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คํานาํ 
                       แผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ของเทศบาลเมืองนราธิวาส จัดทําขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ด้านต่างๆ ของเทศบาล โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมเมือง เพ่ือจัดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการเสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนฯ ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และนโยบายผู้บริหารเทศบาล  ซึ่งการกําหนดแผนงานและ
โครงการพัฒนาในแต่ละปีนั้น จะต้องมีความต่อเน่ือง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยจะมีการ
ทบทวน เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนา 
เป็นประจําทุกปี การจัดทําแผนพัฒนาสามปีจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงตามความต้องการมากท่ีสุด    

                       เทศบาลเมืองนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสามปีที่จัดทําขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน  ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป และขอขอบคุณประชาชน  หน่วยงานส่วนราชการ 
/รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  และส่วนการงานของเทศบาล  รวมท้ังโรงเรียนเทศบาล  ที่มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2๕๕๗ – 255๙)  ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สามารถนําไปใช้เพ่ือมุ่งให้ท้องถ่ินบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

*********************************************************************** 
 
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ี
              แผนพฒันาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน- 
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลกัษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น    สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี    ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
๑.๑ ลักษณะของแผนพฒันาสามปี  มีดังต่อไปนี ้
                       ๑.๑.๑  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมิน ถึงความ 
เป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
                    ๑.๑.๒ กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อม 
ในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร   เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนา 
ที่จะนําไปใช้ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป  
                    ๑.๑.๓ เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
                        ๑.๑.๔ เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
งบประมาณประจําปีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะ 
เวลาสามปีควรมีสภาพพร้อมอย่างน้อย  ๒  ประการ  คือ 
                       ๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                     ๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน
และมีเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
๑.๒ วัตถุประสงคข์องการจัดทาํแผนพฒันาสามป ี
                    ๑.๒.๑ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการจัดทํางบประมาณประจําปี                                                                                                          
                     ๑.๒.๒ เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
                      ๑.๒.๓ เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปีและนําไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ   
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาํแผนพฒันาสามป ี
                     ๑.๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน 
                     หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาช้ีแจงวัตถุประสงค์และความสําคัญในการจัดทํา
แผนพัฒนา และร่วมกําหนดกรอบยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด เพ่ือนํา
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รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล  หน่วยงานภายในของเทศบาล  ประชาคมเมือง 
                  ๑.๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒   การจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเสนอให้หน่วยงานของเทศบาลพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ตามแบบฟอร์มบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี   และนําโครงการ/กิจกรรม มาพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยเน้นรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
ในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 
                  ๑.๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
                    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม  
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน      
ภายในและภายนอกองค์กร นํามาวิเคราะห์SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) พร้อม
ประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
                  ๑.๓.๔ ขั้นตอนที่ ๔  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
                  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมเมือง   กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมลูในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา   ปัญหา  ความต้องการ และ 
ข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๕ สว่น  ดังนี้       
                   ส่วนที ่๑  บทนํา 
          ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
                   ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
                   ส่วนที่ ๕ การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ                    
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการจัดเวทีประชาคม  โดยเชิญตัวแทน 
จากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ชุมชน  ผู้นําศาสนา  ตัวแทน อสม. ประชาชนท่ัวไป  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการ เพ่ิมเติมจากร่างแผน เพ่ือหน่วยงานของเทศบาลนําไปพิจารณาจัดทํา 
เป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
                  ๑.๓.๕ ขั้นตอนที่ ๕ คัดเลือกโครงการที่ประสงค์จะดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน -
ท้องถิ่นอ่ืน หรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับ
อําเภอเพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการและนําเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด
พิจารณาบูรณาการโครงการเพ่ือจัดทํา/ทบทวนกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน(กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.เดิม) พร้อมแจ้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอ เพ่ือแจ้งองค์กรปกครอง
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                   ๑.๓.๖ ขั้นตอนที่ ๖ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี                 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  นํารา่งแผนพัฒนาสามปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลพิจารณา  เพ่ือนําเสนอผูบ้ริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนฯ และนําไป
ปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  สภาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
พัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล  หน่วยงานบริหารของเทศบาลและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งได้รับทราบโดยทั่วกัน (ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนําโครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ 
สําหรับโครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่สามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาดําเนินการต่อเน่ือง 
จากโครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็นโครงการพัฒนาที่จัดลําดับความสําคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการ
พัฒนาที่ไม่ได้ระบุไว่ในโครงการพัฒนาปีแรกของแผนพัฒนาสามปี ให้เพ่ิมเติมและเปลีย่นแปลงได้ตามความ
จําเป็น พร้อมทั้งบรรจุรูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินคุณภาพของแผนไว้ในภาคผนวก) 
๑.๔ ประโยชนข์องการจัดทาํแผนพฒันาสามป ี
                      การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่ง 
ผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและใช้ทรพัยากรการบรหิารของท้องถิน่อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
สูงสุดต่อประชาชน  
                        ทรพัยากรการบริหารโดยทัว่ไป  ประกอบด้วย 
                         เงิน มาจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
                          คน หมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหารทอ้งถิ่น พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุก 
ระดับ  ซึ่งจะมคีวามแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้  ทกัษะและทัศนคติ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ 
ต้องนําศักยภาพของกําลังคนเหล่าน้ันมาใช้   รวมทั้งต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการทาํงานใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอยา่งกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
                           วัสดอุุปกรณ ์ หมายถึง  เคร่ืองมอืรวมทั้งอาคารสถานท่ี ที่จะสามารถนํามาใช้ใน 
การบริหารจัดการท้องถิน่ให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มคีวามทนัสมยั เพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพ 
              การบรหิารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้น 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมสีภาพการพัฒนาอย่างย่ังยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และ 
ศิลป์ที่ต้องศึกษาและนําไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
ประโยชน์การจัดทาํแผนพฒันาต่อหน่วยงาน 
                       ๑. เป็นแผนพัฒนาระยะ ๓ ปี ที่กําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลในอนาคตให้เป็น 
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ไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของผูบ้ริหารเทศบาล  สามารถช่วยให้การบริหารจัดการของ
เทศบาลเป็นไปอย่างมีระบบเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและก่อเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
                       ๒. ลดความซ้ําซ้อน  ความไมแ่น่นอนในอนาคตและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เนือ่งจากการ
วางแผนทําใหม้องเห็นภาพรวมของการทํางานของหน่วยงาน มีความชัดเจนในการดําเนินงาน 
                       ๓. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี    ทาํงานแบบบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตาม
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ เกิดการประหยัด ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 
                       ๔. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด
แนวความคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
           

 
 ตาราง  วงรอบการจัดทาํแผนพฒันาสามป ี

 
ปี พ.ศ. พ.ศ.๒๕…….. 

ประเภทแผนพัฒนา ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
แผนพัฒนาสามปี 
๑) ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
๒) ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
๓) ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
๔) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
๕) ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
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หมายเหตุ  ทบทวนและขยายแผนทุกปี 



 
ส่วนท่ี ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน   

ที่สําคัญขององคก์รปกครอง 
                 ส่วนท้องถิ่น 
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                                   สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1.  สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ 
     ทีต่ั้ง  อยู่กลางเมือง ตรงข้ามที่ว่าการอําเภอเมืองนราธิวาส เน้ือที่ ๘.๕  ไร่  
     ประกอบด้วย 
           ๑. อาคารสําหรับจําหน่ายสินค้า จํานวน ๑ หลงั 
           ๒. อาคารห้องนํ้า – ห้องส้วม     จํานวน ๑ หลงั 
           ๓. ศาลาที่น่ังพักผ่อน               จํานวน ๒ หลงั 
           ๔. โคมที่ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า        จํานวน ๔ โคม 
     บริการประชาชน  
       1. เป็นสถานทีอ่อกกําลังกาย 
            2. เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 
           3. เป็นสถานที่ใช้จัดงานประเพณี และวันสําคัญต่างๆ 
2.  สวนพลบัพลาเฉลิมพระเกียรติสริิราชสมบตัิครบ 50 ป ี
      ทีต่ัง้  อยู่ถนนภูผาภักดี ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 1 เนื้อที ่  7  ไร่  
      ประกอบด้วย 
             ๑. อาคารพลับพลาที่ประทับ ๑ หลัง 
             ๒. อาคารห้องนํ้า ห้องส้วม ๑ หลัง 
             ๓. อาคารเก็บถังนํ้า และเคร่ืองสูบนํ้า ๑ หลัง 
             ๔. สวนหย่อมเฉลมิพระเกียรติทั้งหมด 
      บรกิารประชาชน  
             1. เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 
             2. เป็นสถานที่ออกกําลังกาย 
             3. เป็นสถานที่จัดงานประเพณีแข่งขันเรือกอและ เรือยาว หน้าพระที่น่ัง 
3.  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร. 5) 
      ทีต่ัง้  อยู่บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ตรงข้ามสํานักงานทางหลวงชนบท 
      เนื้อที่  85 ไร่   ประกอบด้วย 
             ๑. อาคารโรงยิม 
             ๒. อาคารและสนามเทนนิส 
             ๓. อาคารห้องนํ้าและห้องส้วม ๔ หลัง 
             ๔. อาคารห้องทํางาน และห้องเก็บวัสดุในเรือนเพาะชํา  
             ๕. อาคารเรือนเพาะชําจํานวน ๓ หลัง 
             6. เคร่ืองสูบนํ้าติดต้ังประจําที่ จํานวน ๑ เคร่ือง 
             ๗. อาคารเก็บพัสดุงานสถานที่ และโรงซ่อมเคร่ืองจักรกล 
             ๘. ศาลาน่ังพักผ่อนจํานวน ๒ หลัง 
             ๙. บริเวณสระนํ้าที่ปล่อยปลาเลีย้งเพ่ือความสวยงาม จํานวน ๓ สระ               
   บรกิารประชาชน  
              1. เป็นสถานที่ออกกําลังกาย และแข่งขันกีฬาต่างๆ 
              2. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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             3. เป็นสถานที่จัดงานประเพณี งานแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา 
              4. เป็นสถานที่จดังานของดีเมืองนรา (งานลองกอง) 
              ๕. เป็นสถานที่จดังานกาชาดประจําปี 
4.  สวนสาธารณะหาดนราทศัน ์
     ทีต่ั้ง  อยู่บริเวณหาดนราทัศน์ ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส เนื้อที ่ 260 ไร่  
     ประกอบด้วย 
               ๑. บริเวณสวนหย่อมทั้งหมดจํานวน ๘ สวน 
               ๒. อาคารป้อมยาม และศาลาที่พักผ่อน 
               ๓. อาคารศาลากลางน้ํา 
               ๔. อาคารบ้านพัก จํานวน ๑ หลัง 
               ๕. อาคารร้านค้า ๓๐ คูหา 
               ๖. ลานจําหน่ายสินค้า ๑ แห่ง 
     บริการประชาชน  
             1.  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
             2.  เป็นสถานที่ออกกําลังกาย และแข่งขันกีฬา 
              3.  เป็นสถานที่ออกร้านจําหน่ายสินค้า 

           5.  สวนสาธารณะบริเวณเกาะกลางถนนระแงะมรรคา  , เกาะกลางถนนสุรยิะประดษิฐ์  
     และสวนย่อมหัวสะพานปรดีา 
     เนื้อที่รวม  7-1-18 ไร่  บริการประชาชน   ด้านความสวยงาม 
 
 

 
สะพานลอยในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                                ๑.  สะพานลอยหน้าโรงเรียนนราสิกขาลัย 
                                      กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.20 เมตร สูง 6.50 เมตร 
                                 ๒. สะพานลอยเยื้อง บริษัท อีซูซุ สุดเขตเทศบาล 
                                      กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.40 เมตร สูง 6.60 เมตร 
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       สัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ สถานทีต่ั้ง 

1 ส่ีแยกจาตุรงค์รศัมี ถนนสถิตรายา  ตดั  ถนนจาตุรงค์รัศม ี
2 ส่ีแยกประชาภิรมย์ ถนนระแงะมรรคา  ตัด ถนนประชาภิรมย์และถนนคชรัตน ์
3 ส่ีแยกสถิตยร์ายา ถนนระแงะมรรคา  ตัด ถนนสถิตรายา  และถนนไตรภพ 
4 สามแยกพิชิตบาํรุง ถนนสุริยะประดิษฐ์  ตดั  ถนนพิชิตบํารงุ 
5 ส่ีแยกผดุงอาราม ถนนพิชิตบํารุง  ตดั  ถนนผดงุอาราม 
6 ส่ีแยกวรคามพพิิธ ถนนพิชิตบํารุง  ตดั  ถนน  วรคามพิพิธ 
7 ส่ีแยกจํารูญนรา ถนนพิชิตบํารุง  ตัด  ถนนจํารูญนา  และถนน วิจิตรไชยบูลย์ 
8 ห้าแยกโสภาพิสัย ถนนพิชิตบํารุง  ตดั  ถนนโสภาพิสัย  และถนนโคกเคียน 
9 ส่ีแยก  ณ นคร ถนนสุริยะประดิษฐ์  ตดั  ถนน ณ นคร 

10 ส่ีแยกกําปงบาร ู ถนนพิชิตบํารุง  ตดั   ถนนนิมติมงคล  และ ซอยกําปงบาร ู
11 ส่ีแยกเสด็จ ถนนภูผาภักดี  ตดั  ถนนจํารูญนรา 
12 ส่ีแยกซูซูก ิ ถนนภูผาภักดี  ตดั  ถนนวจิิตรไชยบูลย์ 

 
                          สัญญาณไฟกะพริบภายในเขตเทศบาล 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ สถานทีต่ิดตัง้ 
1 สามแยกนิมิตมงคล ถนนภูผาภักดีตดัถนนนิมิตรมงคล 
2 ส่ีแยกพิทกัษ์ลิขติ ถนนภูผาภักดีตดัถนนพทิักษ์ลิขติ 

3 ส่ีแยกสมัยอาณาจักร ถนนภูผาภักดีตดัถนนสมัยอาณาจักร 
4 ส่ีแยกโสภาพิสัย ถนนภูผาภักดีตดัถนนโสภาพิสัย 
5 ส่ีแยกท่าพระยาสาย ถนนภูผาภักดีตดัถนนวรคามพพิิธ 

6 หน้าพลับพลาทีป่ระทับ ถนนภูผาภักดีตดัถนนผดุงอาราม 
7 หน้าโรงเรียนเทศบาล  6 ถนนโคกเคียน 
8 หน้าวัดบางนรา ถนนตรรีัตน์ตดัถนนสุขเกษม 
9 สามแยกหน้าโรงเรยีนอัตตรักยีะห์ฯ ถนนตรรีัตน์ตดัถนนวิจิตรไชยบลูย์ 

10 ส่ีแยกวัชรีบํารุง ถนนประชาพัฒนาตัดถนน  ณ นคร 
11 ส่ีแยกนรสุขอนสุรณ ์ ถนนนรสุขอนุสรณ์ตัดถนน  ณ นคร 

12 สามแยกวอสเบียน ถนนวอสเบียนตัดถนนประชาภิรมย ์
13 หน้าศูนย์เครื่องจักรกล ถนนจาตรุงค์รัศมี 
14 หน้าโรงเรียนเทศบาล  3 ถนนระแงะมรรคา 
15 หน้ามัสยิดยะกงั 

 
 
 

ถนนระแงะมรรคา 
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ที่ ชื่อถนน 

รายละเอียดข้อมูลถนนในเขตเทศบาล 
จุดสิ้นสุด ประเภท ขนาดของถนน จุดเร่ิมต้น 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
1 ถนนภูผาภักด ี แอสฟลัท์ติคฯ 12.00 1,910 สามแยกบา้นรองผู้ว่าฯ หัวถนนนิมติรมงคล 

2 ถนนพิชิตบํารงุ แอสฟลัท์ติคฯ    16.00    2,219 หน้าเรือนจํา หัวสะพานปรดีา 

3 ถนนสุริยะประดิษฐ์ แอสฟลัท์ติคฯ    25.00    2,0๒0 สามแยกบา้นรองผู้ว่าฯ สุดเขตเทศบาล 

4 ถนนระแงะมรรคา แอสฟลัท์ติคฯ    25.00    3,100 สามแยกบา้นรองผู้ว่าฯ สุดเขตเทศบาล(ยะกัง) 

5 ถนนโสภาพิสัย แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       296 ห้าแยกถนนโคกเคียน สามแยกถนนภูผาภักด ี

6 ถนนจํารญูนรา แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       264 สี่แยกจาํรญูนรา สี่แยกเสด็จ 

7 ถนนโคกเคียน แอสฟลัท์ติคฯ    12.00    1,130 ห้าแยกถนนพิชิตบํารุง สุดเขตเทศบาล 

8 ถนนเจริญพงศ์ แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       432 สี่แยกจาํรญูนรา ห้วถนนดาราวัฒน์ 

9 ถนนสถิตย์รายา แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       392 สี่แยกถนนตากใบ สี่แยกถนนจาตรุงค์รัศมี 

10 ถนนจิตรปฏิมา แอสฟลัท์ติคฯ    10.00       280 สามแยกถนนพิชิตบํารุง สี่แยกตรอกมัสยิดปาทาน 

11 ถนนด่านภาษี แอสฟลัท์ติคฯ 4.50       119 สี่แยกถนนภูผาภักดี ลงแม่นํ้า 

12 ถนนหาดนราทัศน์ แอสฟลัท์ติคฯ 5.00    2,200 หัวสะพานปรดีา วนกลับในหาดนราทัศน์ 

13 ถนนตากใบ แอสฟลัท์ติคฯ    12.00    1,0๔๕ สามแยกถนนแสงจันทร ์ สะพานแม่นํ้าบางนรา 

14 ถนนวรคามพิพิธ แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       550 ถนนภูผาภักด ี หัวถนนตรีรตัน์(วัดบางนรา) 

15 ถนนพิทักษ์ลิขิต แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       298 สามแยกถนนพิชิตบํารุง สี่แยกถนนภูผาภักดี 

16 ถนนละม้ายอุทิศ ค.ส.ล.    12.00       880 สามแยกถนนสรุิยะประดิษฐ์ สุดเขตเทศบาล 

17 ถนนนิมิตรมงคล แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       259 สี่แยกถนนพิชิตบาํรุง ถนนภูผาภักด ี

18 ถนนตรีรัตน์ แอสฟลัท์ติคฯ   12.00           320 สามแยกถนนวิจิตรไชยบูรณ์ สามแยกซอยสุขเกษม 
19 ถนนจาตุรงค์รัศม ี แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       560 สี่แยกถนนภูผาภักดี ถนนตากใบ 

20 ถนนสมัยอาณาจักร แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       262 สามแยกถนนพิชิตบํารุง สี่แยกถนนภูผาภักดี 

21 ถนนผดุงอาราม แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       510 สามแยกหน้าพลบัพลา สี่แยกถนนพิพธิคีร ี 1 

22 ถนนพนาสณฑ์ แอสฟลัท์ติคฯ    12.00    1,255 สามแยกถนนตรรีตัน์ สุดเขต 

23 ถนนพนาสณฑ์  1 แอสฟลัท์ติคฯ 4.00       939 ซอยสุขเกษม ถนนพนาสณฑ์ 

24 ถนนพนาสณฑ์  2 แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       293 สามแยกถนนพนาสณฑ ์ สุดหมู่บ้าน 

25 ถนนพนาสณฑ์ 3 แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       483 สามถนนพนาสณฑ์ เช่ือมต่อถนนอดลุตานนท์ 7 

26 ถนนพิพิธคีร ี แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       160 สี่แยกถนนประชาสงเคราะห์ ด้านข้างหอสมุด 
27 ถนนพิพิธคีรี  2 แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       120 สามแยกถนนผดุงอาราม สามแยกถนนประชาสงเคราะห ์

28 ถนนประชาสงเคราะห์ ค.ส.ล.    12.00       360 หลังศาลฯ หลังสนามกฬีาเทศบาล 

29 ถนนนราภิรมย์            แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       331 หน้า  กกต.  จงัหวัด ถนนสุริยะประดิษฐ์ 
 
 

รายละเอียดข้อมูลถนนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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ที่ 

ชื่อถนน 

รายละเอียดข้อมูลถนนในเขตเทศบาล 

จุดสิ้นสุด 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
จุดเร่ิมต้น 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
30 ถนนชาญอุทิศ ค.ส.ล.    12.00       730 สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สุดเขต 

31 ถนนดาราวัฒน์ แอสฟลัท์ติคฯ    12.00       165 ถนนเจริญพงศ์ สามแยกถนนพนาสณฑ ์

32 ถนนประชาพิรมย์ แอสฟลัท์ติคฯ    10.00       749 สี่แยกถนนระแงะมรรคา ถนนวอสเบียน 

33 ถนนนรสุขอนุสรณ์ แอสฟลัท์ติคฯ    10.00       582 ถนนวอสเบียน สามแยกถนน ณ นคร 

34 ถนนแสงจันทร ์ แอสฟลัท์ติคฯ    10.00    2,080 สามแยกถนนจาตุรงค์รัศม ี ถนนยะกัง 2 

35 ถนนวอสเบียน แอสฟลัท์ติคฯ    10.00       530 ถนนหน้า  ร.ร.เทศบาล  5 สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ์ 

36 ถนนประชาพัฒนา แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       958 สามแยกถนนระแงะมรรคา สี่แยกถนน  ณ นคร 

37 ถนนประชาพัฒนา  1 แอสฟลัท์ติคฯ 8.00       190 แยกถนนประชาพัฒนา ถนน  ณ นคร 

38 ถนนกําปงบาร ู แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       270 สามแยกถนนพิชิตบํารุง สุดเขต 

39 ถนนสุขเกษม แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       390 สามแยกถนนตรรีตัน์ ถนนพนาสณฑ์ 1 

40 ถนนสุขเกษม 1 แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       140 สามแยกถนนสุขเกษม สามแยกเข้าหมูบ่้าน 

41 ถนนราชพัสด ุ แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       125 สามแยกถนนพิชิตบํารุง สามแยกถนนนราชัยศรี 

42 ถนนร่วมอุทิศ แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       800 สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สุดเขต 

43 ถนนคชรัตน์ แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       720 สี่แยกถนนระแงะมรรคา สามแยกถนนแสงจนัทร์ 

44 ถนนรัตนวิณิชย์ แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       765 สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สามแยกถนนระแงะมรรคา 

45 ถนนนราชัยศรี แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       225 สามแยกถนนวรคามพิพธิ สามแยกถนนผดุงอาราม 

46 ถนนอดุลย์ตานนท์  1 แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       380 หลังสนามกฬีาเทศบาล ถนนอดุลย์ตานนท์ 

47 ถนนอดุลย์ตานนท์  2 แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       180 สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์ ถนนอดุลย์ตานนท์  4 

48 ถนนอดุลย์ตานนท์  3 แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       300 สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์  2 สามแยกถนนอดลุย์ตานนท์  5 

49 ถนนอดุลย์ตานนท์  4 แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       250 ถนนอดุลย์ตานนท์  2 สี่แยกถนนอดลุย์ตานนท์  5 

50 ถนนอดุล์ตานนท์  5 แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       100 สี่แยกถนนอดุลย์ตานนท์  4 สามแยกถนนอดลุย์ตานนท์  6 

51 ถนนอดุลย์ตานนท์  6 แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       395 สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์  5 สุดเขตเทศบาล 

52 ถนนอดุลย์ตานนท์  7 แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       400 สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์  6 สุดเขตเทศบาล  

53 ถนนศรีสุรัตน์ แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       440 สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนรื่นฤด ี

54 ถนนไตรภพ แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       500 ถนนรื่นฤด ี สี่แยกถนนตากใบ 

55 ซอยอาราม ค.ส.ล.       6.00       513 สามแยกซอยสุขเกษม สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์ 

56 ถนนธรรมวิถ ี แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       172 สามแยกถนนรัตนวิณิชย์ สามแยกถนนประชาภิรมย์ 

57 ซอยต้นครองจันทร์ แอสฟลัท์ติคฯ 3.50       150 ตรงข้ามแขวงการทางฯ สิ้นสุดความยาวถนน 

58 ถนนประชาอุทิศ แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       460 สามแยกถนนระแงะมรรคา วัดประชาภิรมย์ 
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จุดสิ้นสุด 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
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59 ถนนประชาบํารุง แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       325 สามแยกถนนระแงะมรรคา ซอยภูมี 

60 ซอยไมตรีจิต ค.ส.ล. 5.00       185 สามแยกถนนระแงะมรรคา สามแยกถนนไตรภพ 

61 ถนนศิริภักด ี แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       570 สามแยกถนนระแงะมรรคา สามแยกถนนจาตุรงค์รัศมี 

62 ซอยร่วมจิตร แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       490 สามแยกซอยสุขเกษม ซอยวีระพัฒนา 

63 ซอยสันติโชติ แอสฟลัท์ติคฯ 4.00       166 สามแยกถนนระแงะมรรคา สุดหมู่บ้าน 

64 ซอยทิพย์วาร ี แอสฟลัท์ติคฯ 4.00    2,000 สามแยกถนนศรีสรุัตน ์ สามแยกถนนไตรภพ 

65 ถนนรัญตะเสว ี แอสฟลัท์ติคฯ 4.00       460 สามแยกถนนจาตุรงค์รัศม ี สามแยกถนนศิริภักด ี

66 ถนนรอฮิมพัฒนา แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       370 สามแยกถนนโคกเคียน ถนนพนาสณฑ์ 

67 ถนนรอฮิมพัฒนา  1 แอสฟลัท์ติคฯ 2.00 0.045 แยกถนนกําปงบายง สิ้นสุดความยาวถนน 

68 ถนนรอฮิมพัฒนา  2 แอสฟลัท์ติคฯ 4.00 0.110 แยกถนนกําปงบายง สิ้นสุดซอยเทศบาล 6 

69 ถนนรอฮิมพัฒนา  3 แอสฟลัท์ติคฯ 4.00          60 แยกถนนกําปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

70 ถนนรอฮิมพัฒนา  4 แอสฟลัท์ติคฯ 4.00       260 แยกถนนกําปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

71 ถนนรอฮิมพัฒนา  5 แอสฟลัท์ติคฯ 4.00          70 แยกถนนกําปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

