

 2. น้ าหนกัของเคร่ืองตบดิน ไมน่อ้ยกว่า 80 กโิลกรัม
 3. แรงบดอดัไมน่อ้ยกว่า 5 ตัน
 4. ความเร็วในการตบไมน่อ้ยกว่า 5,000 คร้ังต่อนาที

2      17,500
จ านวน 1 เคร่ือง (เงินอดุหนนุทั่วไป)

 1. ขนาดไมน่อ้ยกว่า 2 แรงมา้
 2. ใบเล่ือย ขนาด 12 นิว้

3 จัดซ้ือเคร่ืองสกดัคอนกรีต  - จัดซ้ือเคร่ืองสกดัคอนกรีตไฟฟ้าเจาะพื้นถนน      30,940
ไฟฟ้าเจาะพื้นถนน จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดหวัเจาะไมน่อ้ยกว่า 21 มม. (เงินอดุหนนุทั่วไป)
จ านวน 1 เคร่ือง 

4 จัดซ้ือรถเข็นปนู  จ านวน  - จัดซ้ือรถเข็นปนู 1 ล้อ แบบล้อตัน จ านวน 2 คัน        3,000
2  คัน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

5 จัดซ้ือรถเข็นลากพ่วงสองล้อ  - จัดซ้ือรถเข็นลากพ่วงสองล้อ ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร        6,800
จ านวน 1 คัน ยาว 140 เซนติเมตร จ านวน 1 คัน (เงินอดุหนนุทั่วไป)

รวม

ส านกัการช่าง
(หนา้ 78/103)

 - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

5 79,240         

ส านกัการช่าง
(หนา้ 78/103)

 - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

 - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ส านกัการช่าง
(หนา้ 78/103)

โดยมลัีกษณะดังนี้ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 77/103)
จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์  - จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง  - ส านกังานเทศบาล ส านกัการช่าง

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ส านกัการช่าง
(หนา้ 77/103)

รับผิดชอบหลกั
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5. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1

MP4 , PLAYER , TAPE

รวม 5,800           

แผนงานการศึกษา
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1

รวม 30,700         1

(ก าปงปายง)ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DL TV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยุมอยีะห์
(ก าปงปายง) เทศบาลเมืองนราธิวาส

DL TV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสัยิดยุมอยีะห์
(ก าปงปายง) เทศบาลเมอืงนราธิวาส
อ าเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
จ านวน  1  ชุดอ าเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ) มสัยิดยุมอยีะห ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลกั

ชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน  - ชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพัฒนา               30,700  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านกัการศึกษา

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์     งบประมาณ     
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์     งบประมาณ     
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จัดซ้ือวิทยุ - เทป จ านวน 2 เคร่ือง  - จัดซ้ือวิทยุ - เทป จ านวน 2 เคร่ือง  - ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
รับผิดชอบหลกั

                5,800
สามารถเล่นแผ่น DVD , VCD , CD , MP3 เมอืงนราธิวาส (หนา้ 9/103)

1

(เงินอดุหนนุทั่วไป)
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6. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานการพาณชิย์

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1

รวม 60,000    

กบัช่องจอดรถ

60,000         
(เงินรายได้)

1

 - สถานขีนส่ง ส านกัปลัดเทศบาล
ผู้โดยสาร (หนา้ 3/3)

จัดซ้ือปา้ยกล่องไฟส าเร็จรูป
แอล  อ ี ดี  (LED) พร้อมติดต้ัง

 - จัดซ้ือปา้ยกล่องไฟส าเร็จรูป  แอล  อ ี ดี  
(LED) พร้อมติดต้ัง  จ านวน  16  ปา้ย  อปุกรณ์
เชือ่มต่อระหว่างช่องจ าหนา่ยต๋ัวรถโดยสาร

รับผิดชอบหลกั

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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 7. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ืออุปกรณ์ยิงยาสลบ  - จัดซ้ืออุปกรณ์ยิงยาสลบส าหรับสัตว์          53,500  - ภายในเขตเทศบาล
ส าหรับสัตว์ จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 ชุด ชนิดล ากล้อง (เงินอุดหนุนทั่วไป) เมืองนราธิวาส