72 ถนนรอฮิมพัฒนา  6 แอสฟลัท์ติคฯ 4.00       105 แยกถนนกําปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

73 ถนนรอฮิมพัฒนา  7 แอสฟลัท์ติคฯ 4.00       100 แยกถนนกําปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

74 ซอยอุ้มมี (โคกเคียน) แอสฟลัท์ติคฯ 4.00       200 สามแยกถนนโคกเคียน สุดหมู่บ้าน 

75 ตรอกอารมย์ แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       237 แยกถนนโคกเคียน เข้าชุมชน 

76 ซอยร่วมจิตร แอสฟลัท์ติคฯ 5.00       160 ถนนประชาภิรมย์ ถนนประชาอุทิศ 

77 ซอยพานิชวิทย์ แอสฟลัท์ติคฯ 4.00       246 ตรงข้ามแขวงการทางฯ สิ้นสุดความยาวถนน 

     (แยกถนนสุริยะประดิษฐ์)  

78 ซอยพูลศิริ แอสฟลัท์ติคฯ 3.50       100 ตรงข้ามแขวงการทางฯ สิ้นสุดความยาวถนน 

79 ถนนประชาร่วมใจ แอสฟลัท์ติคฯ 8.00       420 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

80 ถนนภายในศูนย์ราชการ แอสฟลัท์ติคฯ       6.00    2,850 ภายในศูนย์ราชการ สิ้นสุดความยาวถนน 

81 ซอยพัทลุง ค.ส.ล. 5.00       450 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

82 ซอยมะลิ ผิวหินคลุก 5.00       130 แยกถนนศิริไชยชาญ สิ้นสุดความยาวถนน 

83 ซอยร้านค้าหาดนราทัศน์ ลูกรัง 4.00 400 แยกจากถนนสายหลัก สิ้นสุดความยาวถนน 

     หาดนราทัศน์  
84 ซอยฮูหยงตันหยง ค.ส.ล. 4.00 300 แยกถนนสาย  4084 สิ้นสุดความยาวถนน 

     นราธวิาส - ตากใบ  
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85 ซอยภายในชุมชน 
กําปงบาร ู

หินคลุก 3.50 550 ซอยกําปงบาร ู สิ้นสุดความยาวถนน 

86 ซอยปรีชาพล แอสฟลัท์ติคฯ 5.00 108 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

87 ซอยปรีชาพล  1 หินคลุก 5.00 518 แยกซอยปรีชาพล สิ้นสุดความยาวถนน 

88 ซอยแยกประชาพัฒนา หินคลุก 5.00 315 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

89 ซอยดํารงค์วงศ์ แอสฟลัท์ติคฯ       6.00       300 แยกถนนนรสุขอนุสรณ ์ แยกถนนประชาพัฒนา 

90 ถนนวัชรีบํารงุ 1 แอสฟลัท์ติค 6.00 0.313 แยกถนนวัชรีบาํรงุ ถนน ณ นคร 16 

91 ถนนวัชรีบํารงุ 1/2 แอสฟลัท์ติค 6.00 0.260 แยกถนนวัชรีบาํรงุ 1 ถนนคันคลองชลประทาน 

92 ถนนวัชรีบํารงุ 1/4 แอสฟลัท์ติค 6.00 0.280 แยกถนนวัชรีบาํรงุ 1 ถนนคันคลองชลประทาน 

93 ถนนวัชรีบํารงุ 1/6 ดินลูกรงั 10.00 0.285 แยกถนนวัชรีบาํรงุ 1 ถนนคันคลองชลประทาน 

94 ถนนวัชรีบํารงุ 1/8 ลูกรัง 8.00 0.290 แยกถนนวัชรีบาํรงุ 1 ถนนคันคลองชลประทาน 

95 ถนนวัชรีบํารงุ 2 ลูกรัง 6.00 0.480 แยกถนนวัชรีบาํรงุ ถนนคันคลองชลประทาน 

96 ถนนซอยศาลจ้าวแม่
กวนอิม 

แอสฟลัท์ติค 6.00 0.480 แยกถนน ณ นคร ถนนวัชรีบํารุง 

97 ถนนซอยศาลจ้าวแม่
กวนอิม 

หินคลุก 5.00 0.115 แยกซอยศาลจ้าวแม่กวนอิม ถนนคันคลองชลประทาน 

98 ถนนซอยศาลจ้าวแม่
กวนอิม 

หินคลุก 5.00 0.102 แยกซอยศาลจ้าวแม่กวนอิม ถนนคันคลองชลประทาน 

99 ถนนศิริไชยชาญ ค.ส.ล. เฉลี่ย 
4.00 – 6.00 

1.055 ต่อจากถนนแสงจนัทร์ เช่ือมถนนยะกัง 2 

100 ถนนซอยร่วมอุทิศ แอสฟลัท์ติค 9.00 0.529 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

101 ถนนซอยภาคภูมิ แอสฟลัท์ติค 6.00 0.085 แยกถนนระแงะมรรคา เช่ือมถนนยะกัง 2 

102 ถนนประชาบํารุง แอสฟลัท์ติค 4.00 0.295 แยกจากถนนระแงะมรรคา เช่ือมต่อถนนซอยอัษฏางค์ 

103 ถนนซอยอัษฏางค์ ราดยาง 4.00 0.072 แยกถนนซอยศรีสรุัตน ์ เช่ือมต่อถนนประชาบํารุง 

104 ถนนซอยรื่นฤดี แอสฟลัท์ติค 9.00 0.094 แยกถนนระแงะมรรคา เช่ือมต่อถนนไตรภพ 

105 ถนนประชานุรักษ์ แอสฟลัท์ติค 4.00 0.102 แยกถนนระแงะมรรคา เช่ือมตอ่ถนนซอยอัษฏางค์ 

106 ถนนซอยบือตง (ซ. พล
รักษ์) 

แอสฟลัท์ติค 4.00 0.102 แยกถนนพนาสณฑ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

107 ถนนซอยโต๊ะขุนอุทิศ แอสฟลัท์ติค 4.00 0.098 แยกถนนพนาสณฑ์ สิ้นสุดความยาวถนน  

108 ถนนยะกัง 2 แอสฟลัท์ติค 6.00 0.250 แยกถนนระแงะมรรคา ถนนแสงจันทร ์

109 ถนนยะกัง 3 แอสฟลัท์ติค 5.00 0.235 ถนนยะกัง เช่ือมต่อถนนยะกงั 4 
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110 ถนนยะกัง 4 แอสฟลัท์ติค 5.00 0.257 ถนนยะกัง เช่ือมต่อถนนยะกงั 5 

111 ถนนยะกัง 5 แอสฟลัท์ติค 5.00 0.126 ถนนยะกัง เช่ือมต่อถนนยะกงั 6 

112 ถนนยะกัง 6 แอสฟลัท์ติค 5.00 0.311 ถนนยะกัง สิ้นสุดความยาวถนน 

113 ถนนศรสมบูรณ ์ แอสฟลัท์ติค 4.50 0.215 แยกถนนสุขอนุสรณ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

114 ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ แอสฟลัท์ติค 9.00 0.195 แยกถนนชาญอุทิศ เช่ือมถนนภายในศูนย์ราชการ 

115 ถนนซอยทองสุข ค.ส.ล. 4.50 0.240 แยกจากถนนนรสุขอนุสรณ์ เช่ือมต่อถนนประชาพัฒนา 

116 ถนนซอยยอดดี แอสฟลัท์ติคฯ 4.50 0.212 แยกจากถนนประชาภิรมย์ เช่ือมต่อถนนวอสเบียน 

117 ถนนซอยบุญม ี ค.ส.ล.ช่วงท่ี 1
ช่วงท่ี 2 

2.80 
8.00 

0.235 
0.250 

แยกจากถนนสรุิยะประดิษฐ์ เช่ือมต่อถนนประชาดํารง 

118 ถนนทาง
สาธารณประโยชน์(ข้าง
บริษัทนิสสัน) 

ค.ส.ล. 8.50 0.382 แยกจากถนนสรุิยะประดิษฐ์ เช่ือมต่อถนนของศูนย์
ราชการ 

119 ถนนทาง
สาธารณประโยชน์(หลัง
บริษัทมิซูบิชิ) 

ลาดยาง 8.00 0.130 แยกจากถนนสรุิยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

120 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ค.ส.ล. 6.00 0.080 (บริษัท มิตซูบิชิ จาํกัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

121 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.130 (บริษัท มิตซูบิชิ จาํกัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

122 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.130 (บริษัท มิตซูบิชิ จาํกัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

123 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.130 (บริษัท มิตซูบิชิ จาํกัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

124 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.150 (บริษัท มิตซูบิชิ จาํกัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

125 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.325 (บริษัท มิตซูบิชิ จาํกัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

126 ถนนทางสาธารณประโยชน์ 
(แยกถนนรัตนวนิช หลัง 
หจก. ประยูรพาณิชย์) 

ค.ส.ล. 4.00 0.105 แยกถนนรัตนวนิช สิ้นสุดความยาวถนน 

127 ถนนทางสาธารณประโยชน์(แยก
ถนนรัตนวนิช) 

ลูกรัง 5.00 0.225 แยกถนนรัตนวนิช สิ้นสุดความยาวถนน 

128 ถนนประชานิมิตร แอสฟลัท์ติค 2.50 0.150 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

129 ถนนศรีเลขา แอสฟลัท์ติค 2.50 0.120 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

130 ถนนรัตนภิรมย์ แอสฟลัท์ติค 3.50 
4.00 

0.355 
1.243 

ถนนประชาภิรมย์ ถนนรัตนวนิช 

131 ถนนซอยภาคภูมิ 1 แอสฟลัท์ติค 9.00 0.100 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

132 ถนนซอยภาคภูมิ 2 แอสฟลัท์ติค 6.00 0.220 แยกถนนระแงะมรรคา 
 
 
 

สิ้นสุดความยาวถนน 
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133 ถนนซอยอากาศอํานวย แอสฟลัท์ติค 8.00 0.110 แยกถนนเจริญพงศ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

134 ถนนซอยจันทร์พมิพ์ แอสฟลัท์ติค 8.00 0.495 แยกถนนชาญอุทิศ สิ้นสุดความยาวถนน 

135 ถนนซอยมาลีพัฒนา แอสฟลัท์ติค 8.00 0.314 แยกถนนแสงจันทร์ สิ้นสุดความยาวถนน 

136 ถนนซอยบาโงดือ 
ราฮมั (เจรญิกจิ) 

แอสฟลัท์ติค 5.00 0.345 แยกถนนพนาสณฑ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

137 ถนนซอยเสริมสง่า แอสฟลัท์ติค 5.00 0.125 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

138 ถนนซอยทิพย์กาญจนา ค.ส.ล. 4.00 0.440 แยกถนนโคกเคียน ถนนรอฮิมพัฒนา  

139 ถนนซอยเทศบาล 4 แอสฟลัท์ติค 4.00 0.260 แยกถนนแสงจันทร์ สิ้นสุดความยาวถนน 

140 ซอยเทศบาล 4/1 ค.ส.ล. 4.00 0.366 แยกถนนคชรัตร ์ ถนนแสงจันทร ์

141 ซอยเทศบาล 4/2 ค.ส.ล. 6.00 1.615 แยกซอยเทศบาล4/1 สิ้นสุดความยาวถนน 

142 ถนนซอยศิริอนุรักษ์ ค.ส.ล. 2.00 0.230 แยกถนนภูผาภักด ี ถนนพิทักษ์ลิขิต 

143 ถนนซอยเทศบาล 6 ค.ส.ล. 4.00 0.880 แยกถนนโคกเคียน ถนนรอฮิมพัฒนา 4 

144 ถนนซอยพระพิทักษ์
ประชากิจ 

ค.ส.ล. 4.00 0.150 แยกถนนภูผาภักด ี สิ้นสุดความยาวถนน 

145 ถนนซอยจันทร์เกษม แอสฟลัท์ติค 4.00 0.275 แยกถนนโคกเคียน สิ้นสุดความยาวถนน 

146 ถนนซอยไทยจํานงค์ แอสฟลัท์ติค 4.00 0.115 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

147 ถนนซอยคลองช้าง แอสฟลัท์ติค 3.00 0.210 แยกถนนพิชิตบํารงุ ถนนภูผาภักด ี

148 ตรอกบรูณะ ค.ส.ล. 5.00 0.203 แยกถนนจาตุรงค์รัศมี ถนนภูผาภักด ี

149 ซอยเช่ือมรัญตะเสวี –
หลังวิทยาลัยเทคนิค
นราธวิาส 

ค.ส.ล. 3.00 0.288 แยกซอยรัญตะเสวี หลังวิทยาลัยเทคนิค
นราธวิาส 

150 ซอยวีระพัฒนา แอสฟลัท์ติค 5.00 0.330 แยกถนนอดลุย์ตานนท์ 7 ซอยร่วมจิตร 

151 ถนนสาธารณประโยชน์ ค.ส.ล. 6.00 0.400 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ ซอยเฉลิมพระเกียรติ (ร. 5) 

152 ตรอกสมัยเช่ือมตรอกพิธาน ค.ส.ล. 1.00 0.150 ตรอกสมัย สิ้นสุดความยาวถนน 

153 ซอยโต๊ะกอดอ ค.ส.ล. 4.50 0.098 แยกถนนพิชิตบํารงุ สิ้นสุดความยาวถนน 

154 ซอยมัสยิดกือปง ค.ส.ล. 1.00 0.138 แยกถนนคชรัตร ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

155 ตรอกวจิิตร ค.ส.ล. 0.85 0.090 แยกถนนภูผาภักด ี สิ้นสุดความยาวถนน 

156 ถนนแยกสุริยะประดิษฐ์ 
- สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ 
 
 
 

ค.ส.ล. 5.00 0.390 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ เช่ือมถนนภายใน
สวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกียรติ 6 รอบ 
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157 ถนน ณ นคร แอสฟลัท์ติค 10.00 2.550 แยกถนนระแงะมรรคา แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ 

158 ถนน ณ นคร ซอย 1 ลูกรัง 5.00 0.115 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 
159 ถนน ณ นคร ซอย 2 ค.ส.ล. 5.00 0.133 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

160 ถนน ณ นคร ซอย 3 หินคลุก 5.00 0.465 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

161 ถนน ณ นคร ซอย 4 ราดยาง 5.00 0.045 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

162 ถนน ณ นคร ซอย 5 หินคลุก 5.00 0.165 แยกถนน ณ นคร เช่ือมต่อถนน ณ นคร ซอย 7 

163 ถนน ณ นคร ซอย 6 หินคลุก 5.00 0.127 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

164 ถนน ณ นคร ซอย 7 แอสฟลัท์ติค 6.00 0.280 แยกถนน ณ นคร เช่ือมต่อถนนวัชรบีํารุง 1 

165 ถนน ณ นคร ซอย 8 ค.ส.ล. 5.00 0.125 แยกถนน ณ นคร เช่ือมต่อถนนนรสุขอนุสรณ์ 

166 ถนน ณ นคร ซอย 9 ค.ส.ล. 6.00 0.320 แยกถนน ณ นคร เช่ือมต่อถนนวัชรบีํารุง 1 

167 ถนน ณ นคร ซอย 10 ค.ส.ล. 2.00 0.075 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

168 ถนน ณ นคร ซอย 11 ดินลูกรงั 5.00 0.122 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

169 ถนน ณ นคร ซอย 12 หินคลุก 5.00 0.085 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

170 ถนน ณ นคร ซอย 13 หินคลุก 5.00 0.115 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

171 ถนน ณ นคร ซอย 15 ค.ส.ล. 5.00 0.215 แยกถนน ณ นคร เช่ือมต่อถนน ณ นคร 17 , 19 

172 ถนน ณ นคร ซอย 17 ค.ส.ล. 5.00 0.215 แยกถนน ณ นคร เช่ือมต่อถนน ณ นคร 15 , 19 

173 ถนน ณ นคร ซอย 19 ค.ส.ล. 5.00 0.210 แยกถนน ณ นคร เช่ือมต่อถนน ณ นคร 15 , 17 

174 ถนน ณ นคร ซอย 21 แอสฟลัท์ติค 8.00 0.185 แยกถนน ณ นคร ติดคลองชลประทาน 

175 ถนน ณ นคร ซอย 21/1 หินคลุก 5.00 0.040 แยกถนน ณ นคร ซอย 21 สิ้นสุดความยาวถนน 

176 ถนน ณ นคร ซอย 21/2 ค.ส.ล. 6.00 0.137 แยกถนน ณ นคร ซอย 21 สิ้นสุดความยาวถนน 

177 ถนนประชาพัฒนา ซอย 1 หินคลุก 5.00 0.065 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

178 ถนนประชาพัฒนา ซอย 7 หินคลุก 5.00 0.120 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

179 ถนนประชาพัฒนา ซอย 9 ค.ส.ล. 5.50 0.075 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

180 ถนนประชาพัฒนา ซอย 11 ค.ส.ล. 5.50 0.075 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

181 ถนนยะกัง 2 ซอย 1 ค.ส.ล. 5.50 0.080 แยกถนนยะกัง 2 สิ้นสุดความยาวถนน 

182 ถนนยะกัง 2 ซอย 2 ค.ส.ล. 3.00 0.105 แยกถนนยะกัง 2 สิ้นสุดความยาวถนน 

183 ถนนยะกัง 2 ซอย 4 หินคลุก 5.00 0.250 แยกถนนยะกัง 2 สิ้นสุดความยาวถนน 

184 ซอยแยกถนนยะกัง ซอย 6 ค.ส.ล. 5.00 0.110 แยกถนนยะกงั 1 ซอย 6 สิ้นสุดความยาวถนน 

   2.50 0.120   
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ที่ 

ชื่อถนน 

รายละเอียดข้อมูลถนนในเขตเทศบาล 

จุดสิ้นสุด 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
จุดเร่ิมต้น 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 

185 ซอยหลังมัสยิดกลางประจํา
จังหวัด 

ค.ส.ล. 6.00 0.200 แยกถนนมัสยิดกลาง สิ้นสุดความยาวถนน 

186 ซอยหลังกูโบร์โต๊ะขุน ค.ส.ล. 2.00 0.180 แยกถนนพิชิตบํารงุ สิ้นสุดความยาวถนน 

18๗ ซอยข้างมัสยิดหอ
นาฬกิา(ยุมอียะห์) 

ค.ส.ล. 1.50 0.054 แยกถนนพิชิตบํารงุ สิ้นสุดความยาวถนน 

188 ซอยแยกหลังโรงเรียน
เทศบาล 5 

หินคลุก 5.00 0.108 แยกถนนนรสุขอนุสรณ ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

189 ซอยข้างสหกรณ์
การเกษตรเมือง
นราธวิาส 

หินคลุก 4.00 0.132 แยกถนนจาตุรงค์รัศมี สิ้นสุดความยาวถนน 

190 ซอยภายในบริเวณ
หมู่บา้นโอภาสวิลเลจ 

ค.ส.ล. 5.00 0.720 แยกถนนโคกเคียน สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๑ ซอยแยกอุ้มม ี ค.ส.ล. ๒๕.๓๐ ๐.๓๔๗ แยกซอยอุ้มม ี สิ้นสุดความยาวถนน 

1๙๒ ซอยมัสยิดฮิสลา(หน้า
กูโบร์โต๊ะบีแด) 

ค.ส.ล. ๒.๕๐ ๐.๐๖๕ แยกขวาสุดถนนพชิิตบํารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๓ ซอยข้างโรงพยาบาล
หมอแว(หน้ากูโบรโ์ต๊ะ
บีแด) 

ค.ส.ล. ๓.๕๐ ๐.๕๑๐ แยกซอยถนนพิชิตบํารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๔ ซอยแยกถนนอดุลตา
นนท์ ๗ 

ค.ส.ล. ๕.๐๐ ๐.๑๓๐ แยกขวาถนนอดุลตานนท์ ๗ สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๕ ซอยแยกถนนอดุลตา
นนท์ ๖ (ตรงบ้านเลขท่ี๘/
๑๖,๘/๒๓) 

ค.ส.ล. ๕.๐๐ ๐.๑๓๒ แยกขวาถนนอดลุตานนท์ ๖ สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๖ ซอยจันทรัตน์ ค.ส.ล. ๒.๐๐-
๕.๐๐ 

๐.๑๐๐ แยกถนนประชาภิรมย์ สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๗ ถนนยะกัง ๑ ซอย ๒ ค.ส.ล. ๓.๐๐-
๔.๐๐ 

๐.๑๑๐ แยกถนนยะกัง ๑ สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๘ ตรอกสมัย ค.ส.ล. ๑.5๐ ๐.60๐ แยกถนนภูผาภักด ี สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๙ ตรอกพิธาน ค.ส.ล. ๓.๐๐ ๐.60๐ แยกถนนภูผาภักด ี สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๐ ตรอกนิยม ค.ส.ล. ๒.๐๐-
๓.๐๐ 

๐.10๐ แยกถนนโสภาพิสยั สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๑ ซอยแยกถนนประชาภิรมย์ 
ข้างบา้นเลขท่ี ๗๔ 

ค.ส.ล. ๕.๐๐ 1.15๐ แยกถนนประชาภิรมย์ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๒ ซอยแยกถนนละม้ายอุทิศ 
ข้างบ้านเลขท่ี ๕๙ 
 
 

ค.ส.ล. ๓.๕๐-
๔.๐๐ 

๐.๐๖๒ แยกถนนละมา้ยอุทิศ สิ้นสุดความยาวถนน 
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ที่ 

ชื่อถนน 

รายละเอียดข้อมูลถนนในเขตเทศบาล 

จุดสิ้นสุด 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
จุดเร่ิมต้น 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 

๒๐๓ ซอยแยกถนนยะกัง ๑ ซอย 
๖ ทางด้านทิศใต ้

ค.ส.ล. ๔.๐๐-๕.๐๐ ๐.141 แยกถนนยะกัง ๑ ซอย ๖ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๔ ซอยแยกถนนศูนย์ราชการ 
ถนน ณ นคร 
(ร้านต้นข้าว) 

ค.ส.ล. ๔.๐๐-๕.๐๐ ๐.๐๘๙ แยกถนนศูนย์ราชการ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๕ ซอยแยกถนนอดลุตานนท์ 
๑ 

ค.ส.ล. ๔.๐๐-๕.๐๐ ๐.๐๖๗ แยกถนนอดุลตานนท์ ๑ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๖ ซอยแวอาลี แยก ๑ ถนน
เจรญิพงศ์ 

ค.ส.ล. ๓.5๐-๔.๐๐ ๐.052 แยกถนนเจริญพงศ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๗ ซอยเช่ือมถนนผดงุอาราม
กับทางหลวงชนบท 

ค.ส.ล. ๓.๕๐-๔.๐๐ ๐.116 แยกถนนผดงุอาราม สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๘ ซอยขา้งบ้านหมอพีระ  
(ถนนพิชิตบาํรงุ) 

ค.ส.ล. ๓.๐๐ ๐.๐๖๙ แยกถนนพิชิตบํารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

 

                      หมายเหต ุ แอสฟัลท์ติค     96  สาย 

 
ค.ส.ล.            85  สาย 

 
หินคลุก          15  สาย 

 
ลูกรัง               9  สาย 

 
ลาดยาง            3  สาย 

 
รวม            208  สาย 
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รายละเอียดรางระบายนํ้าในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 
ลําดับที่ ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขต

ทาง 

ของผวิ ไหล่

ทาง 

ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

(m)  จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

1 ถนนระแงะมรรคา                       

 STA 0 + 000 - 0 + 175 75 30 24 2 รางปดิ  1.00  75  1.00          75      

 STA 0 + 175 - 0 + 875 700 28 22 2 กลม  1.00  700  1.00        700      

 STA 0 + 875 - 1 + 475 600 28 22 2 รางปดิ  1.00  600  1.00        600      

 STA 1 + 475 - 2 + 650   1,175  28 22 2 รางปดิ 0.80   1,175  ๐.80    1,175      

 STA 2 + 650 - 2 + 800 15 20 13   - รางปดิ 0.80  150 ๐.80        150      

2 ถนนสุริยะประดิษฐ์                       

 STA 0 + 000 - 0 + 200 200 34 28 2 รางปดิ  1.00  200  1.00        200      

 STA 0 + 200 - 1 + 150       950  34 28 2 กลม  1.00      950   1.00        950      

 STA 1 + 150 - 2 + 020 870 60 50 2 รางปดิ 1.50  870  1.50       870      

3 ถนนพิชิตบํารุง                       

 STA 0 + 000 - 0 + 400 400 24 17 2 รางปดิ 0.80  100  1.20        400      

 STA 0 + 400 - 1 + 1400 1000 22 15 2 รางปดิ  0.60  1000 0.80     1,000      

 STA 1 + 400 - 1 + 650 250 24 18 2 รางปดิ  0.60  250  0.60        250      

 STA 1 + 650 - 1 + 800       150  24 18 2 รางปดิ 0.80      150  0.80        150      

 STA 1 + 800 - 2 + 100 300 24 18 2 รางปดิ  0.60  300  0.60        300      

4 ถนนภูผาภักด ี                       



             แผนพฒันาสามป ี57-59                                                                หนา้ 56 
 

 STA 0 + 000 - 0 + 400 400 18 10 2 รางปดิ 0.50  400  0.50        400      

 STA 0 + 400 - 0 + 600 200 18 12 2 รางปดิ 0.50  200  0.50        200      

 STA 0 + 600 - 1 + 700 1100 18 14 2 รางปดิ 0.50  1100  0.50     1,100      

 STA 1 + 700 - 1 + 850       150  30 26 2 รางปดิ  1.00      150   1.00        150      

5 ถนนโคกเคียน 1130 16 10 2 รางปดิ 0.80  1130 0.80    1,130      

6 ถนนพนาสณฑ์                       

 STA 0 + 000 - 0 + 300 300 20 13 1.5 รางปดิ 0.70  300  0.60        300      

 STA 0 + 300 - 0 + 450 150 22 17 1.5 รางปดิ  0.60  150 0.60        150      

 STA 0 + 450 - 0 + 750 300 18 10 1.5 รางปดิ  0.60  300  0.60       300   

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขต

ทาง 

ของผวิ ไหล่

ทาง 

ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

   18 10 1.5 รางปดิ  0.60      150   0.60        150      

7 ถนนจาตุรงค์รัศมี 2020                     

 STA 0 + 000 - 0 + 400 400 16 12   - รางปดิ 0.40  400  0.40        400      

 STA 0 + 400 - 0 + 925 525 18 12 2 รางปดิ  0.60  525  0.60        525      

 STA 0 + 925 - 2 + 020 1095 40 10 1.5   -    -    -    -     -      

8 ถนนนมิิตรมงคล 300 16 12 2 รางปดิ 0.60     300  0.60       300      

9 ถนนพทิักษ์ลิขิต 360 16 10 2 รางปดิ 0.60     360  0.60       360      

10 ถนนสมัยอาณาจักร 380 16 10 2 รางปดิ 0.60 380 0.60 380     

11 ถนนโสภาพิสัย 280 16 10 2 รางปดิ 0.80  280  1.00        280  ดา้นซา้ยเป็น

ทอ่กลม 

12 ซอยดา่นภาษี 85 14 10   - รางปดิ 0.90       85  1.20         85      

13 ถนนจิตรปฏิมา                       

 ถนนพิชิตบํารุง - STA 0+200 185 14 10 1 รางปดิ 0.40     185  0.40       185      

 ถนนภูผาภักด ี- STA 0+200 75 6 5  - รางปดิ 0.40       75  0.40         75      

14 ถนนจํารูญนรา                       

แยกถ.พิชติบาํรงุ-.ภูผาภักด ี 250 20 15.6 1.5 รางปดิ 1.00     250  0.70       250      

ถ.ภูผาภักดี - แม่น้ํา 80 20 15.6   - รางปดิ 1.00       80  0.70         80      

15 ซอยคลองชา้ง 295 6 3   - รางปดิ 0.30     295  0.30       295  1.00 295 

16 ซอยขา้งธนาคารกรุงไทย 60   -   -   - กลม   -    -    -    -  1.00 60 



             แผนพฒันาสามป ี57-59                                                                หนา้ 57 
 

17 ถนนวจิติรไชยบูรณ์ 220 18 13.2 1.5 รางปดิ 0.60     220  0.60       220      

18 ซอยมัสยิดกลาง 100 14 10   - รางปดิ 0.30     100  0.30       100      

19 ถนนวรคามพพิธิ                       

  จากถ.ตรรีัตน-์ถ.พิชิตบํารุง 300 18 12 1.5 รางปดิ 0.60     300  0.60       300      

  -จากถ.พิชติบาํรุง-ถ.ภผูาภักด ี 180 22 18 1.5 รางปดิ 1.00     180  1.00       180      

  -จาก ถ.ภูผาภักด ี- แม่น้ํา 45 20 18   - รางปดิ 1.00       45  1.00         45      

20 ถนนผดุงอาราม 

 - เขาพิพิธถึงแยกนราภิรมย์ 

                      

354 12 9 1.5 รางปดิ 0.60     354  0.60       354 

 

 

 

 

   

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขตทาง ของผวิ ไหล่

ทาง 

ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

  - แยกนราภริมยถ์งึภผูาภักด ี 200 22 18 1.5         200  0.40       200     

 -จากถ.พิชติบาํรุง-ถ.ภผูาภักด ี 180 22 18 1.5 รางปดิ 1.00     180  0.50       180      

  -จาก ถ.ภูผาภักด ี- แม่น้ํา 75 20 18 1.5 รางปดิ 1.00       75  1.00         75      

21 ถนนพิพิธคีร ี 160 14 11   - รางปดิ 0.60     160  0.60       160      

22 ซอยกําปงบารู 200 12 8 1.5 รางปดิ 0.40     200  0.40       200      

23 ซอยรอฮิมพัฒนาจาก        

ถ.โคกเคยีน – ถ.พนาสณฑ์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 STA 0 + 000 - 0 + 75 75 9 6   - รางปดิ  0.60  75  0.60          75      

 STA 0 + 75 - 0 + 175 100 6 3   - รางปดิ  0.60  100  0.60        100      

 STA 0 + 175 - 0 + 575 400 8 5.4   - รางปดิ  0.60  400  0.60        400      

 STA 0 + 575 - 0 + 700       125  7 4.4   - รางปดิ  0.60      125   0.60        125      

 STA 0 + 700 - 0 + 820       120  6 3.6   - รางปดิ  0.60      120  0.60        120      

24 ซอยเทศบาล  6  จาก ถ.

รอฮิมพัฒนา- ถ.โคกเคียน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 STA 0 + 000 - 0 + 75 75 6 2   - รางปดิ  0.60  75  0.60          75      

 STA 0 + 75 - 0 + 225 150 6 2.8   - รางปดิ  0.60  150  0.60        150      

 STA 0 + 225 - 0 + 500 275 8 4.5   - รางปดิ  0.60  275  0.60       275      
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25 ถนนดาราวัฒน์ 165 14 10 1.5 รางปดิ 0.60     165  0.70       165      

26 ถนนเจรญิพงศ์ 470 14 10 1.5 รางปดิ 1.20     470  0.70       470      

27 ถนนสุขเกษม                       

  -แยกวัดบางนราถงึซอย

อาราม 

100 16 12 1.5 รางปดิ 0.40  100  0.40        100      

  -ซอยอารามถึงซอย

พนาสณฑ ์1 

350 10 6  - รางปดิ 0.40  350  0.40        350      

28 ซอยอารมย์จาก ถ.พิชิต

บํารุง – ถ.เจรญิพงศ์ 

                      

                      

STA 0 + 000 - 0 + 175 175 

 

7.5 4.5   - รางปดิ  0.60  175  0.60      175 

 

 

 

 

 

 

  

    

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขตทาง ของผวิ ไหล่

ทาง 

ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

 STA 0 + 175 - 0 + 250 75 6 3.8   - รางปดิ  0.60  75  0.60          75     

 STA 0 + 250 - 0 + 375 125 8 4.5   - รางปดิ  0.60  125  0.60        125      

 STA 0 + 375 - 0 + 450 75 10 7.4   - รางปดิ  0.60  75  0.60          75      

 STA 0 + 450 - 0 + 550 100 8 6   - รางปดิ  0.60  100  0.60        100      

29 ซอยพนาสณฑ์  1 จากถ.

พนาสณฑ์ - ถ.สุขเกษม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STA 0 + 000 - 0 + 175 175 15 12   - รางปดิ 0.50  175  0.50       175      

STA 0 + 175 - 0 + 250 75 8 5.5   - รางปดิ 0.50  75  0.50          75      

STA 0 + 250 - 0 + 350 100 6 3.8   - รางปดิ 0.50  100  0.50        100      

30 ซอยสุขเกษม  1 450 7 4   - รางปดิ 0.6     450  0.6       450      

31 ถนนตรรีัตน ์ 308 13 11.4   -  รางปดิ 0.6     308  0.6       308      

32 ถนนนราชัยศรี 300 12 8    - รางปดิ 0.4     300  0.4       300      

33 ถนนนราภิรมย์ 200 12 10   - รางปดิ 0.6     200  0.6       200      

34 ถนนประชาสงเคราะห์ 760 12 10   - รางปดิ 0.6     760  0.6       760      
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35 ซอยอาราม 700 10 6   - รางปดิ 0.6     700  0.6       700      

 จาก ถ.สุขเกษม - ถ.อดลุยต์านนท ์ 2                       

 STA 0 + 000 - 0 + 150 150 10 6   - รางปดิ  0.60  150  0.60        150      

 STA 0 + 150 - 0 + 250 100 8 5   - รางปดิ  0.60  100  0.60        100      

 STA 0 + 250 - 0 + 350 100 6 3.2   - รางปดิ 0.60  100  0.60        100      

 STA 0 + 350 - 0 + 450 100 8 4.2   - รางปดิ  0.60  100  0.60        100      

 STA 0 + 450 - 0 + 550 100 6 3.6   - รางปดิ  0.60  100  0.60        100      

 STA 0 + 550 - 0 + 700 150 12 8.4   - รางปดิ 0.40  150  0.40        150      

36 ซอยอดุลย์ตานนท ์1 408 12 8.4   - รางปดิ 0.60     408  1.60       408      

37 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 2 185 10 6   - รางปดิ 0.60     185  0.60       185      

38 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 3 361 9 6 1 รางปดิ 0.60     361  0.60       361      

39 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 4 358 9 6 1 รางปดิ 0.60     358  0.60       358      

40 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 5 400 12 9   - รางปดิ 0.30     400  0.40       400  

 

 

 

 

    

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขตทาง ของผวิ ไหล่

ทาง 

ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

41 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 6 450 9 6   - รางปดิ 0.60     450  0.60       450     

42 ถนนละม้ายอุทิศ 1000 14 10 1 รางปดิ 0.60  1,000  0.60    1,000      

43 ถนนรว่มอุทิศ 940 12 8   - รางปดิ 0.60     940  0.60       940      

44 ถนนชาญอุทิศ 870 12 8.4   - รางปดิ 0.60     870  0.60      870      

45 ถนนเสรมิสงา่ 250 8 5 1 รางปดิ 0.60     250  0.60       250      

46 ซอยพาณชิยว์ทิย์ 280 9 6.8   - รางปดิ 0.60     280  0.60       280      

47 ซอยตน้ครองจันทร์ 250 6 3.6   - รางปดิ 0.40     250  0.40       250      

48 ซอยประชาร่วมใจ 380 10 7.2   - รางปดิ 0.40     380  0.40       380      

49 ซอยนิสสัน 180 12 8.5 1 รางปดิ 0.60 180 0.60 180     

50 ซอยนิสสัน - ซอยขา้งอซูีซุ 150 9 6   - รางปดิ 0.40  150  0.40        150      

51 ซอยข้างอีซูซุ 200 18 12   - รางปดิ 0.60     200  0.60       200      

52 ถนนสถติยร์ายา 380 15 11.6 1.5 รางปดิ 1.10     380  1.00       380      
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53 ซอยรัญตะเสวี                       

 จาก ถ.ศิริภักด ี- ถ.

จาตุรงค์รัศมี 

                      

 STA 0 + 000 - 0 + 100 100 8 5   - รางปดิ 0.40  100  0.40        100      

 STA 0 + 100 - 0 + 250 150 7 4   - รางปดิ 0.40  150  0.40        150      

 STA 0 + 250 - 0 + 350 100 8 4.8   - รางปดิ 0.40  100  0.40        100      

 STA 0 + 350 - 0 + 450 100 10 5.7   - รางปดิ 0.40  100  0.40        100      

54 ถนนศิริภักด ี 630 10 6.6   - รางปดิ 0.40     630  0.40       630      

55 ถนนคชรัตน์                       

 จาก ถ.ศิริภักดี - ถ.ยะกัง  2                       

 STA 0 + 000 - 0 + 250 250 8 5   - รางปดิ 0.40  250  0.40        250      

 STA 0 + 250 - 0 + 450 200 7 6.6   - รางปดิ 0.40  200  0.40        200      

 STA 0 + 450 - 0 + 600 150 8 5   - รางปดิ 0.40  150  0.40        150      

 STA 0 + 600 - 0 + 700 50 6 4   - รางปดิ 0.40  50 0.40          50      

56 ถนนศริไิชยชาญ                  

 

 

 

  

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขตทาง ของผวิ ไหล่

ทาง 

ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

 ระแงะมรรคา            

 ถึง ถ.ยะกัง 2 ใกล้ถนนคชรัตน ์            

 STA 0 + 000 - 0 + 100 100 6 2.5   - รางปดิ 0.80  100 0.80        100      

 STA 0 + 100 - 0 + 200 100 8 4.5   - รางปดิ 0.80  100 0.80        100      

 STA 0 + 200 - 0 + 350 150 8 4.2   - รางปดิ 0.80  150 0.80        150      

 STA 0 + 350 - 0 + 550 200 8 4.7   - รางปดิ 0.80  200 0.80        200      

 STA 0 + 550 - 0 + 850 300 7 3.5   - รางปดิ 0.80     300  0.80       300      

 STA 0 + 850 - 0 + 950 100 8 5   - รางปดิ 0.80     100  0.80       100      

 STA 0 + 950 - 0 + 1050 100 6 4   - รางปดิ 0.80     100  0.80       100      

57 ถนนยะกัง  2                       
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 จาก ถ.ระแงะมรรคา –  

ถ.แสงจันทร์ 

                      

 STA 0 + 000 - 1 + 000 100 8 6   - รางปดิ 0.80  100 0.80        100      

 STA 1 + 000 - 1 + 700 100 10 8.8   - รางปดิ 0.80  100 0.80        100      

 STA 1 + 700 - 1 + 800 150 8 6.4   - รางปดิ 0.80  150 0.80        150      

 STA 1 + 800 - 2 + 000 200 10 8   - รางปดิ 0.80  200  .80        200      

58 ซอยภาคภูมิ 300 8 5   - รางปดิ  0.60  300  0.60        300      

59 ถนนแสงจันทร์ 1000 12 9   - รางปดิ  0.60  1000  0.60     1,000      

60 ซอยหมูบ่า้นยะกัง  2 150 6 4   - รางปดิ 0.40  150  0.40        150      

61 ยะกัง 1 ซอย 1 150 6 4   - รางปดิ 0.50  150  0.50        150      

62 ซอยนมิิตร 450 6 4   - รางปดิ 0.60     450  0.60       450      

63 ถนนไตรภพ จาก ถ.ระแงะ

มรรคา – ถ.ศรสีุรัตน์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 STA 0 + 000 - 0 + 150 150 14 10 1.5 รางปดิ  1.00  150  0.60        150      

 STA 0 + 150 - 0 + 300 150 12 7.7   - รางปดิ 0.40  150  0.40        150      

64 ถนนศรีสุรัตน ์ 835 8 5.5   - รางปดิ 0.40     835  0.40       835      

65 ซอยทิพย์วารีย์ 225 6 4   - รางปดิ 0.40     225 0.40       225 

 

 

 

 

 

    

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขตทาง ของผวิ ไหล่

ทาง 

ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

  จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

66 ซอยบุญมี 520 5 4   - รางปดิ 0.40     520  0.40       520    

67 ซอยประชาบํารุง 680 6 5   - รางปดิ 0.40     680  0.40       680      

68 ซอยอัษฎา 125 6 4   - รางปดิ 0.40     125  0.40       125      

69 ถนนรัตนวณชิย์ 660 12 9   - รางปดิ 0.60     660  0.60       660      

70 ถนนประชาภิรมย ์ ถึงซอยบุญมี 250 9 6   - รางปดิ 0.60     250  0.60       250      

71 ซอยนราวลิเลจ 1050 12 9   - รางปดิ 0.60  1,050  0.60    1,050      

72 ถนนนรสุขอนุสรณ์ 550 10 6   - รางปดิ 0.60     550  0.60       550      

73 ซอยยอดี 160 5 3.2   - รางปดิ 0.40     160  0.40       160      
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74 ถนนประชาพัฒนา 1035 12 7   - รางปดิ 0.60  1,035  0.60   1,035      

75 ถนน  ณ นคร 1250 18 12   - รางปดิ 0.80  1,250  0.80    1,250      

76 ซอย  1  ประชาพัฒนา 200 8 5   - รางปดิ 0.60     200  0.60       200      

77 ซอยวัชรบีํารุง 520 15 12.2  - รางปดิ 0.80     520  0.60       520      

78 ซอยบา้นรองโชติ 450 8 5   - รางปดิ 0.60     450  0.60       450      

79 ซอยวัชรบีํารุง  1/4 275 8 5   - รางปดิ 0.60     275  0.60      275      

80 ถนนยะกัง  1 ซอย  6 311 7 5   - รางปดิ 0.60     311  0.60       311      

81 ซอยเชื่อมรัญตะเสว ี- หลัง

วิทยาลัย 

288 5 3   - รางปดิ 0.60     311  0.60       311      

 เทคนคินราธวิาส                       

82 ซอยไมตรีจิต 185 5 3   - รางปดิ 0.60     185  0.60       185      

83 ซอยรว่มจติร 490 5 3   - รางปดิ 0.60     490  0.60       490      

84 ทางสาธารณประโยชน์ 400 6 4   - รางปดิ 0.60     400  0.60       400      

85 ถนน  ณ นคร  ซอย  3 165 5 3   - รางปดิ 0.60     165  0.60       165      

86 ซอยเทศบาล  4/1 366 4 2   - รางปดิ 0.60     366  0.60       366      

87 ซอยเทศบาล  4/2 161 6 4   - รางปดิ 0.60     161  0.60       161      

88 ซอยพัทลุง 450 5 3   - รางปดิ 0.60     450  0.60       450      

89 ถนน  ณ นคร  ซอย  14 320 6 4   - รางปดิ 0.60     320  0.60       320      

90 ซอยฮูยงตันหยง 300 4 2   - รางปดิ 0.60     300  0.60       300 

 

 

 

  

    

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขตทาง ของผวิ ไหล่

ทาง 

ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

91 ทางสาธารณประโยชน์ 80 7 4   - รางปดิ 0.60       80  0.60         80      

92 ตรอกสมัยเชื่อมตรอกพิธาน 150 1.00 1 - รางปดิ              Ø16 นิ้ว 150 

93 ซอยพนาสณฑ์ 1 - ซอยรว่มจติร 130  -  5  -  รางปดิ  0.60     130  0.60       130      

94 ซอยพนาสณฑ์ 2 465   - 5  -  รางปดิ  0.60     465  0.60       465      

95 ซอย ณ นคร 15 203.5  -  5  -  รางปดิ  0.60  203.5  0.60   107.5      

96 ซอย ณ นคร 17 203.5  -  5  -  รางปดิ  0.60  203.5  0.60   107.5      
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97 ซอย ณ นคร 19 105  -  5  -  รางปดิ  0.60  203.5  0.60       105      

98 ตรอกบูรณะ 205  -  5  -  รางปดิ  0.60     200  0.60       205      

99 ซอย ณ นคร 21/2 135  -  5  -  รางปดิ  0.60     137  0.60       135      

100 ซอยพระพิทักษ์ประชากิจ 150      -  รางปดิ  0.60     150  0.60       150      

101 ซอยทองสุข 240      -  รางปดิ  0.60     240  0.60       240      

102 ซอยมาลีพัฒนา 314      -  รางปดิ  0.60     314  0.60       314      

103 ซอย ณ นคร 2 133      -  รางปดิ  0.60     133  0.60       133      

104 ซอยหลังบาลาเซาะปอโกะ 190      -  รางปดิ  0.60     190  0.60       190      

105 ซอยหลังมัสยิดจือปอ 137.5      -  รางปดิ  0.60  137.5  0.60   137.5      

106 ตรอกวิจิตร 90      -  รางปดิ          Ø16 นิ้ว 90 

107 ซอยภายในบริเวณหมู่บ้าน 

โอภาสวิลเลจ 

190 - 6 -  รางปดิ  0.60  190  0.60  190    

  

  

  

108 ซอยเชื่อมพนาสณฑ์ 3 ถึง

พนาสณฑ ์ 4 

320 - 4.5 - รางปดิ 0.60  320  0.60  320    

109 ซอยหลังกูโบรโ์ตะ๊ขุน 90 - 5 - รางปดิ 0.60 90 0.60 90    

110 ซอยแยกถนนละม้ายอุทิศถึง

ถนนอดุลย์ตานนท ์ 6  

215 - 4 - รางปดิ 0.60 215 0.60       215    

111 ถนนประชาพัฒนา ซอย 3 312.5 - 6 - รางปดิ 0.60 312.50 0.60 312.50     

112 ซอยหลังมัสยดิกลางประจํา

จังหวัดนราธิวาส 

32 - 6 - ท่อฝัง - - - - Ø12 

นิ้ว  

32 

113 ถนนยะกัง 2 ซอย 1 95 - 4 - รางปดิ 0.60 95 0.60         95      

114 ซอยแยกถนนยะกัง 2 ซอย 

2 

89 - 4 - รางปดิ 0.60 89 0.60         89 

 

 

 

 

 

  

   

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ
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ขนาด ความ
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ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

115 ซอยแยกถนนยะกัง ซอย 6 187.5 - 4.5 - รางปดิ 0.60 187.5 0.60  187.5    

116 ซอยข้างมัสยดิหอนาฬกิา 

(ยุมอยีะห์) 

54 - 1.50 - รางปดิ - - -  -  0.60 54 

117 ซอยอุ้มมี 173.5 - 3.5 - รางปดิ 0.60 173.5 0.60 173.5   
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118 ซอยมัสยดิฮิสลา (หนา้กู

โบร์โต๊ะบีแด)แยกกลางถนน

พิชิตบํารุง 

48 - 3.5 - รางปดิ 0.60 48 0.60 48   

119 ซอยขา้งโรงพยาบาลหมอแว 

(หลังกูโบว์โต๊ะบีแด)แยก

กลางถนนพิชิตบํารุง 

63 - 3.5 - รางปดิ 0.60 63 0.60 63   

120 ซอยแยกอดุลตานนท์ 7 

(บา้นจัดสรร) 

130 - 5 - รางปดิ 0.60 130 0.60 130   

121 ซอยจันทรพ์ิมพเ์ชื่อมซอย

ต้นคลองจันทร์ 

190 - 3 - รางปดิ 0.60 190 0.60 190   

122 ซอยแยกอดุลย์ตานนท ์6 

(ตรงข้ามบา้นเลขที ่8/16, 8///23) 

132.5 - 3 - รางปดิ 0.60 132.5 0.60 132.5   

123 ซอยจันทรัตน์ 100 - 5 - รางปดิ 0.60 100 0.60 100   

124 ซอยประชานุรักษ ์(เพิ่มเตมิ) 42.5 - 4 - รางปดิ 0.60 42.5 0.60 42.5   

125 ถนนยะกัง   1 ซอย  2 110 - 3 - รางปดิ 0.60 110 0.60 110   

126 ถนนยะกัง   1 ซอย  4 158.5 - 3 - รางปดิ 0.60 158.5 0.60 158.5   

127 ถนนยะกัง  1 ซอย 5 174 - 3 - รางปดิ 0.60 174 0.60 174   

128 ถนนรัตนวณชิย์ เชื่อมถนน

ระแงะมรรคา 

27 - - - รางปดิ - 27 -  27 1.20 27 

129 ตรอกนยิม 100 - 2 - รางปดิ - 100 -  100 0.60 100 

130 ถนนพนาสณฑ์ 3 345 - 6 - รางปดิ - 345 -  345 1x1 ม. 345 

131 ถนนประชาพัฒนาซอย 9 75 - 5.3 -  รางปดิ 0.60  75 0.60  75   

132 ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 

ถนนประชาภิรมย ์

150 - 5 - รางปดิ 0.60  150 0.60  150   

133 ซอยข้างบ้านเลขที่  59 

ถนนละม้ายอุทิศ 

62 - 4.3  -  รางปดิ 0.60  62 0.60  62   

134 ซอยอากาศอํานวย 183.5 - 5 - รางปดิ 0.60  183.5 0.60  183.5   

135 ซอยข้างสหกรณ์การเกษตร

เมืองนราธิวาส 

130 - 4.5  

 

- รางปดิ 0.60  130 0.60  130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือถนน - ซอย ความ

ยาว 

ขนาด ความ

กว้าง 

ทาง

เท้า/ 

ท่อระบายนํ้า 

เขตทาง ของผวิ ไหล่ ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 
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ทาง 

 จราจร ข้าง

ละ 

ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

๑๓๖ ซอยแยกถนนยะกัง ๑ 

ซอย ๖ ทางด้านทศิใต ้
๑๔๑ - ๔.๕ - รางปดิ ๐.๖๐ ๑๔๑ ๐.๖๐ ๑๔๑   

๑๓๗ ซอยโต๊ะขุนอุทิศ เชื่อม

ซอยบือตง 
๒๐๙  -  ๔ - รางปดิ ๐.๖๐ ๒๐๙ ๐.๖๐ ๒๐๙   

๑๓๘ ซอยนรากุล ๓๓๐ - ๔ - รางปดิ ๐.๖๐ ๓๓๐ ๐.๖๐ ๓๓๐   

๑๓๙ ซอยแยกถนนศูนย์

ราชการ ถนน ณ นคร 

(iร้านต้นข้าว) 

๘๙ - ๕ - รางปดิ ๐.๖๐ ๘๙ ๐.๖๐ ๘๙   

๑๔๐ ซอยแยกถนนอดุลตา 

นนท์ ๑ 
๖๗ - ๔   - รางปดิ ๐.๖๐ ๖๗ ๐.๖๐ ๖๗   

๑๔๑ ซอยแวอาล ีแยก ๑ 

ถนนเจริญพงศ ์
๕๒  - ๓.๕ - รางปดิ ๐.๖๐ ๕๒ ๐.๖๐ ๕๒   

๑๔๒ ซอยศาลเจ้าแม่กวนอิม ๕๑๕ - ๔.๐ – ๕.๐ - รางปดิ ๐.๖๐ ๕๑๕ ๐.๖๐ ๕๑๕   

๑๔๓ ถนนข้างโชว์รูมนิสสัน 

บริเวณซอยแยกทางเข้า 

บ้านเลขที่ ๑๒๐/๓ ,

๑๒๐/๑๗ ถนนสุรยิะประดษิฐ์ 

๑๑๐  - ๘ - รางปดิ ๐.๖๐ ๑๑๐ ๐.๖๐ ๑๑๐   

144 ถนนวัชรีบํารุง ซอย ๒ ๓๑๐  -  ๘ - รางปดิ ๐.๖๐ ๓๑๐ ๐.๖๐ ๓๑๐   

๑๔๕ ซอยเชื่อมถนนผดุงอาราม

กับทางหลวงชนบท 
๑๑๖ - ๕ - รางปดิ ๐.๖๐ ๑๑๖ ๐.๖๐ ๑๑๖   

๑๔๖ ถนนรอฮิมพัฒนา ซอย ๗ ๖๕ - ๔ - รางปดิ - - - - ๐.๖๐ ๖๕ 

147 ซอยข้างบ้านหมอพีระ 

(ถนนพิชิตบํารุง) 
๖๗  -  ๓ -  รางปดิ - - - - ๐.๖๐ ๖๗ 

๑๔๘ ซอยพนาสณฑ ์๓ ๔๑๐ - - - รางปดิ ๑.๐๐ ๔๑๐ ๐.๖๐ ๔๑๐   
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เทศบาลเมืองนราธิวาส 

งบแสดงผลการดาํเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับ  (รวมเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

ตัง้แต่  1  ตุลาคม  2555 -  30  กันยายน  2556 

 

รายการ 

 

ประมาณการ รวม บริหารงานทั่วไป 

การรักษา 

การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน 

สร้างความ

เข้มแขง็ 

การศาสนา อุตสาหกรรม  

 