ขนาด 11 มม. เพื่อใช้กับลูกดอกขนาด 
1 ml. และ 3 ml. และชนิดล ากล้อง
ขนาด 13 มม. เพื่อใช้กับลูกดอกขนาด
5 ml. 10 ml. และ 20 ml. กระบอก
อัดแรงดันท าจากทอ่ PVC ชนิดพเิศษ
พร้อมลูกดอกวางยาสลบที่พร้อมใช้งาน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือตระแกรงล้างแผล  - จัดซ้ือตะแกรงล้างแผล (สแตนเลส)          15,000  - ศูนย์บริการสาธารณสุข

(สแตนเลส) จ านวน 2 ใบ จ านวน 2 ใบ โครงท าด้วยสแตนเลส (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบาลเมืองนราธิวาส
ด้านบนมีตะแกรงท าด้วยเพลา
สแตนเลส 2.5 หุ้น ซ่ีตะแกรงในท าด้วย
เพลาสแตนเลส 1.5 หุ้น ขนาด กว้าง
42 ซม. ยาว 50 ซม. ความสูง
ประมาณ 80 ซม. ด้านล่างตะแกรง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

ส านักปลัดเทศบาล
(หน้า 22/103)

(หน้า 45/103)

1 53,500               

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองนราธิวาส

พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก
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ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลัก

มีถังรองรับของเสีย 1 ใบ โดยตัวโครง
ที่ต้ังถังสามารถปรับระดับสูงต่ าได้
ใต้ตะแกรงมีกรวยรองรับของเสียลงสู่ถัง
มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2 นิ้ว หมุนได้รอบตัว จ านวน 4 ล้อ

2 จัดซ้ือถังขยะ (สแตนเลส)  - จัดซ้ือถังขยะ (สแตนเลส)            9,000  - ศูนย์บริการสาธารณสุข
มีขาเหยียบ จ านวน 2 ใบ มีขาเหยียบ จ านวน 2 ใบ มีใส้ใน (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบาลเมืองนราธิวาส

สแตนเลส ขนาด 16 x 26 นิ้ว
มีก้านเทา้เหยียบ เปดิ ปดิ ฝาถังได้
มีถังใน ท าด้วยสแตนเลสพร้อมหหูิ้ว
กันชนรอบถัง และลูกล้อขนาด 2"

รวม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
(หน้า 46/103)

2 24,000               
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8. ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1        19,000
เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะครุภณัฑ์ ดังนี้ (เงินอดุหนนุทั่วไป)
 1. เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
 2. เคร่ืองยนต์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1.4 แรงมา้

 4. พร้อมใบมดี

2          6,500
เคร่ือง ความจุไมน่อ้ยกว่า 2 ลิตร (เงินอดุหนนุทั่วไป)

รวม 2 25,500           

แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง เมอืงนราธิวาส (หนา้ 78/103)

 3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไมน่อ้ยกว่า 30 ซีซี

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น  - จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบใช้ขวด จ านวน 1  - ส านกังานเทศบาล ส านกัการช่าง
แบบใช้ขวด จ านวน 1 เคร่ือง เมอืงนราธิวาส (หนา้ 79/103)

รับผิดชอบหลกั
จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2  - ส านกังานเทศบาล ส านกัการช่าง

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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9. ประเภทครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองอดัอากาศ  - จัดซ้ือเคร่ืองอดัอากาศ ชนดิขับด้วยเคร่ืองยนต์    498,000
ชนดิขับด้วยเคร่ืองยนต์เบนซิน เบนซิน จ านวน 1 ชุด ขนาดไมน่อ้ยกว่า 9 (เงินอุดหนุนทั่วไป)
จ านวน 1 ชุด แรงมา้ ใหอ้ตัราการอดั 210 ลิตรต่อนาที 

มขี้อต่อและสายอดัอากาศ ได้พร้อมกนั 2 ถัง

2 จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง  - จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง จ านวน 7 ชุด ชนดิ    315,000
จ านวน 7 ชุด มด้ีามคันโยกเปดิ - ปดิ สามารถเปล่ียนน้ าเปน็ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