ความสงบภายใน ของชุมชน วัฒนธรรมและ และการโยธา การพาณิชย์ งบกลาง  

          นันทนาการ     

รายจ่าย                            

เงินเดือน 92,659,120.00 91,890,910.04 27,506,197.61 7,121,587.00 8,014,316.43 5,175,282.00  33,595,629.63 2,401,395.50 2,643,253.87 5,433,248.00     

ค่าตอบแทน 7,876,950.00 6,872,580.96 2,408,486.50 679,908.00 341,984.96 1,785,579.00 55,792.00 18,600.00   1,522,230.50 60,000.00   

ค่าใช้สอย 23,933,410.00 22,756,095.41 12,165,139.50 63,406.00  1,087,206.76 78,678.00 7,747,772.00 704,013.30 400,000.00 450,232.35 59,647.50  

ค่าวสัด ุ 17,794,390.00 16,781,454.13 1,827,715.22 1,170,615.94  317,257.23  11,524,676.22 65,364.46  1,766,511.06 109,314.00  

ค่าสาธารณปูโภค 5,294,900.00 5,027,895.70 2,372,320.98 60,791.98  428,600.63  2,147,015.32 4,787.77  14,379.02   

เงินอดุหนนุ 1,230,000.00 1,212,667.17 80,000.00     1,132,667.17      

รายจ่ายอื่น ๆ 2,500,000.00             

งบกลาง 18,089,110.00 17,865,246.05           17,865,246.05 

ค่าครุภณัฑ์ 20,915,100.00 20,604,283.30 4,604,592.05 1,237,176.27  228,950.00  13,165,727.98 852,000.00  509,077.00 6,760.00   

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง( 23,876,186.00 23,810,490.00 152,466.00 405,000.00    11,753,024.00  11,500,000.00     

รวมรายจ่ายประจาํ 214,169,166.00 206,821,622.76 51,116,917.86 10,738,485.19 8,356,301.39 9,022,875.62 134,470.00 81,085,112.32 4,027,561.03 14,543,253.87 9,695,677.93 235,721.50 17,865,246.05 

รายจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป             

เงินเดือน  (หมายเหต ุ3) 55,447,340.00 53,472,897.56 59,419.35  53,413,478.21         

ค่าตอบแทน 3,594,700.00 313,140.00   44,700.00      268,440.00   

ค่าใช้สอย 21,760,890.00 20,358,757.61 43,720.00  13,411,045.43     6,903,992.18    

ค่าวสัด ุ 12,941,520.00 11,844,434.93   10,724,536.63   1,000,207.30  119,691.00    

ค่าสาธารณปูโภค 3,215,000.00 3,030,134.29   3,030,134.29          

เงินอดุหนนุ 6,904,400.00 6,852,400.00   5,613,400.00 350,000.00    889,000.00     

งบกลาง 60,100.00 54,710.00             54,710.00 

ค่าครุภณัฑ์ 10,645,170.00 10,478,452.02 35,500.00 1,135,270.00 374,812.02   8,682,870.00  250,000.00 
      

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 33,232,514.00 32,688,032.00 99,534.00  1,039,500.00 2,870,000.00  27,028,998.00  1,650,000.00       

รวมรายจ่ายจากเงนิ

อุดหนุนทั่วไป 

147,801,634.00 139,092,958.41 238,173.35 1,135,270.00 87,651,606.58 3,220,000.00 - 36,712,075.30 - 9,812,683.18 268,440.00 - 54,710.00 
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รายจ่ายจากเงนิ

อุดหนุนเฉพาะกิจ                           

   เงินเดือน   15,134,858.03   14,660,642.03      474,216.00    

ค่าตอบแทน  33,187,811.51 22,545,462.77  10,583,555.74      58,793.00 
    

ค่าใช้สอย 
 

62,500.00 
  

62,500.00 
             

ค่าวสัด ุ
 

24,570,451.00 
  

24,570,451.00                 

งบกลาง 
 

47,043,116.18 
          

47,043,116.18 

ค่าครุภณัฑ์ 
 

15,260,400.00 
  

260,400.00 
  

15,000,000.00 
        

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
 

15,972,400.00 
     

15,972,400.00 
        

รวมรายจ่ายจากเงนิ

อุดหนุนเฉพาะกิจ       151,231,536.72  

    

22,545,462.77                    -    

   

50,137,548.77                   -                     -    

  

30,972,400.00  

                 

-                     -    

        

533,009.00  

                 

-    47,043,116.18  

รวมรายจ่ายทัง้สิน้  361,970,800.00      497,146,117.89  

    

73,900,553.98   11,873,755.19  

 

146,145,456.74  

 

12,242,875.62  

     

134,470.00  

 

148,769,587.62  

  

4,027,561.03   24,355,937.05  

    

10,497,126.93  

     

235,721.50   64,963,072.23  

รายรับ                           

ภาษีอากร 14,868,543.59 15,244,802.16 15,186,218.16                58,584.00   

ค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ 5,189,723.00 5,559,106.80 1,747,052.80   818,111.00  2,896,293.00    97,650.00   

รายได้จากทรัพย์สนิ 9,546,645.69 10,457,425.96 10,457,425.96                    

เงินช่วยเหลือสถานธนานบุาล 2,700,000.00 2,762,876.10 2,762,876.10                    

รายได้เบด็เตลด็ 591,387.60 597,562.60 597,562.60                     

เงินอดุหนนุทัว่ไป 149,134,699.00 149,134,699.00   148,746,699.00 370,000.00 18,000.00            

เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ  151,231,536.72 15,853,051.48  80,654,744.24  23,197,200.00    31,526,541.00    

รัฐบาลจดัสรรให้ 179,987,965.22 179,507,973.38 179,507,973.38                     

รวม 362,018,964.10 514,495,982.72 226,112,160.48   229,401,443.24 1,188,111.00 23,215,200.00 2,896,293.00     31,526,541.00 156,234.00   

รายรับสูงกว่ารายจ่าย       17,349,864.83  บาท 

 



 
ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผลการพัฒนา 
ท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
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ส่วนท่ี  ส่วนท่ี  ๓  ๓
สรุปสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปทีี่ผา่นมาผลการพัฒนาท้องถิ่นในปทีี่ผา่นมา  

******************************************************************************************************************************************************************  

๓.๑ การสรปุสถานการณก์ารพฒันา 
 ศักยภาพการพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  จากการวิเคราะห์สภาวะสิ่งแวดล้อม 
 จากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  
 จุดแข็ง (Strength) 
           ๑. มีสถาบันการศึกษาต้ังแต่ระดับศูนย์เด็กเล็ก  - ปริญญาโท  
           ๒. มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นทีห่ลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ ์
                ของตนเอง 
           ๓. มีสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬารองรับการออกกําลังกายและการแข่งขันอย่างทั่วถึง 
               พรอ้มมีบุคลากรด้านการกีฬาที่มีคุณภาพและมหีน่วยงานรับผิดชอบด้านการกีฬา 
           ๔. มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ดี เอ้ือต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ 
           ๕. ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข เน่ืองจากไม่มีมลพิษทางด้านอากาศ  เสียง  นํ้า  
           ๖. การคมนาคมสะดวกสบาย เดินทาง/ขนส่งสินค้าได้ทั้งทางนํ้า อากาศ บก 
           ๗. มีสถานที่พักที่ทนัสมัย ปลอดภัย สามารถรองรับนักท่องเทีย่วและผู้มาเยือนได้เพียงพอ 
           ๘. ประชาชนมีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
           ๙. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครบครัน  พร้อมระบบที่ทนัสมัยและได้มาตรฐาน 
          ๑๐. มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกําลังกายรองรับการใช้บริการของประชาชน 
                 อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
           ๑๑. มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด 
           ๑๒. มีท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป          
           ๑๓.  มงีานเทศกาล งานประจําปี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายในจังหวัดและต่างจังหวัดให้มาเที่ยว 
           ๑๔. มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินค้า   
           ๑๕. มีหน่วยรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             ๑๖. มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยการจัดอบรม จัดต้ังกลุ่มผลิต การตลาด 
           ๑๗. ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพ         
           ๑๘. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น                                              
           ๑๙. มีกลยุทธ์และกลวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจนเหมาะสม 
           ๒๐. ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและยืดหยุ่น 
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 จุดอ่อน (Weakness) 
           1. การจัดการผังเมืองยังไม่ดีพอ           
           2. กฎหมาย ระเบียบด้านสาธารณูปโภคไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง 
           3. ยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีประชาชนเข้าได้อย่างทั่วถึง            
           4. ขาดระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
           5. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ 
           6. งบประมาณในการพัฒนามีน้อย 
           7. การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนายังมีน้อย 
           8. มีปัญหาการว่างงานและผู้มีรายได้น้อย   
           ๙.บุคลากรบางส่วนของเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการทํางาน 
          10.ระบบการทํางานยังไม่เป็นมาตรฐานและขาดการบูรณาการกัน          
          12.ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง ทําให้ผู้ประกอบการไม่สนใจลงทุนในพ้ืนที่เท่าที่ควร 
  
 โอกาส (Opportunity)  
          1. มีสถาบันการศึกษาที่รองรับการศึกษาทุกระดับการศึกษา   เช่น   มหาวิทยาลัย     
               วิทยาลัย  โรงเรียนระดับศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
                การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน                 
          2. มีระบบคมนาคมท่ีดี 
          ๓. เป็นเมืองที่มีแม่นํ้า  ทะเล ภูเขา และมีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
          4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิน่  
              มีอิสระกําหนดกรอบนโยบายในการปกครองตนเอง  
          5. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
              พ.ศ. 2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ 
               สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน 
               ภูมภิาคส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล                                                        
           6. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
           7. มีทะเล ชายหาด แม่นํ้า ลําคลองทีจ่ะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว และส่งเสริมการประกอบ     
               อาชีพในการทําธุรกิจทางการประมง  
           8. รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีด้านการลงทุนในสามจังหวัดภาคใต้ 
            9. มีการร่วมมือกันจัดทําโครงการ/กิจกรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
                   ทั่วไป 
          10. การเสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานในพ้ืนที่เป็นประจําและต่อเน่ือง 
          11. เป็นแหล่งรวมสถาบันการเงินและสถานประกอบการ 
          12. มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาล 
          13. การให้ความร่วมมอืจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ 
                 เทศบาล 
          14. กระแสการต่ืนตัวของประชาชนสนใจในสิทธิของตนเอง การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
                 รวมไปถึง การสร้างสุขภาพมากข้ึน 
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          15. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให้เหมาะสม 
                รวมไปถึงขวัญกําลังใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
          16. รัฐบาลมนีโยบายแก้ปัญหาความยากจน  โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพ หน่ึงตําบล 
                   หน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) 
  
 ข้อจํากดั(Threat) 
           1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
            2. งบประมาณที่สนับสนุนมีน้อย 
            3. การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกนัแต่ละชุมชน 
            4. ปัญหายาเสพติด (การค้ายาเสพติด ,เยาวชนติดยาเสพติด) 
            5. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบการทํางานของภาครัฐ 
            6. ขาดแคลนเงินทุน 
            7. ภาวะเงินเฟ้อ 
            8. มีพ้ืนที่ อาณาเขตการพัฒนาจํากัด  
            9. สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการลงทุน 
           10. อยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตสินค้า ทําให้สินค้ามีราคาสูงเน่ืองจากต้องเสีย 
                คา่ใช้จ่ายสูงในการขนส่ง         
           11. มีปัญหาด้านการก่อความไม่สงบในพ้ืนที ่
           12. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําให้นโยบายขาดความต่อเน่ือง 
           13. ปัญหาการว่างงาน ,ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ 
           14. ปัญหาความยากจน 
               15. สถานศึกษามีคณุภาพและมาตรฐานแตกต่างกัน 
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3.2 การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏบิตัิในเชิงปรมิาณ  
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองนราธิวาสได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) จํานวน ๓๓๑ โครงการ และเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา 
สามปี(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ครั้งที ่๑-๕ จํานวน ๕๑ โครงการตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล ที่ต้องการ
เพ่ิมเติมโครงการในแผนฯ เพ่ือแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ตามแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๖ ที่อยู่ในงบลงทุน 
ตาม ๗ ยุทธศาสตร์ ๓๖ แนวทางการพัฒนา จํานวน ๑๒๒ โครงการ (๓๖.๘๖% ของโครงการทั้งหมด ใน
แผนพัฒนาสามปีงบประมาณ ๒๕๕๖) ดําเนินการเสรจ็แล้ว จํานวน ๑๐๓ โครงการ (๘๔.๔๓% ของโครงการ
ทั้งหมด) อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน ๕ โครงการ (๔.๑๐ % ของโครงการทั้งหมด)  ยกเลิกโครงการ
จํานวน ๑๔ โครงการ (๑๑.๔๗ % ของโครงการทั้งหมด) งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๙๐,๖๐๕,๕๘๐ บาท 
เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๖๒,๐๓๔,๔๗๐.๓๘ บาท (๖๘.๔๖% ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น) แผนการดําเนินงาน
เพ่ิมเติม (ฉบับที่๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑๐ 
โครงการ ยกเลิกโครงการจํานวน ๑ โครงการ (แทรกอยู่ในรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ จํานวน ๕ โครงการ อยู่ในรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่ขอใช้จา่ยเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ จํานวน ๕ โครงการ และอยู่ในรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๑ โครงการ) งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๑๕,๔๕๗,๖๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 
๑๕,๒๒๖,๒๔๐ บาท (๙๘.๕๐% ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น) เทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๗ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน ๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งสิ้น ๒๘,๗๓๕,๓๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และได้ขออนุมัติสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่จํานวน ๑๑ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจํานวน ๑๐ โครงการ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๒๒,๕๓๖,๓๗๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 
๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท ( ๓๒.๓๕ % ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น ) 
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีและ
เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปีมาดําเนินการรอ้ยละ ๓๖ ผลการดําเนินโครงการสําเร็จเกินร้อยละ ๘๐ 
การใช้จ่ายงบประมาณเกินร้อยละ ๕๗ มีโครงการที่ดําเนินการต่อเน่ืองไปปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมาณ ๘ % 
(ไม่รวมโครงการที่ขออนุมัติโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม)่ งบประมาณและจํานวนโครงการและการเบิกจ่าย
งบประมาณมากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแล้วส่วนใหญ่สามารถใช้จ่ายงบได้ 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น คือ ใช้จ่ายงบได้น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับและมีบางโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ
มากกว่างบประมาณที่ได้รับ บางโครงการไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณเนื่องจากดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
บางโครงการไมไ่ด้ดําเนินการ และยกเลิกโครงการเน่ืองจากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว้ 
หรืองบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการและขออนุมัติสภาเทศบาลโดยนํางบประมาณของหลาย
โครงการไปดําเนินการจัดทําโครงการใหม่ หรือเพ่ือประหยัดงบประมาณ เน่ืองจากพัสดุเดิมยังมีเพียงพอ หรือ
เพ่ือตามนโยบายของผูบ้ริหารหรือซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน บางโครงการใช้จ่ายเงินอุดหนุน การดําเนินโครงการ
ส่วนใหญ่เสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนดและตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ แต่มีโครงการท่ีบรรจุยุทธศาสตร์ตาม
แนวทางการพัฒนาเพียง ๒๕ แนวทางการพัฒนา จากทั้งหมด ๓๖ แนวทางการพัฒนา ซึง่การจัดทาํโครงการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนา ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
ด้านการศกึษา การสาธารณสขุ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านก่อสร้าง ปรับปรุงถนน รางระบายนํ้าและ
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในด้านการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานที่ในการปฏิบัติงาน สําหรับ
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ไม่เพียงพอในการดําเนินการ ทําให้มีงบประมาณเหลือจ่าย สามารถดําเนินการจัดทําโครงการใหม่ได้ โดยขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สําหรับการ
ติดตามโครงการที่ไม่อยู่ในแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ การติดตามโครงการท่ีขอใช้จ่ายเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ,๒๕๕๖ จํานวน ๑๖ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑๕ โครงการ ยกเลิก
โครงการจํานวน ๑ โครงการงบประมาณที่ได้รับ ๓๙,๘๕๐,๕๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๓๔,๔๙๘,๗๘๒ 
บาท โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔,๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ จํานวน ๔ 
โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วทั้งหมดงบประมาณที่ได้รับ  ๖๔,๙๐๓,๐๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ 
๖๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ใช้เงินกู้ธนาคารประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๘ โครงการ ดําเนินการ
เสร็จแล้วทั้งหมด งบประมาณที่ได้รับ ๔๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๔๙,๘๕๘,๕๐๐ บาท 
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีโครงการตกค้างที่ดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
จํานวน ๑ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้ว งบประมาณทีไ่ด้รับ ๒๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๔,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
และปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ จํานวน ๒๙ โครงการ ดําเนินการเสรจ็แล้วจํานวน ๒๘ โครงการ ยกเลกิโครงการจํานวน ๑ 
โครงการ  งบประมาณที่ได้รับ ๓๖,๒๘๘,7๐๐ บาท เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๓๕,๑๗๐,0๐๐ บาท 
 
   

สรปุจํานวนโครงการตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
 

                     ๑.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
                       มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จํานวน 
๗๘ โครงการ คดัเลือกมาดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน  ๑๘ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน  ๑๓  โครงการ  อยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน ๓ โครงการ  ยกเลิกโครงการจํานวน ๒ โครงการ ขออนุมัติโอนงบไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่จํานวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ และบรรจุในเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  คร้ังที ่๑ ,๓ ,๔ จํานวน  ๑๒ โครงการ  คัดเลือกมาดําเนินการ  จํานวน 
๑ โครงการ อยูร่ะหว่างดําเนินการ 
          ๒. ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต   
                      มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จํานวน 
๖๗ โครงการ คดัเลือกมาดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน ๓๒ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๒๘ โครงการ ยกเลิก
โครงการจํานวน ๔ โครงการ ขออนุมัติโอนงบไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่จํานวน ๓ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้ว
จํานวน  ๑  โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินการจาํนวน ๒ โครงการ  และบรรจใุนเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  คร้ังที ่๑ - ๕ จํานวน  ๖ โครงการ  คัดเลือกมาดําเนินการ  จํานวน ๔ 
โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ 
         ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                      มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จํานวน 
๑๗  โครงการ คดัเลือกมาดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน ๔ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๓ โครงการ ยกเลิก
โครงการจํานวน ๑ โครงการ และบรรจุในเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   คร้ังที่ ๑ – ๓ จํานวน  ๔ โครงการ   
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             ๔. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว    
                         มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
จํานวน 15 โครงการ คัดเลือกมาดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน ๕ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจาํนวน ๑ โครงการ 
อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการจํานวน ๓ โครงการ และบรรจุในเพิ่มเติมโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  คร้ังที่ ๑ - ๕ จํานวน  ๘  โครงการ    
  ๕. ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม      
                        มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
จํานวน 18 โครงการ คัดเลือกมาดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน ๒ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้ว ขออนุมัติโอนงบไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่จํานวน ๑ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้ว และบรรจใุนเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  คร้ังที ่๑ , ๔ จาํนวน ๔  โครงการ  คัดเลือกมาดําเนินการ  จํานวน ๒ 
โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ 
  ๖. ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน   
                     มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จํานวน 
20 โครงการ คดัเลือกมาดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน ๑๔ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑๓ โครงการ ยกเลิก
โครงการจํานวน ๑ โครงการ   
            ๗. ด้านการบรหิารจดัการทีด่ ี  
                      มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จํานวน 
๑๑๖ โครงการ คัดเลือกมาดําเนินการทั้งสิ้น จาํนวน ๔๗ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๔๓ โครงการ  อยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการจํานวน ๓ โครงการ ขออนุมัติโอนงบไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่จํานวน ๒ โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน ๒ โครงการ  และบรรจใุนเพ่ิมเติมโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  คร้ังที่ ๑,๒,๔,๕ จํานวน  ๑๗ โครงการ  คัดเลอืกมา
ดําเนินการ  จํานวน ๖ โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๖ โครงการ                                        
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3.๒ การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ 
                  โครงการ/กจิกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖  - ๒๕๕๘) ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จํานวน 
๓๓๑ โครงการ คัดเลือกมาดําเนินการอยู่ในแผนการดําเนินงานจํานวน ๑๒๒ โครงการ (๓๖.๘๐ % ของโครงการ
ทั้งหมด ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕6) ยกเลิกโครงการทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ คัดเลือกมาดําเนินการอยู่ใน 
แผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ จํานวน ๔ โครงการ ขออนุมัติโอนงบประมาณที่เหลือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จํานวน ๑๑ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน ๑๐ โครงการ และได้จัดทํา
เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖  - ๒๕๕๘)  จํานวน ๕ ครั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  รวมทั้งสิน้
จํานวน  ๕๑ โครงการ คัดเลือกมาดําเนินการจํานวน ๑๓ โครงการ (25.40 % ของเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา
สามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) รวมโครงการทัง้สิ้น ๓๘๒ โครงการ  คัดเลือกมาดําเนินการทัง้สิ้น ๑๕๐  โครงการ 
(๓๙.27 % ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕6) ซึ่งเมื่อรวมโครงการทั้งหมดที่
บรรจุในแผนฯ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และคัดเลือกมาดําเนินการน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงให้เห็นถึงความไม่
มีประสิทธิภาพของการจัดทําแผนที่ไมส่มดุลกับงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญของการจัดทํา
โครงการ ไม่มคีวามแน่นอนในการจัดทําโครงการทําให้มีโครงการ/กิจกรรมในแผนมากเกินความจําเป็น ก่อให้เกิด
การสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการจัดทําแผน   

                    การจัดแผนพัฒนาสามปี เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่เสนอปัญหา 
ความต้องการข้อเสนอแนะ และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เทศบาลพิจารณาจัดทําเป็นโครงการ/กิจกรรม
บรรจุในแผน ซึ่งเป็นข้อมูลทีม่าจากสมาชิกสภาเทศบาล แผนชุมชน และจากการทําประชาคม และคัดเลือก
มาดําเนินการโดยพิจารณาโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน เป็นอันดับแรก 
และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล สําหรับโครงการ/กิจกรรมที่นํามาดําเนินการ
ครอบคลุมทกุยุทธศาสตร์แต่ไม่ครอบคลุมทุกแนวทางการพฒันามีเพียง ๒๕ แนวทางการพัฒนา จากทั้งหมด  
๓๖ แนวทางการพัฒนา มีจาํนวนโครงการมากท่ีสุดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี) 
ยุทธศาสตร์ที่มจีํานวนโครงการน้อยที่สุด คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น) ยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่๓ (การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย) ยุทธศาสตร์ที่มกีารเบิกการใช้จ่ายงบประมาณและ
ดําเนินโครงการเสร็จแล้วทุกโครงการได้แก ่ยุทธศาสตรท์ี่ ๒,๓,๕,๖  (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต, 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย,การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น)  ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับงบที่ได้รับทั้งสิ้น คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) น้อยที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ ๔ (การพัฒนาด้านการ
วางแผน การสง่เสริมการลงทนุพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว)  ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีโครงการมารองรับแนว
ทางการพัฒนาครบทุกแนวทางการพัฒนา  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
และยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี) สําหรับผล การดําเนินงานตามแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  สรุปตามยุทธศาสตร์   ได้ดังน้ี 
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๑.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
                งานพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนถือเป็นเรื่องสําคัญและมีผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลฯ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สิ่งที่ประชาชนมองเห็นและสัมผัส
ได้มากที่สุดก็คอื การพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกเหนือจากการดําเนินการก่อสร้างแล้ว หากไม่ม ี
การทํานุดูแล หรือไม่มีการปรับปรุงใด ๆ โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลฯได้จัดสรรงบฯลงไปดําเนินการ ซึ่งเป็น
เงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนก็จะสูญสลายไปตามกาลเวลาได้  ด้วยเหตุน้ีเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ถนน สะพาน ไฟฟ้าที่
ชํารุดเสียหาย บริเวณท่ีมืดให้มีความสว่าง มีความปลอดภัย ถนนที่เป็นหลมุบ่อได้รับการซ่อมแซม สิ่งต่าง ๆ 
เหล่าน้ีกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถเช่ือมโยงไปยังพ้ืนที่
ต่างๆได้ ถือเป็นการลดอุบัติเหตุอีกทางหน่ึง และสามารถตอบสนองความต้องการประประชาชนในท้องถิ่น 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความจําเป็นและความเร่งด่วนให้การคมนาคมมีการสัญจรที่สะดวก  สบาย 
รวมท้ังป้องกันการเกิดนํ้าท่วมขัง มีประปา ไฟฟ้า ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อความต้องการ และมี
ระบบการจราจรท่ีได้มาตรฐาน สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งนอกจากน้ันยังมีการปรับปรุงผิวจราจรให้ 
มีสภาพที่สมบูรณ์ อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือขยายเขตการประปาในชุมชนที่ยังไม่มีนํ้าประปาใช้ 
และอุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าและติดต้ังหม้อแปลง เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพแรงดันและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลได้
ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ระบบระบายนํ้า ค.ส.ล.ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า จํานวน 1๔ 
โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ   อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๒ โครงการ และยกเลิกจํานวน ๑ 
โครงการ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กันเงินไปเบิกจา่ยในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖  งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  ๒๖.๗๐ ล้านบาท เบิกใช้จา่ยงบประมาณ 3.๔๕   ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.26 
และใช้จ่ายเงินสะสมอีก ๖ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน ๒ โครงการ  
และมีโครงการท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ   2551,25๕๔ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ในปีงบประมาณ 255๕ 
จํานวน ๙ โครงการดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๘ โครงการ ยกเลิกโครงการจํานวน ๑ โครงการ การจัดทํา
โครงการแต่ละโครงการมีกา การจัดทําโครงการแต่ละโครงการมีการประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ประชาชนและ  ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เสนอปัญหา  
ความต้องการ  และแต่งต้ังตัวแทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างของโครงการต่างๆ   ที่ดําเนินการเสร็จแล้ว    
ตลอดจนจัดทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน      
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                    การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านการ 
ศึกษา สาธารณสุข การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย การส่งเสริมอาชีพให้ 
ประชาชนมีงานทํามีรายได้ที่มั่นคง หรือมีรายได้เสริม การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการกีฬานันทนาการ   
สิ่งเหล่าน้ีเป็นภารกิจที่เทศบาลต้องมุ่งมั่นดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน สามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามอัตภาพ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลได้ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมจํานวน ๔๐ โครงการ  
ดําเนินการเสรจ็แล้วจํานวน ๓๕ โครงการ ยังไมไ่ด้ดําเนินการ จาํนวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการจํานวน  
๔ โครงการ โครงการส่วนใหญ่ที่นํามาดําเนินการเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี  
ที่มาจากนโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและจากปัญหา ความต้องการของประชาชน 
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ในท้องถิ่น ใช้เงินอุดหนุนและเงินรายได้ของเทศบาล และมีโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๑ โครงการ 
ดําเนินการเสร็จแล้ว 
 
๓.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                     ปัจจุบันในพ้ืนที่ของเขตเทศบาลประสบปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ปัญหาอุทกภัย ปัญหา
อัคคีภัยที่เกิดจากเหตุความไม่สงบ ปัญหาการจัดระเบียบรถที่จอดบนถนนบริเวณตลาด ปัญหา 
สัตว์เลี้ยงบนถนน ซึ่งเทศบาลมีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่าน้ีร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆของรัฐที่มหีน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเทศบาลต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
เหตุร้ายต่างๆท่ีเกิดในพ้ืนที่รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วม 
ในการป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึน้ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ดําเนินการจดัทําโครงการ ๑๐ โครงการ  
จากแผนพัฒนาสามปี จํานวน ๑๓ โครงการดําเนินการเสร็จแล้ว ๗ โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ  
๑ โครงการ ยกเลิกโครงการจํานวน ๒ โครงการ เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ฝึกซ้อม ฝึกอบรม 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษา  การจัดกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคี  
 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
                     ยุทธศาสตร์น้ีมีโครงการมารองรับน้อยมาก จากแผนพัฒนาสามปีจํานวน ๗ โครงการคัดเลือก
มาดําเนินการจํานวน ๓ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ
จํานวน ๑ โครงการ มีโครงการท่ีขอใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๑ โครงการ ไม่มีโครงการมารองรับแนวทางการ
พัฒนา ๓ แนวทางการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดําริควรจะมโีครงการ 
ด้านน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งแนวทางการพัฒนาด้านอ่ืน เก่ียวกับด้าน 
การท่องเที่ยว การลงทุนและพาณิชยกรรม มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้ว และโครงการพัฒนาเกี่ยวกับ
สถานที่การท่องเท่ียวใช้งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เทศบาลมีงบประมาณที่
จํากัด จะใช้งบส่วนใหญ่ไปพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณสขุ การศึกษา ดังน้ันหาก 
จะดําเนินการจัดทําโครงการใหญ่ๆ  ที่ใช้งบประมาณจํานวนมาก ก็ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน  
      
๕.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
                       การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใชท้รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใชใ้หน้้อย เพื่อใหเ้กดิประโยชนส์ูงสดุ โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้
ยาวนาน และกอ่ใหเ้กดิผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยทีส่ดุ รวมทั้งต้องมีการกระจายการใชท้รพัยากรธรรมชาติ
อย่างทั่วถึง ซึ่งการอนุรกัษ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น การใช้อย่างประหยัด การนํา
กลับมาใช้ซ้ําอีก การบูรณซ่อมแซม การบําบัดและการฟ้ืนฟู  การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน การเฝ้าระวัง ดูแลและ
ป้องกัน การพัฒนาคุณภาพประชาชน การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย ส่งเสริมให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี และการกําหนด
นโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล   ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ในแผนพัฒนาของเทศบาลบรรจุโครงการ/
กิจกรรมไว้จํานวน ๑๙ โครงการ คัดเลือกไปดําเนินการจํานวน ๒ โครงการ  ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑ 
โครงการ คือ โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้ความรู้ ปลกูฝังทัศนคติแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
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6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมิูปญัญาท้องถ่ิน 
                    เทศบาลดําเนินการจัดทํากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบทอดจารีต ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และทํานุบํารุงศาสนาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นให้
ความสําคญักับการอนุรกัษ์ ฟืน้ฟสูบืทอดจารตีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และทาํนุบํารุงศาสนา ให้ 
อยู่อย่างย่ังยืนสืบทอดไปสูรุ่่นลูก รุ่นหลาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เทศบาลให้งบอุดหนนุการดําเนินงานกิจกรรม
เก่ียวกับกีฬา ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและวันสําคัญต่างๆ  แก่สมาคม มูลนิธิ ชมรม ชุมชน วัด มัสยิด  
บาราเซาะห์   จัดการแข่งขนันกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน  จัดพิธีเข้าสุนัตหมูแ่ก่เด็กกําพร้าและยากจน  จัดงานประเพณี
ต่างๆ  เช่น  ลอยกระทง  วันขึน้ปีใหม่  ชักพระ  เมาว์ลิด  ฮารีรายอ ตรุษจีน สงกรานต์ ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันเรือหน้าพระที่น่ัง  ปรับปรุงซ่อมแซมมสัยิด มัดราเซาะห์ จํานวน ๔ ชุมชน คือ ชุมชนตรอกช้างฯ  
ชุมชนรายอบือรากะ  ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐  ชุมชนกําปงบาร ู  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ
จัดงานทอดกฐนิสามคัค ีซึ่งบรรจุโครงการ/กจิกรรมในแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒๓ โครงการ คัดเลือกมา
ดําเนินการจํานวน ๑๔ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้ว ๑๒ โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการจํานวน ๑ โครงการ คือ 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนพิธีทุกศาสนา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์ขอรับ
งบประมาณของเทศบาล และยกเลิกโครงการจํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ท้องถิ่นและผู้นําศาสนา เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของโครงการขัดแย้งกับหนังสือข้อหารือ สั่งการ 
          
            ๗.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี
                    การบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจุบันที่มีการทํางานที่ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความ
ต้องการของประชาชนสูงที่สุด และเป็นการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ซึ่งการที่จะทําให้หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองเกิดผลสําเร็จได้น้ัน ผู้บริหารหรือผู้นํา
มีความสําคัญเป็นอย่างมากที่จะนํามายึดปฏิบัติเพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ต้องเร่งดําเนินการให้การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่ง
ยุทธศาสตร์น้ีประกอบด้วย ๖ แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  พัฒนาความรู้ ความสามารถและคณุธรรม จริยธรรมแก่
บุคลากรในองคก์ร โครงการท่ีดําเนินการส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรม  อบรมสมัมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ นํามาใช้ในการทํางาน  โดยมีเป้าหมาย คือ 
ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง นักเรียนในสังกัดเทศบาล  
ส่วนการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน โครงการส่วนใหญ่เป็นการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ มีจํานวนโครงการมากท่ีสุด งบประมาณที่ได้รับอยู่ในอันดับที่ ๓  ยกเลิกโครงการมากท่ีสุด 
เน่ืองจากบางโครงการราคาสินค้าท้องตลาดมีราคาสูงกว่าราคาที่ต้ังไว้  ส่วนบางโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
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และสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้ดําเนินการจัดซื้อรถยนต์กะบะว่ิงรอบเมือง
เครื่องยนต์เบนซินพร้อมติดต้ังแก๊สจํานวน ๒ คัน เพ่ือบริการประชาชนว่ิงรอบเมือง โดยคิดค่าโดยสาร 
คร้ังละ ๕ บาท /เที่ยว/คน และติดต้ังราวบันได สแตนเลสด้านข้างพลับพลาทีป่ระทับเขื่อนทา่พระยาสายเพ่ือให้
ผู้สูงอายุ มีที่ยึดเกาะเวลาขึ้นลงบันได แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการ
บริการประชาชน ได้จัดทําโครงการค่ารบัรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล เลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
เทศบาล คณะกรรมการ อนุกรรมการ  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล จัดงานวันเทศบาล  ประกวดลูกจ้างดีเด่น อป
พร.และทสปช. จัดทําทางลาดสําหรับคนพิการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนมลูฝอย โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และคนืกําไรให้แก่ผู้เสียภาษีโดยมอบของชําร่วยแก่ผู้เสยีภาษี และโครงการ 
ที่ยกเลิกจํานวน ๑ โครงการ คือ ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เน่ืองจาก การดําเนินการโครงการอยู่ในห้วงเวลา
ไตรมาสที่ ๓ เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนตํ่ากว่าประมาณการจึงชะลอโครงการไว้ แต่มีหนังสือแจ้งจากกอง
คลัง ว่ามีเงินรายได้เพียงพอที่จะดําเนินการในไตรมาสที่ ๔ ได้ ทําให้ไม่สามารถฝึกอบรมทันปีงบประมาณ 
สําหรับแนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กร มีโครงการท่ี
อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑ โครงการ ได้กันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  คือ ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์เป็นโครงเหล็กขนาด ๓x๖ เมตรจํานวน ๒ ป้าย และได้ยกเลิกโครงการจํานวน ๒ โครงการ คือ 
สื่อมวลชนสัมพันธ์ เน่ืองจากใกล้สิ้นปีงบประมาณทําให้เกิดการติดขัดในการประสานงานกับสื่อมวลชน และ
โครงการติดต้ังระบบสื่อไร้สายจํานวน ๕ จุด เน่ืองจากได้จัดซื้อชุดควบคุมระบบใหม่ กําลังอยู่ในช่วง
ตรวจสอบประเมินผลการใช้งาน หากมีการติดต้ังสื่อไร้สายใหม่อาจมีผลกระทบต่อระบบได้ รวมจํานวน
โครงการในยุทธศาสตร์น้ีที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๑๑๒ โครงการ คัดเลือก
ไปดําเนินการจํานวน ๗๑ โครงการ(๖๓.๓๙ % ของโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
เบิกใช้จ่ายงบประมาณ ๑๑.๔๗ ล้านบาท (๑๔.๑๕ % ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น) 
 
 

                                           



 
 

ส่วนท่ี ๔ 

  ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
  การพัฒนาในช่วงสามปี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การนําแผนพัฒนาสามปี 

ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ส่วนที่  ๕
                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม
             **********************************************************************

        ส่วนท่ี ๕   บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน คือ
                             ๑.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เป็นการสรุปข้อมูลจํานวนโครงการและงบประมาณท่ี
         แยกตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา จํานวน ๗ ยุทธศาสตร์  ๓๗ แนวทางการพัฒนา
         ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ -  ๒๕๖๐  ดังนี้

 . ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จํานวน  ๖๙  โครงการ งบประมาณ  ๘๐๐,๗๔๔,๓๒๐   บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   จํานวน ๓๐  โครงการ งบประมาณ   ๑๒๕,๒๕๘,๐๐๐  บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จํานวน ๑๓  โครงการ งบประมาณ  ๗๗,๔๘๗,๐๐๐   บาท
รวมท้ังส้ิน ๑๑๒ โครงการ ๑,๐๐๓,๔๘๙,๓๒๐ บาท

 . ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จํานวน  ๘๒  โครงการ งบประมาณ  ๑๓๑,๕๔๐,๐๐๐   บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   จํานวน ๖๔  โครงการ งบประมาณ   ๑๑๑,๗๔๐,๐๐๐  บาท, ,
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จํานวน ๖๔  โครงการ งบประมาณ  ๑๑๓๔,๗๙๕,๐๐๐   บาท
รวมท้ังส้ิน ๒๑๐ โครงการ ๓๕๖,๗๗๕,๐๐๐ บาท

  ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จํานวน  ๑๕  โครงการ งบประมาณ  ๑๕,๒๘๙,๖๐๐   บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   จํานวน ๒  โครงการ งบประมาณ    ๘,๓๐๐,๐๐๐   บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จํานวน ๒  โครงการ งบประมาณ    ๘,๓๐๐,๐๐๐   บาท
รวมท้ังส้ิน ๑๙ โครงการ ๓๑,๘๘๙,๖๐๐ บาท

 ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จํานวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ  ๖๑,๔๘๐,๐๐๐   บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จํานวน ๘  โครงการ งบประมาณ   ๓๑๕,๘๕๘,๐๐๐   บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จํานวน ๔  โครงการ งบประมาณ  6๔,๑๓๐,๐๐๐   บาท
รวมท้ังส้ิน ๓๑ โครงการ ๔๔๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท

 ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จํานวน  ๒๒  โครงการ งบประมาณ  ๒๑,๗๔๙,500   บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   จํานวน ๑๐  โครงการ งบประมาณ   ๒๓,๑๘๐,๐๐๐  บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จํานวน ๙  โครงการ งบประมาณ  ๒๕๐,๘๙๐,๐๐๐   บาท
รวมท้ังส้ิน ๔๑ โครงการ ๒๙๕,๘๑๙,500 บาท



 ยุทธศาสตร์ ท่ี ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จํานวน  ๒๐  โครงการ งบประมาณ  ๒๒,๗๓๐,๐๐๐   บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   จํานวน ๑๗  โครงการ งบประมาณ  ๔,๔๑๐,๐๐๐     บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จํานวน ๑๗  โครงการ งบประมาณ  ๔,๔๑๐,๐๐๐     บาท
รวมท้ังส้ิน ๕๔ โครงการ ๓๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท

 ยุทธศาสตร์ ท่ี ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จํานวน  ๙๙  โครงการ งบประมาณ  ๗๓,๗๕๓,๑๖๒  บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   จํานวน ๓๐  โครงการ งบประมาณ   ๑๒,๕๓๙,๔๐๐ บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จํานวน ๒๑  โครงการ งบประมาณ  ๕,๘๗๔,๔๐๐     บาท
รวมท้ังส้ิน ๑๕๐ โครงการ ๙๒,๑๖๖,๙๖๒ บาท

    รวม     ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จํานวน ๓๒๕  โครงการ งบประมาณ 1,๑๒๖,๗๘๖,๕๘๒  บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จํานวน ๑๖๐ โครงการ งบประมาณ ๖๐๐,๖๘๕,๔๐๐     บาท
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จํานวน ๑๒๙ โครงการ งบประมาณ  ๕๒๓,๘๘๖,๔๐๐    บาท
  รวมท้ังส้ิน ๖๑๗ โครงการ  งบประมาณ  ๒,๒๕๓,๑๕๘,๓๘๒ บาท

                         ๒.รายละเอียดโครงการพัฒนา  เป็นการแสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ี
         บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) แยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จํานวน ๗  

์ ั ึ่ ี ้ ้ ื ่ โ ั ์         ยุทธศาสตร์  ๓๗ แนวทางการพัฒนา ซ่ึงมีข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อโครงการ  วัตถุประสงค์  
         เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
           



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
 โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง ๔๒ ๔๐๖,๓๕๔,๕๐๐ ๒๓ ๑๑๗,๐๒๘,๐๐๐ ๙ ๗๓,๑๘๗,๐๐๐ ๗๔ ๕๙๖,๕๖๙,๕๐๐
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
  1.๒  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค 4 276,773,000 1 700,000 1 700,000 ๖ ๒๗๘,๑๗๓,๐๐๐
  1.๓  จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 0 0 0 0 0 0 ๐ ๐
  ๔  พัฒนาและปรับปรงระบบจราจร ๙ 2 679 92 ๒ ๕ ๖๗๙ ๙๒

ปี 25๖๐ รวม 3 ปี 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๘ - 25๖๐)

 เทศบาลเมืองนราธิวาส
ปี 255๘ ปี 255๙

  1.๔  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร ๙ 12,679,920 ๒ 3,000,000 0 0 ๑๑ ๑๕,๖๗๙,๙๒๐
  1.๕  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ๑๔ 104,936,900 ๔ 4,530,000 ๓ 3,600,000 21 113,066,900

รวมข้อ 1 ๖๙ 800,744,320 ๓๐ 125,258,000 ๑๓ 77,487,000 ๑๑๒ 1,003,489,320
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบ 3 515,000 1 50,000 1 50,000 ๕ ๖๑๕,๐๐๐
ยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
   2.2  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ๖ 792,000 5 592,000 5 592,000 ๑๖ ๑,๙๗๖,๐๐๐
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

   2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย ๒๘ 104,948,000 ๒๒ 98,228,000 ๒๑ 98,278,000 ๗๑ ๓๐๑,๔๕๔,๐๐๐
โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   ๒.๔  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ๒ 150,000 ๑ 50,000 ๑ 50,000 ๔ ๒๕๐,๐๐๐
   ๒.๕  ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ๑๕ 16,020,000 ๙ 4,170,000 ๑๐ 5,770,000 ๓๔ ๒๕,๙๖๐,๐๐๐
   ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ ๒๘ 9,115,000 ๒๖ 8,650,000 ๒๖ 8,755,000 ๘๐ ๒๖,๕๒๐,๐๐๐
พัฒนาด้านการสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

   ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ 0 0 0 0 0 0 ๐ ๐
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รวมข้อ  2 ๘๒ 131,540,000 ๖๔ 111,740,000 ๖๔ 113,495,000 ๒๑๐ 356,775,000
  ๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
   ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 1 700,000 1 700,000 1 700,000 ๓ ๒,๑๐๐,๐๐๐
การเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย
   ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา 12 13,239,600     1 7,600,000         1 7,600,000           ๑๔ ๒๘,๔๓๙,๖๐๐
สาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

   ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน ๒ 1,350,000       0 0 0 0 ๒ ๑,๓๕๐,๐๐๐
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ุ

การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
   ๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0
ในการแก้ปัญหาความมั่นคง

รวมข้อ  ๓ ๑๕ 15,289,600 2 8,300,000 2 8,300,000 ๑๙ ๓๑,๘๘๙,๖๐๐
  ๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

   ๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน ๓ 41,500,000     0 0 0 0 ๓ ๔๑,๕๐๐,๐๐๐
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
   ๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ๑ 100,000 ๓ 50,400,000 ๑ 100,000 ๕ ๕๐,๖๐๐,๐๐๐
   ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 0 0 0 0
   ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๑๕ 19,880,000     ๕ 265,458,000 ๓ 64,030,000 ๒๓ ๓๔๙,๓๖๘,๐๐๐
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
   ๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมข้อ  ๔ ๑๙ 61,480,000 ๘ 315,858,000 ๔ 64,130,000 ๓๑ 441,468,000



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

  ๕.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 430,000 2 430,000 2 430,000 ๖ ๑,๒๙๐,๐๐๐
  ๕.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการ 5 550,000 5 450,000 5 460,000 ๑๕ ๑,๔๖๐,๐๐๐
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๕.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 4 7,562,500       2 7,300,000         0 0 ๖ ๑๔,๘๖๒,๕๐๐
  ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 11 13,207,000 1 15,000,000 2 250,000,000 ๑๔ ๒๗๘,๒๐๗,๐๐๐
  ๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมข้อ  ๕ 22 21,749,500 10 23,180,000 9 250,890,000 ๔๑ ๒๙๕,๘๑๙,๕๐๐
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๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 11 3,580,000 11 3,580,000 11 3,580,000 ๓๓ ๑๐,๗๔๐,๐๐๐
  ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล ๑ 300,000 ๑ 300,000 ๑ 300,000 ๓ ๙๐๐,๐๐๐
  ๖.๓ เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๕ 18,330,000 ๔ 330,000 ๔ 330,000 ๑๓ ๑๘,๙๙๐,๐๐๐

  ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและ 0 0 0 0 0 0 0 0
 โบราณสถานในท้องถิ่น

  ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ 3 520,000 1 200,000 1 200,000 ๕ ๙๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชนและประชาชน

รวมข้อ  ๖ ๒๐ 22,730,000 ๑๗ 4,410,000 ๑๗ 4,410,000 ๕๔ ๓๑,๕๕๐,๐๐๐
7) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม ๘ 6,110,000 ๔ 3,300,000 ๔ 3,300,000 ๑๖ ๑๒,๗๑๐,๐๐๐
แก่บุคลากรในองค์กร



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

  7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึง ๖๔ 57,704,762 ๙ 6,745,000 ๑ 80,000 ๗๔ ๖๔,๕๒๙,๗๖๒
สถานที่ในการปฏิบัติงาน

  7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม ๑๕ 7,674,200 ๑๔ 2,419,400 ๑๓ 2,419,400 ๔๒ ๑๒,๕๑๓,๐๐๐
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย 0 0 0 0 0 0 0 0
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 11 2,229,200 2 40,000 2 40,000 ๑๕ ๒,๓๐๙,๒๐๐
เพื่อการบริการประชาชน
  7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และ ๑ 35,000 ๑ 35,000 ๑ 35,000 ๓ ๑๐๕,๐๐๐
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เผยแพร่การดําเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

รวมข้อ 7 99 73,753,162 30 12,539,400 21 5,874,400 ๑๕๐ ๙๒,๑๖๖,๙๖๒

รวมทั้งสิ้น 326 1,127,286,582 161 601,285,400 130 524,586,400 ๖๑๗ ๒,๒๕๓,๑๕๘,๓๘๒



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โ ่ ้   ื่ ้ํ ี่ ี   ่ ้ ้ํ ้   ํ   ป ี ํ ั ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพือการระบายนําทีดี  - ก่อสร้างรางระบายนํา ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ระบายน้ําและถนนแอสฟัลท์ และการสัญจรไปมา ขนาด ๒.๑๐X๑.๘๐ เมตร ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจรไปมา (แผนชุมชน

ติคคอนกรีตถนนโสภาพิสัย สะดวก ความยาว ๓๐๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ  - บ้านเมืองสวยงามมีความ สมัยอาณาจักร)

ความสะดวก สบายใน เป็นระเบียบเรียบร้อย

การสัญจร  - สามารถระบายน้ําได้

คล่องตัว ป้องกันน้ําท่วมขัง

๒ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้ําที่ดี  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ระบายน้ําและถนนแอสฟัลท์ และการสัญจรไปมา ๒.๑๐X๑.๘๐ เมตร ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล คล่องตัว ป้องกันน้ําท่วมขัง

ติคคอนกรีตถนนโคกเคียน สะดวก ๑,๐๘๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ และมีการสัญจรไป-มา

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค ความสะดวก สบายใน สะดวกรวดเร็ว

คอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า การสัญจร

๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้ําที่ดี  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด - 12,000,000 - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ระบายน้ําและถนนแอสฟัลท์ และการสัญจรไปมา ๒.๑๐X๑.๘๐ เมตร ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล คล่องตัว ป้องกันน้ําท่วมขัง (แผนชุมชน

คิตคอนกรีตถนนจํารูญนรา สะดวก ๓๕๕ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ และมีการสัญจรไป-มา ตรอกช้างฯ)

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค ความสะดวก สบายใน สะดวกรวดเร็ว

คอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า การสัญจร

๓,๗๐๐ ตารางเมตร

๔ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้ําที่ดี  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

้ํ  ั ไป   ป ใ ่ ั  ป้ ั ้ํ ่ ั (   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบานําและถนน ค.ส.ล. และการสัญจรไปมา ๐.๖๐ เมตร ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล คล่องตัว ป้องกันนําท่วมขัง (แผนชุมชน ณ 

ถนน ณ นคร ซอย ๙ สะดวก ๒๘๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ และมีการสัญจรไป-มา นคร)

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ความสะดวก สบายใน สะดวกรวดเร็ว

ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร การสัญจร

๕ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ  - เพื่อออกแบบราย  - แบบแปลนรายละเอียดการ ๒,๕๓๕,๐๐๐ - - รายละเอียดการก่อสร้าง  - แบบแปลนรายละเอียด สํานักการช่าง

ออกแบบรายละเอียดเพื่อการ ละเอียดการก่อสร้างและ ก่อสร้าง และเอกสารประกวด และจัดทําเอกสาร เพื่อการก่อสร้าง และ

ก่อสร้าง (Detail Desing) จัดทําเอกสารประกวด ราคา จํานวน ๒๐ ชุด ประกวดราคาได้รับการ เอกสารประกวดราคา

ถนนเลียบคลองชลประทาน ราคาก่อสร้างถนนเลียบ ออกแบบจํานวน ๒๐ ชุด

พร้อมก่อสร้างกําแพงป้องกัน คลองชลประทานพร้อม

ตลิ่งพังและปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างกําแพงป้องกัน

ตลิ่งพังและปรับปรุง

ภูมิทัศน์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการก่อสร้างขยายถนน  - เพื่อให้ประชาชนมีการ  - ก่อสร้างขยายถนนเป็นถนน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - มีถนนที่ขยายกว้างขึ้น สํานักการช่าง

พร้อมท่อระบายน้ําและระบบ สัญจรที่สะดวก รวดเร็ว แอสฟัลท์ติคคอนกรีต กว้าง ประชากรในเขตเทศบาล  - ไม่มีน้ําท่วมขัง การสัญจร

สาธารณูปโภค บริเวณถนน ปลอดภัย ข้าง ๔ ช่องจราจร ระยะทาง และพื้นที่ใกล้เคยีงได้รับ ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

นราธิวาส - ตากใบ ประมาณ ๑,๐๒๒.๕๐ เมตร ความสะดวก สบายใน

 - จัดทําเกาะกลางถนน กว้าง การสัญจร

๓.๕๐ เมตร

 - ปูผิวทางเท้าด้วยคอนกรีต

ิ ์ ้ ั ิ ั ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

พิมพ์ลายพร้อมจัดภูมิทัศน์

บริเวณพื้นที่ทางเท้าและเกาะ

กลางถนน

 - ก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน

 U-TURN เป็นผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กําแพงกัน

ดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดิน

เท้า และไฟฟ้าแสงสว่างใต้

สะพาน รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

๗ โครงการขุดลอกคลอง ตรอก  - เพื่อให้สามารถระบาย  - ขุดลอกคลองตลอดลําคลอง ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนคลอง ๑ คลอง  - มีลําคลองตรอกบูรณะ สํานักการช่าง

บูรณะ น้ําได้สะดวกและแก้ปัญหา ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร ได้รับการขุดคลองทําให้ ระบายน้ําได้สะดวก และแก้ (แผนชุมชนบูรณะ)

การตื้นเขินของลําคลอง กว้าง ๓ - ๘ เมตร พร้อมท่อลอด การระบายน้ําสะดวก ปัญหาการตื้นเขินของลําคลอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการซ่อมแซมสะพานไม้  - เพื่ออํานวยความ  - ซ่อมแซมสะพานไม้ทางเดิน ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๕ ของจํานวน  - สมาชิกในชุมชนเกิด สํานักการช่าง

ทางเดินในชุมชนบาเละฮิเล สะดวกแก่สมาชิกในชุมชน ชุมชนบาเละฮิเล ระยะทาง ประชากรในเขตเทศบาล ความสะดวกในการสัญจร (แผนชุมชนหลัง

(ชุมชนหลังตลาดสด) ๕๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ เข้า - ออกในชุมชน ตลาดสด)