ล าฝอยและมา่นน้ าได้ ปรับระดับน้ าได้ไมต่่ ากว่า
6 ระดับ มขี้อต่อสวมเร็วในตัว

รวม 813,000  

รับผิดชอบหลกั

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เมอืงนราธิวาส (หนา้ 24/103)

2

 - ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 24/103)

 - ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
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10. ประเภทครุภณัฑ์กีฬา
แผนงานการศึกษา

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1    3,000,000
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 ศูนย์ ดังนี้ (เงินอดุหนนุทั่วไป)

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ประกอบด้วย
     1.1 เคร่ืองเล่นสนาม หมโีคล่าเพรนส่ี
จ านวน 1 ชุด
     1.2 เคร่ืองเล่นสนาม เต่าทองเพื่อนรัก
จ านวน 1 ชุด
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสัยิดประจ าจังหวัด
     2.1 เคร่ืองเล่นสนามชุดหอ 
บา้นเปด็นอ้ย จ านวน 1 ชุด
     2.2 เคร่ืองเล่นสนามชุดหอ ซุ้มดอกไม้
กบัเจ้านก จ านวน 1 ชุด
     2.3 เคร่ืองเล่นสนาม ปราสาทผลไม้
จ านวน 1 ชุด
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสัยิดยามาอยีา
อลัยากานี
     3.1 เคร่ืองเล่นสนามชุดหอ บา้นโลมา
จ านวน 1 ชุด
     3.2 เคร่ืองเล่นสนามชุดหอ แอปเปิล้
แสนอร่อย จ านวน 1 ชุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั
ส านกัการศึกษา
(หนา้ 33/103)

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น  - จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นส าหรับศูนย์  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 6 ศูนย์

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์    งบประมาณ    
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์    งบประมาณ    
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

     3.3 เคร่ืองเล่นสนาม ฮิปโปตลุยสวน
จ านวน 1 ชุด
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มสัยิดยุมอยีะห์
     4.1 เคร่ืองเล่นสนาม ฮิปโปตลุยสวน
จ านวน 1 ชุด
     4.2 เคร่ืองเล่นสนาม เต่าทองเพื่อนรัก
จ านวน 1 ชุด
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดต้ังเอง โรงเรียน
เทศบาล 4 (บา้นก าปงตาโกะ๊)
     5.1 เคร่ืองเล่นสนามชุดหอ ซุ้มดอกไม้
กบัเจ้านก จ านวน 1 ชุด
     5.2 เคร่ืองเล่นสนาม ปราสาทแสนสนกุ
จ านวน 1 ชุด 
     5.3 เคร่ืองเล่นสนาม ฮิปโปตลุยสวน
จ านวน 1 ชุด
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดต้ังเอง โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดประชาภริมย)์
     6.1 เคร่ืองเล่นสนาม เจ้าตูบแสนสนกุ
จ านวน 1 ชุด
     6.2 เคร่ืองเล่นสนาม เต่าทองเพื่อนรัก
จ านวน 1 ชุด

รวม 1 3,000,000       
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11. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน      44,000
ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง (เงินอุดหนุนทั่วไป)
แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง 

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์หรือชนดิ LED        7,800
หรือชนดิ LED ขาวด า จ านวน ขาวด า จ านวน 3 เคร่ือง (เงินอุดหนุนทั่วไป)
3 เคร่ือง

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน      22,000
ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง (เงินอุดหนุนทั่วไป)
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง 

รวม 73,800    

แผนงานสาธารณสขุ
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน      22,000

ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง (เงินอุดหนุนทั่วไป)
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง 

รวม 22,000    

 - ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 11/103)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

รับผิดชอบหลกั

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1

กองสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

 - ส านกังานเทศบาล

รายละเอียดของครุภณัฑ์

(หนา้ 42/103)

ครุภณัฑ์

 - ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 10/103)

 - ส านกังานเทศบาล กองวิชาการ
เมอืงนราธิวาส และแผนงาน

(หนา้ 15/103)

3
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แผนงานเคหะและชมุชน
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบแปลน  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบแปลน จ านวน 1 เคร่ือง    188,900

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะครุภณัฑ์ ดังนี้ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
 1. เคร่ืองพิมพ์หนา้กว้าง ไมน่อ้ยกว่า 36 นิว้
 2. มคีวามเร็วในการพิมพ์กระดาษ A 1 
ไมน่อ้ยกว่า 25 วินาทีต่อหนา้

รวม 188,900  

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

เมอืงนราธิวาส (หนา้ 79/103)

1

 - ส านกังานเทศบาล ส านกัการช่าง

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

หน่วยงานอื่น 

 

 

 



ล าดบั งบประมาณ
ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1             500,000  - แหล่งท่องเที่ยว / 

สินค้าโอทอป / กจิกรรม
การท่องเที่ยว

2             500,000  - แหล่งท่องเที่ยว / 
สินค้าโอทอป / กจิกรรม
การท่องเที่ยว

3             200,000  - แหล่งท่องเที่ยว / 
สินค้าโอทอป / กจิกรรม
การท่องเที่ยว

4
 - ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
 - ใหค้ าปรึกษา/แนะแนวอาชีพ
 - สาธิตการประกอบอาชีพอสิระ ที่นา่สนใจ
ผ่านทาง VDO
 - ประชาสัมพันธ์ภารกจิของกรมการจัดหางาน
และส านกังานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส 
โดยรถบริการจัดหางานเคล่ือนที่ (MobileUnit)
 - ออกเยีย่มนายจ้าง/สถานประกอบการ

นราธิวาส
ส านกังานจังหวัด

ส านกังานจังหวัด
นราธิวาส

ส านกังานจังหวัด
นราธิวาส

การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว แหง่ประเทศไทย 

 - เสนอขายแพคเกจท่องเที่ยวไปยังกลุ่ม
เปา้หมายต่างภมูภิาค

 - เสนอขายแพคเกจท่องเที่ยวไปยังกลุ่ม
เปา้หมายต่างภมูภิาค

วันธรรมดาน าเที่ยว  - ประชาสัมพันธ์กจิกรรม / สินค้า ด้านการ

สลามตัชายแดนใต้  - ประชาสัมพันธ์กจิกรรม / สินค้า ด้านการ การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว แหง่ประเทศไทย 

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานอ่ืน
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 - เทศกาลงานประเพณีที่เกีย่วข้อง 
และกจิกรรม CSR

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด  - ประชาสัมพันธ์กจิกรรม / สินค้า ด้านการ การท่องเที่ยว
และสนบัสนนุกจิกรรมงานประเพณี ท่องเที่ยว แหง่ประเทศไทย 

ส านกังานจัดหางาน
 - กจิกรรมมีงานท าน าชุมชนเข้มแข็ง  - บริเวณตลาดนดับา้น จังหวัดนราธิวาส

 (ในแต่ละไตรมาส)

 - กจิกรรมนดัพบแรงงาน ปลักปลา ต.ล าภ ู
 - บริเวณตลาดน้ ายะกงั

พัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยัง่ยืน  - รับขึน้ทะเบยีนหางาน และรับสมคัรงาน  - บริเวณหาดนราทัศน ์

 - ประชาสัมพันธ์โครงการ
นดัพบแรงงานย่อย 
ปงีบประมาณ 2562
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5 ขยายโอกาสช่องทางการตลาดของสินค้า  - อบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพัฒนาทักษะ             166,100
และบริการจังหวัดนราธิวาส เพื่อรองรับ การค้าบนโลกออนไลน์
การเข้าสู่เศรษฐกจิดิจิทัล

6 เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้บั  - จัดค่ายอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัปญัหา             390,700
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยาเสพติดแกเ่ด็กนกัเรียน เยาวชน ในเขตพื้นที่
กจิกรรมฝึกอบรมเยาวชนค่ายเกบ็ตะวัน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ
คนรุ่นใหม ่ประจ าปงีบประมาณ 2562 60 คน อบรมรุ่นละ 3 วัน เพื่อใหม้าใช้ชีวิต