ความสะดวก สบายใน

การสัญจร

๙ โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อ  - เพื่อออกแบบราย  - แบบแปลนรายละเอียดการ ๒,๕๓๐,๐๐๐ - - รายละเอียดเพื่อการ  - แบบแปลนรายละเอียด สํานักการช่าง

ออกแบบรายละเอียดเพื่อ ละเอียดการก่อสร้างและ ก่อสร้าง และเอกสารประกวด ก่อสร้างขยายถนน เพื่อการก่อสร้าง และ

่ ้  ( l ) ั ํ ป  ํ   ( ิ  ใ ) ป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การก่อสร้าง (Detail Desing) จัดทําเอกสารประกวด ราคา จํานวน ๒๐ ชุด (ถนนนราธิวาส ตากใบ) เอกสารประกวดราคา

ขยายถนนพร้อมระบายน้ํา ราคาก่อสร้างขยายถนน  ได้รับการกออกแบบ

และระบบสาธารณูปโภค พร้อมท่อระบายน้ําและ จํานวน ๒๐ ชุด

บริเวณถนนนราธิวาส-ตากใบ ระบบสาธารณูปโภค

บริเวณถนนนราธิวาส

ตากใบ

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อให้ชุมชนมีทาง  - ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - สามารถระบายน้ําที่ท่วม สํานักการช่าง

และรางระบายน้ําซอยแยก ระบายน้ําและทางสัญจร ๓ - ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร จํานวนประชากร ขังภายในชุมชนได้ทั่วถึง (แผนชุมชน

จากตรอกอารมย์ ที่ดี  - รางระบายน้ํา กว้าง ๐.๖๐ ในเขตเทศบาล และมีทางสัญจรที่ดี กําปงปายง)

เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง

ได้รับความสะดวก

สบายในการสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม  - เพื่อให้ได้บริษัทที่  - จัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมและ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ที่ปรึกษาควบคุมและ  - งานก่อสร้างปรับปรุง สํานักการช่าง

จัดการก่อสร้างปรับปรุงภูมิ ปรึกษาที่มีความรู้ความ การจัดการก่อสร้าง ปรับปรุง จัดการก่อสร้าง ปรับปรุง ดังกล่าวมีความสวยงาม

ทัศน์บริเวณหาดนราทัศน์ ชํานาญมีประสบการณ์ใน ภูมิทัศน์บริเวณหาดนราทัศน์ ภูมิทัศน์บริเวณหาดนรา ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในสาขาวิชาชีพควบคุม จํานวน ๑ ราย รายละเอียด ทัศน์ได้รับการจ้าง  - ที่ปรึกษาถ่ายทอดเทคนิค

ให้เป็นไปตามแบบแปลน ตามแบบแปลนที่เทศบาล จํานวน ๑ ราย การควบคุมงานให้เจ้าหน้าที่

ที่เทศบาลกําหนด กําหนด) มีความรู้ ความเข้าใจ

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนระแงะ  - เพื่อความปลอดภัย  - ก่อสร้างถนนพื้นที่ประมาณ - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - เพื่อความปลอดภัย และ สํานักการช่าง

ไ ่ ิ่ ใ  ป ใ ี  ป้ ั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

มรรคาขยายไหล่ทางและ เพิมความสะดวกในการ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ประชากรในเขตเทศบาล มีความสวยงาม ป้องกัน

ระบบระบายน้ําถนนระแงะ สัญจรและระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ําความ และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้ําท่วมขัง

มรรคาบริเวณสะพานยะกัง ป้องกันท่วมขัง ยาวทั้งสองข้าง ๓๙๕ เมตร ความสะดวก สบาย

ในการสัญจร

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อความสะดวกในการ  - ก่อสร้างถนนพื้นที่ประมาณ - ๓,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - มีระบบระบายน้ําที่ดี สํานักการช่าง

ระบบระบายน้ําถนนวัชรีบํารุง สัญจร และป้องกันน้ําท่วม ๙๐๐ ตารางเมตร ประชากรในเขตเทศบาล ป้องกันน้ําท่วม มีระบบ (แผนชุมชน

ซอย ๑/๖ การระบายน้ําที่สะดวก  - ก่อสร้างรางระบายน้ําความ และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ผิวจราจรที่ดี  ณ นคร)

ยาวทั้งสองข้าง ๖๑๕ เมตร ความสะดวก สบาย

ในการสัญจร

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ๑,๔๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - การสัญจรไป มาสะดวก สํานักการช่าง

ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน สะดวกในการสัญจร ๓๘๐ ตารางแมตร ประชากรในเขตเทศบาล ป้องกันน้ําท่วม (แผนชุมชน

โคกเคียน (ตรงข้ามซอยหมอ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ มัดยามัน)

โอเก่า) ความยาวทั้งสองข้าง ๒๕๗ เมตร ความสะดวก สบายในการสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ๑,๔๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - การสัญจรไป มาสะดวก สํานักการช่าง

ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน  และสะดวกในการสัญจร ๒๙๐ ตารางเมตร ประชากรในเขตเทศบาล ป้องกันน้ําท่วม (แผนชุมชน 

คชรัตน์ (ทางเข้าสวนผักเก่า)  - ก่อสรา้งระบบระบายน้ํา และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ บางนาค)

ความยาวทั้งสองข้าง ๒๗๐ ความสะดวก สบาย

เมตร ในการสัญจร

๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อให้ประชาชนมีราง  - รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง - - ๒,๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ไม่มีน้ําท่วมขัง การสัญจร สํานักการช่าง

ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน ระบายน้ําและถนนใช้ ๐.๖๐ เมตร ยาวทั้งสองข้าง ประชากรในเขตเทศบาล สะดวก รวดเร็ว ประชาชน (แผนชุมชน 

ี ิ ็ ั ไป ็   ้ ป ั ป ิ ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ี ี ิ ี่ ี ึ้  ์)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว ๓๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงริม และพืนทีใกล้เคียงได้รับ มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน และ อดุลตานนท์)

ถนนประชาสงเคราะห์ และเตรียมระบายน้ําส่ง ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรพื้นที่ ความสะดวก สบาย ช่วยระบายน้ํา

แบบโครงการสาย ก รวม ๑,๒๖๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อให้ประชาชนมีราง  - รายระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง - ๗,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ไม่มีน้ําท่วมขัง การสัญจร สํานักการช่าง

ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน ระบายน้ําและถนนใช้ ๐.๖๐ เมตร ยาวทั้งสองข้าง ประชากรในเขตเทศบาล สะดวก รวดเร็ว ประชาชน (แผนชุมชน 

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยก สัญจรไปมาสะดวก ๑,๐๓๔ เมตร พร้อมถนน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อดุลตานนท์)

ถนนอดุลตานนท์ 7 ช่วงที่ ๒ รวดเร็ว ค.ส.ล. ผิวจราจรพื้นที่รวม ความสะดวก สบาย

๓,๒๒๒ ตารางเมตร ในการสัญจร

๑๘ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า  - เพื่อให้ประชาชนมีทาง  - ทางเดินเท้าเลียบคลอง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๗๐ ของจํานวน  - การสัญจรสะดวกรวดเร็ว สํานักการช่าง

เลียบคลองตรอกบูรณะ เดินเท้าใช้สัญจรไป มา ตรอกบูรณะ ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (แผนชุมชนบูรณะ)

สะดวก ประมาณ ๔๒๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ขึ้นและป้องกันการรุกล้ํา

ความสะดวก สบาย คลอง

ในการสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการก่อสร้างเกาะกลาง  - เพื่อให้มีเกาะกลางและ  - เกาะกลางขนาดกว้าง ๐.๖๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - เกาะกลางและไฟฟ้า  - มีการจราจรที่ดีขี้น และ สํานักการช่าง

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตั้งแต่ ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อม เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร พร้อม แสงสว่างพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ห้าแยกปั้มคาร์ลเท็กซ์ถึงแยก ปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ ไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับปรุง ถนนและภูมิทัศน์บริเวณ

ถนนสมัยอาณาจักรพร้อม ให้สวยงาม ภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน ๑ แห่ง

๒๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจร  - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - มีถนนสวยงาม และ สํานักการช่าง

แอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนน เดินซึ่งอยู่ในสภาพชํารุด แอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนน ประชากรในเขตเทศบาล ประชาชนได้ใช้ในการสัญจร

ิ ิ ํ ใ ้ ่ใ ป ิ ิ ิ ํ  ั ้ ่ ิ ิ ํ ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ไป ็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

พิชิตบํารุง ให้อยูใ่นสภาพปกติ และ พิชิตบํารุง ตังแต่แยกพิชิตบํารุง และพืนทีใกล้เคียงได้รับ ไป มาสะดวกรวดเร็ว

มีความสวยงาม ถึงบริเวณสะพานปรีดานราทัศน์ ความสะดวก สบาย ปลอดภัย

รวมพื้นที่ไม่ไม่น้อยกว่า ๓๕,๘๐๗ ในการสัญจร

ตารางเมตรพร้อมตีเส้นจราจร

ตามรูปแบบ และรายการที่

ที่เทศบาลกําหนด

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อความสะดวกในการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง - ๘๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.ซอย สัญจรและระบายน้ําท่วม ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ประชากรในเขตเทศบาล ในการสัญจรและสามารถ (แผนชุมชน 

บ้านเลขที่ ๕๖/๑๕-๕๖/๑๘ ขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ระบายน้ําที่ท่วมขัง ละม้ายอุทิศ)

ถนนละม้ายอุทิศ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ความสะดวก สบาย

ทั้งสองข้าง ๑๓๔ เมตร ในการสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - ปรับปรุงระบบระบาย  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา - ๘๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - มีระบบระบายน้ําที่ดี มี สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล. ซอยอาราม น้ําให้มีประสิทธิภาพ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ประชากรในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพสามารถ (แผนชุมชน 

ความยาว ๑๘๐ เมตร และพื้นที่ใกลเ้คียงได้รับ ระบายน้ําท่วมขังได้ วัดบางนรา)

ความสะดวก สบาย

ในการสัญจร

๒๓ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อความสะดวกในการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๗๐ ของจํานวน  - มีระบบการจราจรที่ดี สํานักการช่าง

น้ําค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล สัญจร และระบายน้ําท่วม ๔.๕๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ประชากรในเขตเทศบาล และการระบายน้ํามี (แผนชุมชนบาง

้ ้ ้  ั  ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ป ิ ิ ป ิ )์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ซอยตรงข้ามร้านสวนกล้วย - ขัง ๒๓๐ เมตร และพืนทีใกล้เคียงได้รับ ประสิทธิภาพสามารถ นาค,ประชาภิรมย์)

ถนนรัตนวณิชย์  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล ความสะดวก สบาย ระบายน้ําที่ท่วมขังได้

กว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ในการสัญจร  - บ้านเมืองสวยงามมีความ

ทั้งสองข้าง ๔๕๕ เมตร เป็นระเบียบเรียบร้อย

๒๔ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อความสะดวกในการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑,๖๗๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๗๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล สัญจรและระบายน้ําท่วม ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ประชากรในเขตเทศบาล ในการสัญจรและสามารถ

ซอยหลังสํานักงานคุม ขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ระบายน้ําที่ท่วมขัง

ประพฤติฯ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ความสะดวก สบาย

ทั้งสองข้าง ๒๐๐ เมตร ในการสัญจร

๒๕ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อให้สามารถระบาย  - รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง - ๘๑๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ทําให้การระบายน้ํามี สํานักการช่าง

น้ําค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. น้ําที่ท่วมขังและมีความ ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ประชากรในเขตเทศบาล ความสะดวก ประชาชนมี (แผนชุมชน 

ซอยแยกซอยพนาสณฑ์ ๑ สะดวกในการสัญจรของ ๑๕๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ความปลอดภัยในการสัญจร พนาสณฑ์)

(ตรงข้ามโรงเรียนสวนสวรรค์) ประชาชน  - ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ ความสะดวก สบาย ไปมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ในการสัญจร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 

ตารางเมตร

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อความสะดวกในการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ๑,๒๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ถนนนรสุขอนุสรณ์ ซอย ๑ สัญจรและระบายน้ําท่วม ๓๖๗ ตารางเมตร ประชากรในเขตเทศบาล ในการสัญจร มีการระบาย (แผนชุมชน ณ นคร)

ขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้ําที่ดี ป้องกันน้ําท่วมขัง

ค.ส.ล. ความยาวทั้งสองข้าง ความสะดวก สบาย

 ใ ั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒๑๖ เมตร ในการสัญจร

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อความสะดวกในการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ - ๕,๐๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

และระบบระบายน้ําซอย สัญจรและระบายน้ําท่วม ๑,๑๓๔ ตารางเมตร ประชากรในเขตเทศบาล ในการสัญจร มีการระบาย (แผนชุมชน ณ นคร)

ปรีชาพลและซอยแยก ขังในชุมชน  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้ําที่ดี ป้องกันน้ําท่วมขัง

กว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ความสะดวก สบาย

รวม ๙๑๖ เมตร ในการสัญจร

๒๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อความสะดวกในการ  - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติค ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความปลอด สํานักการช่าง

แอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนน สัญจรและระบายน้ําที่ดี คอนกรีต พื้นที่ ๕.๒๘๕ ประชากรในเขตเทศบาล ภัยในการสัญจร และระบบ

สุริยะประดิษฐ์บริเวณสะพาน ตารางเมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ระบายน้ําที่ดี

ข้ามคลองหน้าบริษัท มิตซูบิชิ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ความสะดวก สบาย

จํากัด พร้อมระบบระบายน้ํา บริเวณสะพานข้ามคลอง ในการสัญจร

จํานวน ๑ จุด พร้อมขุดลอก



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๙ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อให้สามารถระบาย  - รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําท่วม สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล น้ําและเพื่อความสะดวก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล ได้ดี และประชาชนมีความ (แผนชุมชน 

ถนนยะกัง ๑ ซอย ๖ ในการสัญจรไปมา ประมาณ ๑๘๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สะดวกในการสัญจรไปมา ยะกัง ๑)

(ข้างบ้านหมอแวมาฮาดี)  - ถนน ค.ส.ล. พื้นที่รวม ความสะดวก สบาย

ประมาณ ๗๒๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

๓๐ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ํา  - ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ - - เขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับ  - สามารถป้องกันการกัด สํานักการช่าง

เซาะตลิ่งคลองยะกังฝั่งซ้าย ของน้ําในฤดูน้ําหลาก ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร การพัฒนาก่อสร้าง เซาะตลิ่งได้

ั ่ ้ํ   ํ   ่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากสะพานยะกังจดแม่นํา   จํานวน ๑ แห่ง  

บางนรา

๓๑ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา กว้าง ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ซอยประชานุรักษ์ (ซอยข้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ประชากรในเขตเทศบาล ในการสัญจรและสามารถ (แผนชุมชน

กองทุนสงเคราะห์การทํา ๓๑๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ระบายน้ําที่ท่วมขัง บางนาค)

สวนยาง) ความสะดวก สบาย

ในการสัญจร

๓๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล - - ๒,๐๐๗,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล พร้อมถนน ค.ส.ล.  - เพื่อเพิ่มความสะดวก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความ ประชากรในเขตเทศบาล ในการสัญจร และสามารถ (แผนชุมชนยะกัง1)

ถนนยะกัง ๑ ซอย ๖ สบายต่อประชาชนในการ ยาว ๓๐๐ เมตร (ทั้งสองข้าง) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ระบายน้ําที่ท่วมขัง

(ริมคลองชลประทาน) สัญจรไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ความสะดวก สบาย

ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ในการสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล - ๑,๐๑๒,๐๐๐ - ร้อยละ ๗๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนน และความสะดวกสบายแก่ กว้าง๐.๖๐ เมตร ยาว๑๘๐ ม. ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจร และ (แผนชุมชน ณ นคร)

ณ นคร ซอย ๑๓ ประชาชนในการสัญจร  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สามารถระบายน้ําที่ท่วมขัง

ไปมา ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ความสะดวก สบาย

ในการสัญจร

๓๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล - - ๓,๗๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนน และความสะดวกสบายแก่ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๑๐ ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจร และ (แผนชุมชน ณ นคร)

ั ี ํ   ป ใ ั  ( ั้ ้ ) ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ้ํ ี่ ่ ั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัชรีบํารุง ซอย ๑/๘ ประชาชนในการสัญจร เมตร (ทังสองข้าง) และพืนทีใกล้เคียงได้รับ สามารถระบายนําทีท่วมขัง

ไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พื้นที่ไม่ ความสะดวก สบาย

น้อยกว่า ๑.๖๓๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

๓๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนน และความสะดวกสบายแก่ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๐ ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจร และ (แผนชุมชน ณ นคร)

ประชาพัฒนา ซอย ๗ ประชาชนในการสัญจร เมตร (ทั้งสองข้าง) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สามารถระบายน้ําที่ท่วมขัง

ไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พื้นที่ไม่ ความสะดวก สบาย

น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

๓๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล ๕๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนน และความสะดวกสบายแก่ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐ ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจร และ (แผนชุมชน ณ นคร)

ณ นคร ซอย ๑ ประชาชนในการสัญจร เมตร (ทั้งสองข้าง) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สามารถระบายน้ําที่ท่วมขัง

ไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พื้นที่ไม่ ความสะดวก สบาย

น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร ในการสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนน และความสะดวกสบายแก่ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐๐ ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจร และ (แผนชุมชน ณ นคร)

ณ นคร ซอย ๓ ประชาชนในการสัญจร เมตร (ทั้งสองข้าง) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สามารถระบายน้ําที่ท่วมขัง

ไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พื้นที่ไม่ ความสะดวก สบาย

น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

๓๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนน และความสะดวกสบายแก่ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจร และ (แผนชุมชน ณ นคร)

   ป ใ ั  ( ั้ ้ ) ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ้ํ ี่ ่ ั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ณ นคร ซอย ๑๒ ประชาชนในการสัญจร เมตร (ทังสองข้าง) และพืนทีใกล้เคียงได้รับ สามารถระบายนําทีท่วมขัง

ไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พื้นที่ไม่ ความสะดวก สบาย

น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

๓๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง แ - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล. - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนน ความสะดวกสบายแก่ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจร และ (แผนชุมชน ณ นคร)

ประชาพัฒนา ซอย ๑ ประชาชนในการสัญจร เมตร (ทั้งสองข้าง) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สามารถระบายน้ําที่ท่วมขัง

ไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พื้นที่ไม่ ความสะดวก สบาย

น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

๔๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  - ปรับปรุงระบบการ  - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

แอสฟัลท์ติคคอนกรีต จราจรให้มีความสะดวก คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจรไปมา

ถนนระแงะมรรคา ในการสัญจรไปมา ๔๙,๘๐๐ ตารางเมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ  - บ้านเมืองสวยงามมีความ

ความสะดวก สบาย เป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงคันหิน  - ก่อสร้างปรับปรุงคันหิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ทําให้คันหินทางเท้าภาย สํานักการช่าง

คันหินทางเท้าในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล ทางเท้าภายในเขตเทศบาล ประชากรในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลมีความ (แผนชุมชน ๓๕

(รายละเอียดตามที่เทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สวยงามและมีความสะดวก ชุมชน )

กําหนด) ความสะดวก สบาย สบายในการสัญจรไปมา

ในการสัญจร

๔๒ โครงการก่อสรา้งระบบระบาย  - เพื่อให้สามารถระบาย  - ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔,๑๒๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ท่วม สํานักการช่าง

น้ําพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอย น้ําท่วมขังและเพื่อความ ๐.๖๐ เมตร ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล ขัง ประชาชนมีคุณภาพ (แผนชุมชนประชา

ป ิ  ( ื ไ ใ ั ไป   ( ั้ ้ ) ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ี ิ ี่ ี ั ไป ิ )์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาอุทิศ (เมืองไทย สะดวกในการสัญจรไปมา ๘๑๐ เมตร (ทังสองข้าง) และพืนทีใกล้เคียงได้รับ ชีวิตทีดี การสัญจรไปมา ภิรมย์)

ประกันภัย)  - ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ความสะดวก สบาย สะดวกยิ่งขึ้น

๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ - ๕๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

พร้อมระบบระบายน้ําซอย และเพิ่มความสะดวก ๑๐๘ ตารางเมตร ประชากรในเขตเทศบาล ในการสัญจรและสามารถ (แผนชุมชน 

เยื้องซอยบาโงดือราฮัม สบายแก่ประชาชนในการ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ระบายน้ําที่ท่วมขัง พนาสณฑ์)

สัญจรไปมา ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ความสะดวก สบาย  

ยาว ๙๖ เมตร ในการสัญจร

๔๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  - ปรับปรุงระบบการ  - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีความสะดวก สํานักการช่าง

แอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนน จราจรให้มีความสะดวก คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ประชากรในเขตเทศบาล สบายในการสัญจรไปมา

ภูผาภักดี สบายในการสัญจรไปมา ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ  - บ้านเมืองสวยงามมีความ

ความสะดวก สบาย เป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๕ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - ปรับปรุงระบบระบาย  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด - ๓๙,๐๒๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - มีระบบระบายน้ําที่ดีมี สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล. ถนนวิจิตรไชยบูลย์ น้ําให้มีประสิทธิภาพ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพสามารถ

ถึงพนาสณฑ์ แยกถนนทาง ประมาณ ๑,๑๑๕ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ระบายน้ําที่ท่วมขังได้

หลวงชนบท ความสะดวก สบายในการสัญจร

๔๖ โครงการปรับปรุงเขื่อนริมแม่  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงพื้นที่เดิม จํานวน - ๗,๘๗๒,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - มีระบบเขื่อนป้องกันน้ํา สํานักการช่าง

น้ําบริเวณอาคารศูนย์บริการ ภูมิทัศน์บริเวณอาคาร ๒๔๒ ตารางเมตร ประชากรในเขตเทศบาล กัดเซาะที่มีประสิทธิภาพ

สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขให้  - งานก่อสร้างเขื่อนพร้อมงาน มีความพึงพอใจในการ และรองรับการบริการ

่ใ ี่ ี ป ั ป ิ ั ์ ไฟ ป ั ป ป ใ ้ ีป ิ ิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

อยูใ่นสภาพทีดีและรอง ปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟ ปรับปรุง ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

รับการบริการประชาชน แสงสว่าง ยิ่งขึ้น

๔๗ โครงการก่อสร้างเขื่อนริมแม่  - เพื่อปรับปรุงก่อสร้าง  - ก่อสร้างเขื่อนพร้อมพื้น - ๒๒,๗๐๙,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - มีระบบเขื่อนป้องกันน้ํา สํานักการช่าง

น้ําบางนราบริเวณพลับพลาที่ เขื่อนริมแม่น้ําบางนรา ลานงานภูมิทัศน์ และไฟแสง ประชากรในเขตเทศบาล กัดเซาะที่มีประสิทธิภาพ

ประทับ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ สว่าง พื้นที่ประมาณ ๑,๒๓๘ มีความพึงพอใจในการ รองรับการท่องเที่ยว และ

ดยีิ่งขึ้น ตารางเมตร ปรับปรุง แข่งขันการแข่งเรือประจําปี

(งานของดีเมืองนรา)

๔๘ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําแบบ - - ๕๐,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - มีระบบระบายน้ําที่ดีมี สํานักการช่าง

น้ําถนนทางหลวงขนบท บริเวณบ้านเรือนริมถนน ปากเปิดขนาดปากกว้าง ๓.๕๐ ประชากรในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพสามารถ

ทางหลวงชนบท และเขต  ม.ยาว ๓.๐๐ เมตร ได้รับความสะดวก ระบายน้ําที่ท่วมขังได้

เทศบาลสาธารณะ ร.๕  - ก่อสร้างรางระบายน้ําแบบ ในการระบายน้ํา  

ปากเปิดขนาดปากกว้าง 

๕.๕ ม. ยาว ๑,๙๐๐ เมตร   



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๙ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ๙๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ในการระบายน้ําและ ค.ล.ล ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังและการสัญจร (แผนชุมชน 

(ตรงข้ามศนูย์เด็กเล็กกําพร้า) ป้องกันท่วมขัง ความยาวประมาณ ๑๖๐ ม. และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สะดวกยิ่งขึ้น เมาะสือแม)

ถนนวิจิตรไชยบูลย์  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจร  - ถนน ค.ส.ล. พื้นที่รวม ความสะดวก สบายใน

ประมาณ ๑๙๐ ตารางเมตร การสัญจร

๕๐ โครงการก่อสร้างถนนคอน  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจร  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๗๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักการช่าง

กรีตเสริมเหล็กซอยข้าง และความสะดวกในการ เหล็ก พื้นที่ประมาณ ๙๘๐ ประชากรในเขตเทศบาล ที่ดี การสัญจรไปมาสะดวก

ไป ี ์ ั ั ิ ั ไป ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ิ่ ึ้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส สัญจรไปมา ตารางเมตร และพืนทีใกล้เคียงได้รับ ยิงขึน

ความสะดวก สบายใน

การสัญจร

๕๑ โครงการก่อสร้างระบายน้ํา  - เพื่อให้ประชาชนมีทาง  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - ทําให้ไม่มีน้ําท่วมขัง การ สํานักการช่าง

ค.ส.ล พร้อมถนน ค.ส.ล. ระบายน้ําและถนนในการ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวทั้ง ๒ ประชากรในเขตเทศบาล สัญจรสะดวกรวดเร็ว (แผนชุมชน 

ซอยศรีเลขา สัญจรที่สะดวกและ ข้าง ๒๓๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี บางนาค)

รวดเร็ว  - ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ความสะดวก สบายใน

ยาว ๑๑๕ เมตร การสัญจร

๕๒ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อความสะดวกในการ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - มีระบบระบายน้ําที่ดี สํานักการช่าง

น้ําและถนน ค.ส.ล. ซอยแยก สัญจรและป้องกันน้ําท่วม ค.ส.ล. ยาว ๓๖๐ เมตร ประชากรในเขตเทศบาล ป้องกันน้ําท่วม (แผนชุมชนยะกัง ๑)

ถนนยะกัง ๑ ซอย ๖ ทางทิศ ขังการระบายน้ําที่สะดวก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ  - มีระบบผิวการจราจรที่ดี

ใต้ ตรงบ้านเลขที่ ๒๐/๑ ๔๓๐ ตารางเมตร ความสะดวก สบายใน

และ ๒๒/๑ การสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อให้สามารถระบาย  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๙ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. ซอยทิพย์วารี และ น้ําท่วมขังได้อย่างมี ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังในชุมชนได้อย่างมี (แผนชุมชน

ซอยแยก ประสิทธิภาพ ๔๓๐ เมตร (ทั้งสองข้าง) ได้รับความสะดวก ประสิทธิภาพ บางนาค)

ในการระบายน้ํา

๕๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  - เพื่อความปลอดภัยและ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - เพิ่มความปลอดภัยในการสํานักการช่าง

ค.ส.ล.รอบวงเวียนนกสันติ เพิ่มความสะดวกในการ ประมาณ ๑,๙๔๐ ตารางเมตร ประชากรในเขตเทศบาล สัญจรที่ดีและผิวจราจรที่ดี

ภาพ สัญจร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

 ใ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ความสะดวก สบายใน

การสัญจร

๕๕ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพิ่มประสิทธิภาพใน  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล ๑,๑๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - มีระบบระบายน้ําที่ดี สํานักการช่าง

 น้ําพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอย การระบายน้ําและผิว ยาวทั้ง ๒ ด้าน ยาวประมาณ ประชากรในเขตเทศบาล ป้องกันน้ําท่วมและมีผิว

แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ จราจรที่มีสภาพที่ดี ๑๖๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ จราจรที่ดี

 (ข้างบริษัทมิตซูบิชิ)  - ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ความสะดวก สบายใน

ซอยแยก ๑ ๖๗๐ ตารางเมตร การสัญจร

๕๖ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพิ่มประสิทธิภาพใน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล ๙๓๙,๕๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - มีระบบระบายน้ําที่ดี สํานักการช่าง

น้ําพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอย การระบายน้ําและผิว ยาวทั้ง ๒ ด้าน ยาวประมาณ ประชากรในเขตเทศบาล ป้องกันน้ําท่วมและมีผิว

แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ จราจรที่มีสภาพที่ดี ๑๖๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ จราจรที่ดี

 (ข้างบริษัทมิตซูบิชิ)  - ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ความสะดวก สบายใน

ซอยแยก ๔๓๐ ตารางเมตร การสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๗ โครงการก่อสร้างถนนแอส  - เพื่อการระบายน้ําที่ดี  - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค ๒,๙๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีตและระบบ และมีการสัญจรที่สะดวก คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังและมีทางสัญจรที่ดี

ระบายน้ําถนนข้างบริษัท สบาย ๓,๗๐๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

นิสสัน จํากัด  - ถนนรางระบายน้ําขนาด ความสะดวก สบายใน

 ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๑ เมตร การสัญจร

๕๘ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อป้องกันน้ําท่วมและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ๑,๕๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ท่วม สํานักการช่าง

ระบายน้ําและถนน ค.ส.ล. การระบายน้ําที่ดี การ ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๐๕ ประชากรในเขตเทศบาล ขังและการคมนาคม (แผนชุมชนบูรณะ)

ี ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ซอยแยกตรอกบูรณะ คมนาคมมีความสะดวก เมตร และพืนทีใกล้เคียงได้รับ สะดวกรวดเร็ว

 สบาย  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ความสะดวก สบายใน

 ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตารางเมตร การสัญจร

๕๙ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อการระบายน้ําที่ดี  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ๑,๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

น้ําและถนน ค.ส.ล. ถนนยะกัง และการสัญจรไปมา ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ ประชากรในเขตเทศบาล คล่องตัว ป้องกันน้ําท่วมขัง (แผนชุมชนยะกัง ๑)

๑ ซอย ๖ (ตรงบ้านเลขที่ สะดวก เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ และมีการสัญจรไป-มา

๑๐/๑ , ๑๐/๒ , ๘/๑๔  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ความสะดวก สบายใน สะดวกรวดเร็ว

ไม่น้อยกว่า ๒๕๑ ตารางเมตร การสัญจร

๖๐ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อการระบายน้ําที่ดี  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

น้ําและถนน ค.ส.ล. ซอยแยก และการสัญจรไปมา ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๖๖ ประชากรในเขตเทศบาล คล่องตัว ป้องกันน้ําท่วมขัง (แผนชุมชนยะกัง ๑)

ถนนยะกัง ๑ (ตรงบ้านเลขที่ สะดวก เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ และมีการสัญจรไป-มา

๒๐ , ๓๘ ถนนยะกัง ๑)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ความสะดวก สบายใน สะดวกรวดเร็ว

ไม่น้อยกว่า ๒๐๓ ตารางเมตร การสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๑ โครงการก่อสร้างถนนกันแนว  - เพื่อความสะดวก  - ก่อสร้างถนนกันแนวคลื่น ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - การสัญจรไป มาสะดวก สํานักการช่าง

คลื่น หาดนราทัศน์ รวดเร็วในการสัญจรรักษา หาดนราทัศน์จํานวน ๔ ช่วง ประชากรในเขตเทศบาล เป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน

สิ่งแวดล้อมไว้ซึ่งสภาพที่ ความยาว ๔๐๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ การท่องเที่ยวให้กับจังหวัด

เป็นธรรมชาติและเป็นการ ความสะดวก สบายใน รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ซึ่ง

ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสัญจร สภาพที่เป็นธรรมชาติ

๖๒ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อการคมนาคมไป  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ๓,๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ท่วม สํานักการช่าง

น้ําและถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่ มาสะดวกและการระบาย ๐.๖๐ เมตร ความยาวทั้งสอง ประชากรในเขตเทศบาล ขังและการสัญจรไป มา (แผนชุมชน 

้ ิ  ้ํ ี่ ี ้   ื้ ี่ใ ้ ี ไ ้ ั ื ป )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

บ้านอมรวิลเลจ นําทีดี ข้าง ๔๖๗ เมตร และพืนทีใกล้เคียงได้รับ สะดวก จือปอ)

ถนนแสงจันทร์  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ความสะดวก สบายใน  

ประมาณ ๑,๒๔๐ ตารางเมตร การสัญจร

๖๓ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อการคมนาคมไป  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ๘๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ท่วม สํานักการช่าง

น้ําและถนน ค.ส.ล. ถนน ณ มาสะดวกและการระบาย ๐.๖๐ เมตร ความยาวทั้งสอง ประชากรในเขตเทศบาล ขังและการสัญจรไป มา (แผนชุมชน ณ นคร)

นคร ซอย ๒๑ (ซอยแยกบ้าน น้ําที่ดี ข้าง ๑๑๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สะดวก

เลขที่ ๑๖๑/๒๐ - ๑๖๑/๒๖)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ความสะดวก สบายใน  

ประมาณ ๒๓๕ ตารางเมตร การสัญจร

๖๔ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อการคมนาคมไป  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ท่วม สํานักการช่าง

น้ําและถนน ค.ส.ล. ซอยแยก มาสะดวกและการระบาย ๐.๖๐ เมตร ความยาวทั้งสอง ประชากรในเขตเทศบาล ขังและการสัญจรไป มา (แผนชุมชน ณ นคร)

ถนนประชาพัฒนา (ตรงบ้าน น้ําที่ดี ข้าง ๑๐๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สะดวก

เลขที่ ๘๐/๕ , ๘๐/๖)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ความสะดวก สบายใน  

ประมาณ ๒๗๐ ตารางเมตร การสัญจร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๕ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อให้สามารถระบาย  - ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด ๒๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

น้ําถนนระแงะมรรคา น้ําได้สะดวกและแก้ไข ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๖ ม. ประชากรในเขตเทศบาล สะดวกและแก้ปัญหาอุดตัน

(สี่แยกวัดประชาภิรมย์) ปัญหาการอุดตันของสิ่ง พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๑๐ X มีความพึงพอใจที่ได้รับ ของท่อระบายน้ํา 

 ปฏิกูล ๑.๑๐ เมตร จํานวน ๒ บ่อ ความสะดวก  

๖๖ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล ๙๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - มีระบบระบายน้ําที่ดี สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล การระบายน้ําและผิว ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความยาว ประชากรในเขตเทศบาล ป้องกันน้ําท่วมและการ (แผนชุมชน 

ถนนคชรัตน์ ซอย ๒ (ส่วน จราจรที่มีสภาพดี ๙๗ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สัญจรไปมาสะดวก จือปอ)

ี่ ิ่ ิ )    ่ ้   ื้ ี่  ใ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีเพิมเติม)   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พืนที ความสะดวก สบายใน  

ไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ตารางเมตร การสัญจร

๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต - เพื่อการสัญจรไป มา  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - ๙๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - การสัญจรไป มาสะดวก สํานักการช่าง

เสริมเหล็กซอยข้างโรงแรม สะดวกรวดเร็ว เหล็ก พื้นที่ประมาณ ๑๔๕ ประชากรในซอยดังกล่าว รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

แปซิฟิก  ตารางเมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ  

   ความสะดวก สบายใน  

 การสัญจร

๖๘ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพิ่มประสิทธิภาพใน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา - ๒,๕๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

ระบายน้ําและถนนคอนกรีต การระบายน้ําและความ ค.ส.ล. ความยาวทั้งสองข้าง ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังและมีความสะดวก (แผนชุมชน 

เสริมเหล็กซอยแยกถนน สะดวกในการสัญจร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ในการสัญจร ประชาร่วมใจ)

สุริยะประดิษฐ์ (ข้างบริษัท ไปมา  - ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ความสะดวกสบายในการ  

มิตซูบิชิ) ซอยประชาสันติ๑๐ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร สัญจร  

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๙ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพิ่มประสิทธิภาพใน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา - ๔๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

ระบายน้ําและถนนคอนกรีต การระบายน้ําและความ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังและมีความสะดวก (แผนชุมชน

เสริมเหล็กซอยเชื่อมระหว่าง สะดวกในการสัญจร ๔๕ เมตร และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ ในการสัญจร ประชาร่วมใจ,

ซอยประชาร่วมใจ - ถนน ไปมา  - ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ความสะดวกสบายในการ  ๙๑๒)

เข้าสวนสาธารณะ ร. ๕ ๑๓๕ ตารางเมตร สัญจร

๗๐ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพิ่มประสิทธิภาพใน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา - ๑,๓๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

ระบายน้ําและถนนหลังสวน การระบายน้ํา แก้ปัญหา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังได้อย่างมี (แผนชุมชน

ั ํ ปํ  ( ิ ) ้ํ ่ ั  ื้ ี่ใ ้ ี ป ิ ิ )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

อาหารครัวลําปํา (เดิม) นําท่วมขัง  และพืนทีใกล้เคียง ประสิทธิภาพ ๙๑๒)

 สามารถระบายน้ําได้ดี  

 มีประสิทธิภาพ

๗๑ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้ําที่ดี  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา - ๒,๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

ระบายน้ําและถนน ค.ส.ล. และมีการสัญจรที่ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังได้อย่างมี (แผนชุมชน

ถนนซอยจันทร์พิมพ์ ๒ สะดวกสบาย  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ประสิทธิภาพ ๙๑๒)

ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร สามารถระบายน้ําได้ดี  

 มีประสิทธิภาพ

๗๒ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา - ๒,๓๖๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

ระบายน้ําถนนเฉลิมพระ ในการระบายน้ําและ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังได้อย่างมี

เกียรติฯ (ทางเข้าสวน ร.๕) แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง ความยาวทั้งสองข้างประมาณ และพื้นที่ใกล้เคียง ประสิทธิภาพ

  ๔๐๐ เมตร สามารถระบายน้ําได้ดี

  มีประสิทธิภาพ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๓ โครงการปรับปรุงรางระบาย  - ป้องกันน้ําท่วมขังและ  - ทําการปรับปรุงรางระบาย - ๙๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนน การระบายน้ําที่สะดวก น้ําขนาด ๐.๖๐ เมตร ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังได้อย่างมี (แผนชุมชน

อดุลตานนท์ ๖ รวดเร็ว โดยการปรับระดับพื้นที่ท้อง และพื้นที่ใกล้เคยีง ประสิทธิภาพ อดุลตานนท์)

 รางใหม่ความยาวประมาณ สามารถระบายน้ําได้ดี

 ๑๔๐ เมตร มีประสิทธิภาพ

๗๔ โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา - ๘๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของจํานวน  - สามารถระบายน้ําที่ สํานักการช่าง

ระบายน้ําถนนอดุลตานนท์ 1 และการระบายน้ําที่ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ประชากรในเขตเทศบาล ท่วมขังได้อย่างมี (แผนชุมชน

็ ป   ื้ ี่ใ ้ ี ป ิ ิ ์)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สะดวกรวดเร็ว ความยาวประมาณ ๑๒๐ ม. และพืนทีใกล้เคียง ประสิทธิภาพ อดุลตานนท์)

  สามารถระบายน้ําได้ดี  

มีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ KPI ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ํา (ขุด  - เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา  - ขุดสระเก็บน้ํา พื้นที่ประมาณ ๒๖๑,๐๗๓,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถบรรเทาปัญหา สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สระแก้มลิง) บริเวณหลังสํานัก สําหรับป้องกันบรรเทา ๒๔๐-๑-๐๗ ไร่ พร้อมถนน ประชากรในเขตเทศบาล อุทกภัย
งานสาธารณสุข สาธารณภัยช่วงหน้าแล้ง/ฝน ลูกรังรอบขอบสระกว้าง ๖.๐๐ และนอกเขตเทศบาลมี  - เก็บกักน้ําสําหรับป้องกัน
จังหวัดนราธิวาส ตําบล  - เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่ง เมตร ประตูน้ําและบล็อกท่อ น้ําใช้ในการอุปโภคบริโภค บรรเทาสาธารณภัยในเขต
โคกเคียน อําเภอเมือง น้ําธรรมชาติ เหลี่ยม เทศบาลเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส  - เพื่อบรรเทาปัญหาการ และพื้นที่ใกล้เคียง

ขาดแคลนน้ํา  
๒ โครงการขุดลอกสระน้ําบริเวณ  - เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ํา  - ขุดลอกสระน้ําบริเวณหาด ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถบรรเทาปัญหา สํานักการช่าง

หาดนราทัศน์  - เพื่อบรรเทาปัญหาการ นราทัศน์ ความลึกเฉลี่ย ประชากรในเขตเทศบาล อุทกภัย
 ขาดแคลนน้ํา ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร และนอกพื้นที่ได้ใช้สถานที่  - เก็บกักน้ําสําหรับป้องกัน
  - เพื่อปรับปรุงสถานที่ท่อง ปริมาณดินขุดเฉลี่ย ๔๐,๐๐๐ ในการท่องเที่ยว บรรเทาสาธารณภัย

เที่ยวบริเวณหาดนราทัศน์ ลูกบาศก์เมตร  - สร้างบรรยากาศส่งเสริม
การท่องเที่ยว

๓ โครงการขุดลอกสระน้ําและ  - เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ํา  - ขุดลอกสระน้ําบริเวณสวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถบรรเทาปัญหา สํานักการช่าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน  - เพื่อบรรเทาปัญหาการ สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ประชากรในเขตเทศบาล อุทกภัย
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ ขาดแคลนน้ํา ความลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร และนอกพื้นที่ได้ใช้สถานที่  - เก็บกักน้ําสําหรับป้องกันสาธารณะเฉลมพระเกยรต ๖ ขาดแคลนนา ความลกเฉลย ๑.๒๐ เมตร และนอกพนทไดใชสถานท   เกบกกนาสาหรบปองกน
รอบ พระชนมพรรษา  - เพื่อปรับปรุงสถานที่ท่อง ปริมาณดินขุดเฉลี่ย ๔๐,๐๐๐ ในการท่องเที่ยวและออก บรรเทาสาธารณภัย



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ KPI ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
(สวน ร. ๕) เที่ยวบริเวณสวนสาธารณะ ลูกบาศก์เมตร กําลังกาย  - สร้างบรรยากาศส่งเสริม

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระ การท่องเที่ยว
น้ําพร้อมลานลู่วิ่ง ลานคนเดิน 
ศาลาที่พัก จํานวน ๔ หลัง
 - ดาดหินก่อรอบสระพื้นที่
ประมาณ ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

๔ โครงการต่อเติมขยายเขต  - เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา  - อุดหนุนเงินให้การประปาสว่น ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ ของจํานวน  - ประชาชนมีน้ําสะอาดใช้ สํานักการช่าง
ประปา สะอาดในการอุปโภคบริโภค ภูมิภาค สาขานราธิวาส เพื่อขยาย ประชากรในเขตเทศบาลมี ในการอุปโภคบริโภค (แผนชุมชน
 ในชีวิตประจําวัน เขตการประปาบริเวณถนน ซอย น้ําใช้ในการอปโภคบริโภค  หลังตลาดสด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ในชวตประจาวน เขตการประปาบรเวณถนน ซอย นาใชในการอุปโภคบรโภค  หลงตลาดสด,
 ตรอกต่างๆภายในเขตเทศบาล ยะกัง ๑,

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ตลาดเก่า,
โต๊ะกอดอร์,
กาแลปาแย,
สมัยอาณาจักร,
บูรณะ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ KPI ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรงเครื่องหมาย   ลดจํานวนผ้ประสบ   ตีเส้นจราจร พื้นที่รวม ๑ ๐๐๐ ๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของประชากร   ผ้ที่ได้รับอบัติเหตการ สํานักการช่าง

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

๑ โครงการปรบปรุงเครองหมาย  - ลดจานวนผปูระสบ  - ตเสนจราจร พนทรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละ ๙๐ ของประชากร  - ผูทไดรบอุบตเหตุการ สานกการชาง

จราจร และติดตั้งป้ายจราจร อุบัติเหตุจราจร ๑,๒๖๐ ตารางเมตร ในเขตเทศบาลและนอก จราจรลดลง (แผนชุมชน

 - ติดตั้งป้ายจราจร จํานวน พื้นที่ได้รับความสะดวก ร่วมอุทิศ)

๑๐๐ ป้าย และปลอดภัยในการสัญจร

๒ โครงการติดตั้งเครื่องหมาย  - เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและ  - ทําเครื่องหมายจราจรบน ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของประชากร  - ช่วยลดอุบัติเหตุ ช่วยให้ สํานักการช่าง

จราจรบนพื้นผิวจราจร สามารถบอกให้ผู้ใช้รถใช้ถนน พื้นผิวจราจรเป็นตัวนูน ตาม ในเขตเทศบาลและนอก รถที่วิ่งด้วยความเรว็สูง (แผนชุมชน

ตามแยกต่างๆ รู้ว่าจะถึงทางแยก แยกต่างๆ พื้นที่ได้รับความสะดวกและ รู้ว่าจะถึงทางแยก ร่วมอุทิศ)

ปลอดภัยในการสัญจร

๓ โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน  - เพื่อช่วยให้สะดวกในการ  - ติดตั้งป้ายชื่อถนนด้านหัว- ๑๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของประชากร  - ป้ายชื่อถนน ซอยมีความ สํานักการช่าง

และป้ายชื่อซอยภายในเขต สัญจรและสามารถรู้จักชื่อ ท้ายถนนสายหลัก จํานวน ในเขตเทศบาลและนอก สวยงามเป็นเอกลักษณ์ (แผนชุมชน

เทศบาล ถนนได้มากขึ้น ๑๐ จุด พื้นที่ได้รับความสะดวกและ  - สามารถรู้จักชื่อถนน กําปงปายง)

 - เพื่อกําหนดป้ายบอกชื่อ  - จัดทําป้ายชื่อถนนและซอย ๓,๗๔๕,๐๐๐ - - ปลอดภัยในการสัญจร ภายในเขตเทศบาล



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ถนนซอยให้เป็นเอกลักษณ์ ในเขตเทศบาลเป็นป้ายรูปเรือ และรู้จักชื่อถนนได้มากขึ้น

ของเมือง กอและจํานวน ๑๔๐ ป้าย   

๓,๘๙๕,๐๐๐

๔ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ  - เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้  - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของประชากร  - ประชาชนมีความ สํานักการช่าง

จราจรทางข้ามและป้ายแนะ รถใช้ถนนภายในเขต บริเวณสี่แยกสถานีขนส่ง โคม ในเขตเทศบาลและนอก ปลอดภัยในการสัญจร

นําสี่แยกสถานีขนสง่จังหวัด เทศบาล ไฟจราจรขนาด ๓๐๐ มม. พื้นที่ได้รับความสะดวก

นราธิวาส หลอดชนิด LEDและตู้ควบคุม และปลอดภัยในการสัญจร

 จํานวน  ต้ และร้จักสถานีขนส่ง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

 จานวน ๑ ตู และรูจกสถานขนสง

 - จัดทําทางข้ามม้าลาย

จํานวน ๔ จุด

 - ป้ายแนะนําทางเข้าสถานี

ขนส่ง จํานวน ๔ ป้าย

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระ  - เพื่อให้ระบบสัญญาณ  - ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ๓,๒๐๐,๐๐๐ - - สัญญาณไฟจราจรและไฟ  - สัญญาณไฟจราจรภาย สํานักการช่าง

บบสัญญาณไฟจราจรภายใน ไฟจราจรภายในเขตเทศ และไฟกระพริบภายในเขต กระพริบในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลมีประสิทธิ (แผนชมุช
เขตเทศบาล บาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทศบาล ดังนี้ ได้รับการปรับปรุง ภาพมากขึ้น ๓๕ ชมุชน

 - ติดตั้งและปรับปรุงสัญญาณ ซ่อมแซม จํานวน ๑๖ จุด

ไฟจราจร จํานวน ๔ จุด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ติดตั้งไฟกระพริบพลังงาน

แสงอาทิตย์ จํานวน ๑๒ จุด

รายละเอียดตามที่เทศบาล

กําหนด

๖ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ  - เพื่อความปลอดภัย  - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของประชากร  - การจราจรบริเวณสี่แยก สํานักการช่าง

จราจรสี่แยกศูนย์การศึกษา ของผู้ใช้รถ ใช้ถนนสาย สี่แยก ก.ศ.น. จํานวน ๔ จุด ในเขตเทศบาลและนอก ก.ศ.น. มีความคล่องตัว

นอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) เลี่ยงเมืองตัดกับถนน  - จัดทําทางข้ามม้าลาย พื้นที่ได้รับความสะดวก และการสัญจรไป มามี

ประชาสงเคราะห์ จํานวน ๔ จด และปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการที่

ประชาสงเคราะห จานวน ๔ จุด และปลอดภยในการสญจร ความปลอดภยมากยงขน

๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและ  - เพื่อความปลอดภัยในการ  - ติดตั้งไฟจราจร ๑,๑๗๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของประชากร  - ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

ลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล ใช้รถ ใช้ถนนแก่ผู้มาใช้บริการ  - ติดตั้งป้ายจราจร ในเขตเทศบาลและนอก ปลอดภัยในการใช้รถใช้  

เมืองนราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจร พื้นที่ได้รับความสะดวก ถนน  

 - เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง บนผิวทาง และปลอดภัยในการสัญจร   

ถนน

๘ โครงการจัดซื้อชุดราวลูกกลิ้ง  - เพื่อป้องกันอันตราย  - จัดซื้อราวลูกกลิ้งป้องกันภัย ๙๐๐,๐๐๐ - - ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัย  - ประชาชนมีความปลอด สํานักการช่าง

ป้องกันภัยสาธารณะ ให้กับคนขับและผู้โดย สาธารณะ จํานวน ๖ ชุด สาธารณะใหม่ได้รับการจัด ภัยในการใช้เส้นทาง

สารปลอดภัยจากอุบัติ ซื้อเพื่อป้องกันอันตรายให้

เหตุที่อาจเกิดความเสีย กับคนขับและผู้โดยสาร

หายอันตรายถึงชีวิต ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

จํานวน ๖ ชุด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการติดตั้งกระจกนูน  - เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน  - ติดตั้งกระจกนูนจราจร ๕๙,๙๒๐ - - กระจกนูนจราจรใหม่ได้รับ  - ช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณ สํานักการช่าง

จราจร มีความปลอดภัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ การจัดซื้อเพื่อติดตั้งบริเวณ ทางแยกในเขตเทศบาล (แผนชมุช
นิ้ว บริเวณทางแยก ๑๐ จุด ทางแยกต่างๆ จํานวน ๑๐ ๓๕ ชมุชน

จุด

๑๐ โครงการจัดซื้อไฟเตือนชนิด  - เพื่อใช้ติดตั้งตามจุดต่างๆ  - จัดซื้อไฟเตือนชนิด ๕๐,๐๐๐ - - ไฟเตือนชนิดกระพริบใหม่  - ผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลา สํานักการช่าง

กระพริบ ตามถนน ซอย หรือฝา กระพริบใช้พลังงานแสง ได้รับการจัดซื้อเพื่อติดตั้ง กลางคืนมีความปลอดภัย

คูระบายน้ําที่คาดว่าอาจจะ อาทิตย์ จํานวน ๑๐ ชุด ตามจุดต่างๆและเพื่อความ

เกิดอบัติเหตได้ ปลอดภัยของผ้ใช้รถใช้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกดอุบตเหตไุด ปลอดภยของผูใชรถใช

ถนน จํานวน ๑๐ ชุด

๑๑ โครงการตเีสน้จราจร - เพือ่ตเีสน้จราจรภา - ตเีสน้จราจรภายใน - ###### - รอ้ยละ ๙๐ ของจํา - ป้องกนัการเกดิอสํานักการช
เขตเทศบาลเมอืงนรเทศบาลเมอืงนราธวิเทศบาลเมอืงนราธวิ   ประชากรในเขตเท - สญัญลกัษณ์การ(แผนชมุช

ความเดน่ชดัและสวยแบบแปลนทีเ่ทศบา   ความปลอดภัยในกเดน่ชดั สวยงาม ๓๕ ชมุชน
 - เพือ่ความปลอดภั  สญัจรไปมา  
การสญัจรของประชา  

   



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โ ิ ั้ ไฟฟ้ ่   ื่ ใ ้ ี ่   ิ ั ้ ไฟไ  ้ ้   ํ   ํ ิ ํ ั ่

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ

๑ โครงการติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพือให้มีความสว่าง  - ติดตังเสาไฟไฮเมท ทรงต้นตาล - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของจํานวน  - สามารถดําเนินการ สํานักการช่าง

บริเวณน้ําพุหน้ามัสยิดกลาง บริเวณถนนสาธารณะ เทียมสูง ๒๐ เมตร พร้อมโคมไฟ  ประชากรในเขตเทศบาล ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

จังหวัดนราธิวาส มากขึ้น เมทัล ฮาไลด์ (Metal Halide)  และนอกเขตมีความ สาธารณะได้ดียิ่งขึ้น