ร่วมกนัในค่ายฝึกอบรมเกบ็ตะวัน และน าเข้าสู่
กระบวนการแกไ้ขปรับปรุงทัศนคติ เพื่อปอ้งกนั
มใิหเ้ด็กละเยาวชนในพื้นที่ต้องตกเปน็เหยือ่
และทาสของอบายมขุ
การฝึกอบรม จัดอบรมภาคทฤษฎ ีได้แก่
 1. ความรู้เกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้น กฎหมาย
จราจร ยาเสพติดใหโ้ทษและพิษภยัของ
ยาเสพติด
 2. การสร้างภมูคุ้ิมกนัใหก้บัเยาวชน / 
การรณรงค์ แกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่
 3. จัดต้ังกลุ่มเยาวชนเข้มแข็ง
 4. กจิกรรมกลุ่ม
 5. ภาคปฏบิติั
 - ออกก าลังกาย / ฝึกระเบยีบแถว
 - การแข่งขันกฬีา
 - กจิกรรมนนัทนาการ

เพื่อหาต าแหนง่งานว่างเชิงรุก
 - อ.เมอืง จ.นราธิวาส ส านกังานพาณิชย์

จังหวัดนราธิวาส

 - อาคาร / หอ้งประชุมของ ต ารวจภธูร
ส่วนราชการหรือเอกชน จังหวัดนราธิวาส
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
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7 กอ่สร้างปรับปรุงขยายเขต  - เพิ่มก าลังการผลิตของ  กปภ. นราธิวาส
การประปาส่วนภมูภิาค สาขานราธิวาส กอ่สร้างถังน้ าใส  สถานจี่ายน้ ายีง่อ
อ าเภอเมือง - อ าเภอยีง่อ ขยายเขตประปา  พื้นที่ อ.เมอืง  - อ. ยีง่อ
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  งบประมาณรวม  

200.745  ล้านบาท
 - ส่วนที่ด าเนนิการในพื้นที่เทศบาลเมอืง          8,000,000  - เขตเทศบาลเมอืง
นราธิวาส นราธิวาส
 ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ
 - ถ.สุริยะประดิษฐ์ (ซ.ประชาร่วมใจ - 
ซ.ละมา้ยอทุิศ)
 - ถ.สุริยะประดิษฐ์ (สะพานลอย - ถ.ณ นคร)
 - ถ.โคกเคียน ฝ่ังขวา (ปัม๊คาลเท็กซ์ - 
ซ.โคกเคียน 4)
 - ถ.วิจิตรไชยบรูณ์ (หอนาฬิกา - ส่ีแยก
พนาสณฑ์)
 - ถ.ระแงะมรรคา ขาออก ฝ่ังซ้าย
(ซ.คชรัตน ์- สุด ถ.ยะกงั)

8 เสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแล  - จัดกจิกรรมด้านวิชาการ นนัทนาการ             800,000
เด็กเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดนราธิวาส หรือกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนใ์นรูปแบบต่างๆ

หรือกจิกรรมทัศนศึกษาหาความรู้นอกสถานที่
เพื่อกระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างศักยภาพ
ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ร่วมกจิกรรม

 การประปาส่วน
ภมูภิาค 

 - โรงแรมอมิพิเรียล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส

สาขานราธิวาส
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9 อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการเลือกต้ัง             130,000  - สวนอาหารริมน้ า
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอเมอืงนราธิวาส
ส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายกองค์การ นราธิวาสและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส

10 จัดกจิกรรมรณรงค์ล้างส้วม  - จัดกจิกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกนัรับ                 5,500
พร้อมกนัรับวันสงกรานต์ วันสงกรานต์

11 ปัน่สองนอ่งท่องเที่ยวเมืองนรา  - จัดกจิกรรมปัน่จักรยานท่องเที่ยว             300,000  - เขตเทศบาลเมอืง
เมอืงนราธิวาส นราธิวาส

12 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาล าน้ า  - จัดกจิกรรมตามโครงการจิตอาสาเพื่อการ             200,000  - ชุมชนยะกงั
กบัชีวิตบนวิถีแหง่ความพอเพียง พัฒนาล าน้ ากบัชีวิตบนวิถีแหง่ความพอเพียง
เพื่อประโยชนแ์ละความสุขของประชาชน เพื่อประโยชนแ์ละความสุขของประชาชน

รวม 11,192,300      

ส่วนจังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหาร

12

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนราธิวาส

ส่วนจังหวัดนราธิวาส

 - วัดและมสัยิดในเขต องค์การบริหาร
เทศบาลเมอืงนราธิวาส
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