ขนาด ๘ X ๔๐๐ วัตต์ จํานวน ๑ ปลอดภัยในการสัญจร  - ทําให้บริเวณที่ขยาย

 ต้น บริเวณน้ําพุหน้ามัสยิดกลาง เขตไฟฟ้ามีความสว่าง

จังหวัดนราธิวาสถนนพิชิตบํารุง เพิ่มขึ้น

๒ โครงการขยายเขตระบบจํา  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้า ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ ของจํานวน  - ทําให้สามารถดําเนิน สํานักการช่าง

หน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อ แรงดันและกระแสไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟ  ประชากรในเขตเทศบาล การปรับปรุงระบบไฟฟ้า (แผนชุมชน

แปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ฟ้าบริเวณถนน ซอยต่างๆภาย  มีความปลอดภัยในการ สาธารณะได้ดีและทําให้ กําปงตาโก๊ะ,

ในเขตเทศบาล สัญจรไป มาในช่วงเวลา บริเวณที่ขยายเขตไฟฟ้า ณ นคร,เมาะสือ

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด กลางคืน มีความสว่างเพิ่มขึ้น แม,ละม้ายอุทิศ)

 - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟ - ๙๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙0 ของจํานวน  

ฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  ประชากรในเขตเทศบาล  

ระบบ  เฟส ๕  KVA จํานวน มีความปลอดภัยในการ  ระบบ ๑ เฟส ๕๐ KVA จํานวน มีความปลอดภัยในการ  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 ๑ เครื่องที่บริเวณหน้าสถานี สัญจรไป มาในช่วงเวลา

ตรวจอากาศ กลางคืนและจํานวน   

 - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟ - - ๙๐๐,๐๐๐ หม้อแปลงเพิ่มขึ้น ๑  

ฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่อง เพื่อรองรับระบบ  

ระบบ ๑ เฟส ๕๐ KVA ไฟฟ้า สามารถทําให้พื้น  

จํานวน ๑ เครื่องที่บริเวณมุม ที่ขยายเขตมีความสว่าง  

ถนนวงเวียนหอนาฬิกา ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ เพิ่มขึ้น

๓ โครงการจัดซื้อโคมไฟส่อง  - เพื่อใช้ในการส่องสว่าง  - จัดซื้อโคมไฟฟลัดไลท์หลอดเมทัล - ๓๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของการ  - ทําให้สถานที่ที่ติดโคม สํานักการช่าง

ื้ ี่ใ ั ไ ์  ั ์ ้   ั ิ ี ่  ี ไฟ ่ ื้ ี่ ี

โครงการที่ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

พืนทีในการจัดงานราช ฮาไลท์ ขนาด๔๐๐ วัตต์ พร้อม   จัดงานราชพิธีต่างๆ มี ไฟส่องพืนทีมีความ

พิธีงานพิธีต่างๆ อุปกรณ์จํานวน ๒๐ ชุด  ความสว่างและสวยงาม สวยงาม

๔ โครงการปรับปรุงเสาไฟไฮเมท  - เพื่อยกระดับเสาไฟไฮ  - ปรับปรุงเสาไฟไฮเมทจํานวน - - ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนเสาไฟฟ้า  -ทําให้เกิดความปลอดภัย สํานักการช่าง

พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เมทและตู้ควบคุมระบบ  ๒ ต้น พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ไฮเมท ๒ ต้น ได้ จากน้ําท่วม

ไฟฟ้าสูงขึ้น ที่บริเวณสวนสาธารณะพระเกียรติฯ  รับความปลอดภัย

(ลานพระรูปรัชกาลที่ ๕ รายละ จากน้ําท่วมขัง

เอียดตามที่เทศบาลกําหนด

๕ โครงการจัดซื้อไฟประดับสีธง  - เพื่อใช้ประดับตกแต่ง  - จัดซื้อชุดไฟประดับสีธงชาติ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ จํานวนไฟประดับ  - ทําให้เกิดความสวยงาม สํานักการช่าง

ชาติสําเร็จรูป เมืองให้มีความสวยงาม สําเร็จรุปจํานวน ๔๐ ชุด สําหรับ    สีธงชาติ ๔๐ ชุด ในเวลากลางคืนเป็นที่เชิด

ประดับตกแต่งและติดตั้งที่เสาไฟฟา้    ได้รับการประดับ หน้าชูตา

เกาะกลางถนนถนนสุริยะประดิษฐ์   ๒ แห่ง ทําให้มี

และถนนระแงะมรรคา ความสวยงาม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการปรับปรุงโคมไฟเกาะ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน - จัดซื้อโคมแก้วทนความร้อนสูง ๕๗๖,๐๐๐ - - จํานวนโคมแก้วทนความ  - มีความคงทนถาวร สํานักการช่าง

กลางถนนพิชิตบํารุง (ตั้งแต่ การส่องสว่างพื้นที่บริเวณ หลอดเมทัลธาไลท์ขนาด ๒๕๐  ร้อน ๕๐ ชุด ได้รับการ และสวยงาม

แยกถนนสมัยอาณาจักร-แยก เกาะกลางถนนพิชิตบํารุง วัตต์ จํานวน ๕๐ ชุด หลอดไฮเพรส  เปลี่ยน ๑ แห่ง ทําให้มี

ถนนนิมิตรมงคล โดยเปลี่ยนจากโคมฉายรูป เซอร์โซ เดียมขนาด ๒๕๐ วัตต์  ความคงทนและสวยงาม

เรือใบเป็นโคมแก้ว จํานวน ๑๐ ชุด

๗ โครงการจัดซื้อกิ่งโคมไฟฟ้า  - เพื่อรองรับการดําเนิน  - จัดซื้อกิ่งโคมไฟฟ้าพร้อมขา ๙๗,๕๐๐ - - จํานวนกิ่งโคมไฟฟ้า ๕๐  - มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ สํานักการช่าง

และโคมไฟฟ้า งานตามโครงการปรับ จับโคมไฟ จํานวน ๕๐ ชุด  ชุดและโคมไฟฟ้า ๑๖ ถนนโคกเคียน และสะพาน

ปรุงทางเท้าและขยายผิว  ต้น ได้รับการติดตั้ง ๒ วีระพิพัฒน์ ทําให้การ

จราจรถนนโคกเคียน แห่ง ทําให้มีไฟฟ้าสอ่ง สัญจรไปมาของประชาชน

 - เพื่อเปลี่ยนโคมไฟฟ้า  - จัดซื้อโคมไฟฟ้า จํานวน ๘๙,๖๐๐ - - ส่วางเพิ่มขึ้นและการ ไดร้ับความสะดวก  เพอเปลยนโคมไฟฟา   จดซอโคมไฟฟา จานวน ๘๙,๖๐๐ สวางเพมขนและการ ไดรบความสะดวก

บริเวณสะพานวีระพิพัฒน์ ๑๖ ต้นๆ ละ ๓ ดวงโคม สัญจรของประชาชน  

ให้มีความสว่างและ ราคา ต้นละ ๕,๖๐๐ บาท สะดวก  

สวยงาม ๑๘๗,๑๐๐

๘ โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสง  - เพื่อให้ถนน ซอยต่างๆ  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๙,๙๙๙,๐๐๐ - - จํานวนดวงโคมไฟโซ  - มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียง สํานักการช่าง

สว่างตามถนน ซอยภายใน ภายในเขตเทศบาลมีแสง ตามถนนสาธารณะภายในเขตเทศ เดียมหลอดLED ๖๕๕ พอมีความปลอดภัยในชีวิต

เขตเทศบาล สว่างที่เพียงพอ บาลเมืองนราธิวาสจากดวงโคมโซ ชุด นําไปเปลี่ยนไฟฟ้า และทรัพย์สินของ

 เดียมเป็นโคมหลอด LED ขนาดไม่ สาธารณะภายในเขต ประชาชน

น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ จํานวน 655 เทศบาลทําให้มีไฟฟ้า

ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด แสงสว่างเพียงพอ

๙ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน  - เพื่อใช้ประดับตกแต่ง  - จัดซื้อโคมไฟถนนหลอด ๑๕,๙๖๒,๐๐๐ - - จํานวนโคมไฟถนน  - ทําให้เมืองมีความสวย สํานักการช่าง

เมืองให้มีความสวยงาม LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ พร้อม ๔๓๒ ชุด นําไปประดับ งามในเวลากลางคืน

อุปกรณ์ จํานวน ๔๓๒ ชุด ตกแต่งภายในเขตเทศบาล ทําให้มีความสวยงาม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ



(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้า  - เพื่อใช้ส่องบนผนัง  - จัดซื้อโคมไฟฟลัดไลท์ทรง ๑๕,๓๐๐ - - จํานวนโคมไฟ ๖ ชุดได้  - อาคารสํานักงาน สํานักการช่าง

อาคารสํานักงานเทศบาล เหลี่ยม หลอดไฮเพรสเซอร์ รับการติดตั้งเพื่อใช้ส่อง เทศบาลเมืองนราธิวาส

เมืองนราธิวาส โซเดียมขนาด ๒๕๐ วัตต์ บนผนังอาคารสํานัก มีความสวยงามในเวลา

พร้อม เสาสูงไม่น้อยกว่า งานเทศบาล ๑ แห่ง ค่ําคืน

๐.๗๐ เมตร จํานวน ๒ ชุด ทําให้มีความสวยงาม

 - จัดซื้อโคมไฟฟลัดไลท์ทรง ๔๗,๕๐๐ - -

กรวย หลอดไฮเพรสเซอร์

โซเดียมขนาด ๔๐๐ วัตต์ 

พร้อมเสาสูงไม่น้อยกว่า 

  ํ   ๐.๗๐ เมตร จํานวน ๔ ชุด ๖๒,๘๐๐

๑๑ โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสง  - เพื่อให้ถนน ซอยต่างๆ  - ติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนโคมไฟฟ้า  - มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียง สํานักการช่าง

สว่างตามถนน ซอยภายใน ภายในเขตเทศบาลมีแสง พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ หลอด LED ๖๐๑ พอมีความปลอดภัยในชีวิต (แผนชุมชนกาแล

เขตเทศบาล สว่างที่เพียงพอ ๑ ถนนโคกเคียน จํานวน ๔๕ ชุด ชุดนําไปเปลี่ยน ทรัพย์สินของประชาชน ปาแย,พิทักษ์ลิขิต,

๒ ถนนพิชิตบํารุง จํานวน ๑๑๘ ชุด ไฟฟ้าสาธารณะ ประชาภิรมย์,

๓ ถนนสุริยะประดิษฐ์ จํานวน ๑๘๐ ชุด ตามถนน ซอย บางนาค,ยะกัง

๔ ถนนระแงะมรรคา จํานวน ๗๒ ชุด ในเขตเทศบาล ร่วมอุทิศ)

๕ ถนนสถิตรายา จํานวน ๑๑ ชุด ทําให้มีแสงสว่าง

๖ ถนนจาตุรงค์รัศมี จํานวน ๓๒ ชุด ที่เพียงพอ

๗ ถนนตากใบ จํานวน ๓๐ ชุด

๘ ถนนภูผาภักดี จํานวน ๙๓ ชุด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานงบประมาณและที่มาเป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



๑๒ โครงการปรับปรุงและติดตั้ง  - เพื่อให้มีแสงสว่าง  - ติดตั้งเสาไฟรูปเรือกอและ ๒,๐๗๐,๐๐๐ - - เสาไฟใหม่(โคม  - บริเวณที่ปรับปรุงและ สํานักการช่าง

เสาไฟรูปเรือกอและเกาะ เพียงพอมีความสวยงาม ความสูงไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ไฟติดตั้งเสาไฟรูป ติดตั้งเสาไฟมีความสว่าง

กลางถนน ถนนภูผาภักดี เมตร หลอดเมทัลฮาไลด์ เรือกอและ) ได้ และสวยงาม

ขนาด ๒x๒๕๐ วัตต์ จํานวน รับการพัฒนา

 ๙ ต้น ที่เกาะกลางถนน จํานวน ๑ แห่ง

ถนนภูผาภักดี

๑๓ โครงการปรับปรุงและติดตั้ง  - เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง  - ติดตั้งเสาไฟ ความสูงไม่ ๙๘๐,๐๐๐ - - ติดตั้งเสาไฟใหม่  - บริเวณที่ปรับปรุงและติด สํานักการช่าง

เสาไฟริมแม่น้ําบางนรา พอมีความสวยงาม น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ได้รับการพัฒนา ตั้งเสาไฟมีความสว่างและ

บริเวณพลับพลาที่ประทับ หลอดเมทัลฮาไลด์ขนาด จํานวน ๑ แห่ง สวยงาม

 ๒x๑๖๐ วัตต์ จํานวน๒๓ ต้น

 ี่ ั่ ั ิ ่ ้ํ   ทีรัวกันตกริมแม่นําบางนรา 

บริเวณพลับพลาที่ประทับ

๑๔ โครงการปรับปรุงและติดตั้ง  - เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง  - ติดตั้งเสาไฟ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔๒๐,๐๐๐ - - ติดตั้งเสาไฟใหม่  - บริเวณที่ปรับปรุงและติด สํานักการช่าง

เสาไฟราวสะพานวีระพิพัฒน์ พอมีความสวยงาม ๒.๕๐ เมตร หลอดเมทัลฮาไลด์ ได้รับการพัฒนา ตั้งเสาไฟมีความสว่างและ

 ขนาด ๒X๑๖๐ วัตต์ จํานวน ๑๖ จํานวน ๑ แห่ง สวยงาม

 ต้น ที่ราวสะพานวีระพิพัฒน์

๑๕ โครงการปรับปรุงโคมไฟ เสา  - เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง  - ปรับปรุงโคมไฟ จากโคม ๒๘๐,๐๐๐ - - เสาไฟฟ้ารูปเรือใบ  - บริเวณที่ปรับปรุงและติด สํานักการช่าง

ไฟเรือใบ เกาะกลางถนนพิชิต พอมีความสวยงาม ฉายเป็นโคมแก้ว หลอดไฮ ใหม่ได้รับการ ตั้งเสาไฟมีความสว่างและ

บํารุงจํานวน ๓๐ ต้น เพนสเซอร์โซเดียม และ พัฒนาจํานวน ๑ สวยงาม

 หลอดเมทัลฮาไลด์ขนาด แห่ง

 ๒x๒๕๐ วัตต์ จํานวน๓๐ ตัน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖ (KPI) ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ทีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการติดตั้งเสาไฟริมถนน  - เพื่อให้มีถนนมีความ  - ติดตั้งเสาไฟ ความสูงไม่ ๘๐๐,๐๐๐ - - ติดตั้งเสาไฟใหม่  - บริเวณที่ติดตั้งเสาไฟ มี สํานักการช่าง

ที โครงการ วตถุประสงค ผลลพธทีคาดวาจะได้รบ



แม่น้ํายะกัง สว่างและให้ประชาชนมี ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ได้รับการพัฒนา ความสว่างเพิ่มขึ้น

 ความปลอดภัยในชีวิต หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด จํานวน ๑ แห่ง  

 และทรัพย์สิน ๑๖๐ วัตต์ จํานวน ๒๙ ต้น

ที่ถนนริมแม่น้ํายะกัง ๓๐ ต้น

๑๗ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า  - เพื่อให้สนามกีฬามี  - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 500,000 - - ร้อยละ ๑๐๐ สนาม  - สนามกีฬามีแสงสว่าง สํานักการศึกษา

แสงสว่างลานกีฬาเปตองและ แสงสว่างที่เพียงพอ บริเวณลานกีฬาเปตอง และบาส เปตองและบาสเกตบอล เพียงพอและมีความ

บาสเกตบอลบริเวณด้านหลัง  - สนามกีฬามีความ เกตบอลบริเวณด้านหลังสนามกีฬา มีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตร ปลอดภัย

สนามกีฬา ปลอดภัย  รายละเอียดตามแบบแปลนและ ฐานและมีแสงสว่าง  

รายการที่เทศบาลกําหนด เพียงพอ 

๑๘ โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของ  - ติดตั้งหลอดไฟทั้งอาคาร 800,000 - - ร้อยละ๘๐ ของ  - โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า สํานักการศึกษา
ไฟฟ้า (อาคารทั้งหมด) โรงเรียนมีประสิทธิภาพ เรียนและอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้าภาย ที่ทันสมัย และมี รร เทศบาล ๕ไฟฟา (อาคารทงหมด) โรงเรยนมประสทธภาพ เรยนและอาคารประกอบ ระบบไฟฟาภาย ททนสมย และม รร.เทศบาล ๕

เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในโรงเรียนมี ประสิทธิภาพเกิดความ (วัดประชาภิรมย์)
 - เพื่อสร้างความปลอดภยัรายละเอียดตามแบบแปลน ประสิทธิภาพ ปลอดภัยในชีวิตและ
ในทรัพย์สินของโรงเรียน และรายการที่เทศบาลกําหนด ทรัพยสินของโรงเรียน
และลดความเสี่ยง และบุคลากร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑. โครงการสง่เสรมิ - สง่เสรมิอาชพี ฝึก - กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนสมาชิกที่เข้า  - กลุ่มอาชีพ และผู้ประ กองสวัสดิการสังคม

อาชีพ และสัมมนา แก่กลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาล ร่วมกลุ่มในการฝึก กอบการมีศักยภาพใน (แผนชุมชน ๓๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่  ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยนืให้กับประชาชนในท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

ุ ุ ุ
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์  - ประชาชนทั่วไป ผูว้า่ง อาชีพและผู้ประ การผลิต และการจํา ชุมชน)
ชุมชนและสินค้า  OTOP งานหรอืผูส้นใจ กอบการที่เข้าร่วม หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 - สร้างเสริมรายได้ ลดภาระ  โครงการสามารถ  - ผู้ว่างงาน แม่บ้านมี
 ค่าใช้จ่ายแก่ครัวเรือนใน เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น อาชีพ มีรายได้เสริม/ลด
ชุมชน ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

๒ โครงการเสริมสร้าง  ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ใน  - จัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติ 45,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - นักเรียนมีความรู้ในการ สํานักการศึกษา
อาชีพเบื้องต้น การประกอบอาชีพการทําขนม กิจกรรม เช่น เตาอบอาหาร นักเรียนมีความรู้ใน ประกอบอาชีพและเป็นการ รร.เทศบาล. ๑ - ๖
  ๒. เพื่อเป็นการเลือกในการ เครื่องนวดแป้ง เครื่องตีไข่ การประกอบอาชีพ ส่งเสริมการมีอาชีพ  
 ประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน และอื่น ๆ  การทําขนม

๓ โครงการอุดหนุน  - เพื่อส่งเสริมการประกอบ  - อุดหนุนส่งเสริมการประกอบ ๔๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๗๐ ของชุมชน  - ประชาชนในชุมชนมี กองสวัสดิการสังคม
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ อาชีพแก่ชุมชน เสริมสร้าง อาชีพแก่ชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลมี อาชีพ มีรายได้หลัก/เสริม (แผนชุมชน ๓๕
ประโยชน์ รายได้ให้สูงขึ้น จํานวน ๓๕ ชุมชนๆละ รายได้เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ชุมชน)

๑๒,๐๐๐ บาท  - ชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่  ๒.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนกิจการที่ - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้าน - สนับสนุนดําเนินงานกิจกรรม 200,000  -  - ร้อยละ 100ของผู้ขอ - ประชาชนผู้ประสบภัยได้ สํานักปลัด ฯ

ป็ ป โ ์ ่   ่  ั ั ิ  ั ื่  โ ั ิ ั ่ ื ไ ้ ั ั ่   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

งบประมาณและที่มา

เป็นสาธารณะประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น ภัยจากอุบัติเหตุ ภัย เพือการกุศล โดยสนับสนุนเงิน รับการช่วยเหลือได้รับ รับการบรรเทาและช่วย  - งานธุรการ
จากความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด อุดหนุนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ คือ การช่วยเหลืออย่างมี เหลือนําส่งโรงพยาบาลได้
ชายแดนภาคใต้ 1. อุดหนุนสมาคมกู้ภัยนรา 01 ประสิทธิภาพได้ทัน ทันท่วงที และได้รับการ
- เพื่อช่วยอนุเคราะห์ สงเคราะห์ 2. อุดหนุนมูลนิธิเมตตาธรรม ท่วงที ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
ประชาชนในการบําเพ็ญกุศลและ นราธิวาส - ประชาชนผู้ประสบภัยได้
ฌาปนกิจศพยากไร้ ไร้ญาติ  โดยอุดหนุนแห่งละ 100,000 รับการอนุเคราะห์ สง

บาท เคราะห์ในการบําเพ็ญกุศล
และฌาปนกิจศพไร้ญาติ

๒ โครงการช่วยเหลือ  - เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ได้  ราษฎรในชมุชนจํานว ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐ ผู้ได้รับความเดือด  - ได้บรรเทาปัญหา กองสวัสดิการ
ผู้ประสบสาธารณ รับความเดือดร้อน และเสีย  ๓๕  ชมุชน ร้อนได้รับความช่วย ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ สังคม
ในเขตเทศบาล หายจากภัยพิบัติฉุกเฉินกรณี เหลือได้รวดเร็ว ทัน ประสบภัย ทําให้มีขวัญ

ต่างๆ เวลาที่เหมาะสม กําลังใจในการอยู่ใน
สังคม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการช่วยเหลือคนไข้ใน  - เพื่อให้การช่วยเหลือคนไข้    - ใหก้ารชว่ยเหลอืราษ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐๓๕๐,๐๐๐ คนไข้ในพระราชา  - คนไข้ในพระราชานุ กองสวัสดิการ

พระราชานุเคราะห์ของ ในพระราชานุเคราะห์ของ  ชมุชนจํานวน ๓๕  ชมุชนทีเ่ป็น นุเคราะห์ และผู้ เคราะห์ และผู้ด้อยโอกาส สังคม
พระบรมวงศานุวงศ์และ พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของ ด้อยโอกาสในสังคม ในสังคมได้รับการดูแล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้อยโอกาสในสังคม พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อย ได้รับการช่วยเหลือ และช่วยเหลือ
 โอกาสในสังคม อย่างทั่วถึง ลดปัญ

หาการร้องทุกข์
๔ โครงการสรา้งหลกั  - จา่ยเงนิสงเคราะหเ์บี้  - ผูส้งูอายทุีม่อีายุ ๖๐ เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุเงนิอดุหนุนร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูง  - องคก์รปกครองกองสวัสดิการ
ประกนัดา้นรายได ้ ชพีแกผู่ส้งูอายตุามโครมชีือ่/ภมูนิําเนาในเขตเทเฉพาะกจิจั เฉพาะกจิจเฉพาะกจิจัอายุ ๖๐ปีขึ้นไปในเขต ทอ้งถิน่มสีว่นในกสังคม

่ ้ ั และไดข้ึน้บญัชไีวแ้ลว้ สรรประจําปีสรรประจําสรรประจํา ไ ้ ั ี้ โ ั

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่

แก่ผู้สูงอายุ ของรัฐบาล และไดข้นึบญัชไีวแ้ลว้ สรรประจําปีสรรประจําสรรประจํา เทศบาลได้รับเบีย สนองนโยบายรัฐบาล
ยังชีพ 

๕ โครงการจัดสวัสดกิ - จา่ยเงนิสงเคราะหเ์บี้  - ผูพ้กิารทีข่ ึน้ทะเบยีนขเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนร้อยละ ๑๐๐ ของ  - องคก์รปกครองกองสวัสดิการ
เบี้ยความพิการ ความพกิารตามนโยบายความพกิารในเขตเทศบเฉพาะกจิจัฉพาะกจิจัดฉพาะกจิจัดผู้พิการในเขตเทศบาล ทอ้งถิน่มสีว่นในกสังคม

ของรัฐบาล สรรประจําปีสรรประจําปีสรรประจําปีได้รับสวัสดิการเบี้ย สนองนโยบายรัฐบาล
ความพิการ

๖ เบีย้ยังชพีผูป้่วยเอด - เพือ่สนับสนุนใหผู้ป้่ว  - สนับสนุนเงนิชว่ยเหลื ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีฐานะ  - ผูป้่วยเอดสม์กีํากองสวัสดิการ
เอดสท์ีม่ฐีานะยากจนไดเอดสจ์ํานวน  ๔  คน (เงนิรายได)้เงนิรายได ้(เงนิรายได ้ยากจนได้รับการดูแล ในการดํารงชวีติอ สังคม
การดแูลเอาใจใสจ่ากภ  - สนับสนุนเงนิชว่ยเหลื ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ช่วยเหลือให้มีอายุ และไมรู่ส้กึวา่ตนเอง
คนรอบขา้งตามสมควร เอดสจ์ํานวน  ๓  คน (เงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนเงนิอดุหนุนยืนยาวขึ้น ถูกสังคมรังเกียจหรือ
และกําลงัใจใหอ้ยูใ่นสงัคมได ้ กําหนดวัตถกุําหนดวัตถกําหนดวัตถุ ถูกทอดทิ้ง

ประสงค)์ ประสงค)์ ประสงค)์
๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่  ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดนิทรรศการทาง  - เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชา  - นักเรียนในสังกัด บุคลากร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ - การเผยแพร่การจัดการ สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

การศึกษาและแข่งขันทักษะ สัมพันธ์ทางการศึกษาของ ทางการคึกษา ครู และผู้เกี่ยว นักเรียน บุคลากร ศึกษาขององค์กรปกครอง  - หน่วยศึกษา

ทางวิชาการ  ระดับเทศบาล /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้องทางการศึกษา ทางการศึกษา ครู ส่วนท้องถิ่นสามารถประชา    นิเทศ
ภาค  และระดับประเทศ - เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทาง สัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้

ทางการศึกษา มีประสบการณ์ การศึกษาได้ร่วม ตาม พรบ.การศึกษา 2542

จากการได้ร่วมแข่งขันทักษะทาง แข่งขันทักษะและ  (หมวด 6) 

วิชาการและการจัดนิทรรศการ ร่วมจัดนิทรรศการ - นักเรียนและบุคลากรทาง

ทุกระดับ ทางวิชาการ การศึกษาได้รับโอกาสจาก
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการประเมินคุณภาพ  - เพื่อยกระดับคุณภาพทางการ  - การสอบ O-Net (สทศ.) 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๑๐๐ของ  - นักเรียนสามารถนําผล สํานักการศึกษา

ทางการศึกษาระดับองค์กร ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนเข้าร่วม  O-Netไปใช้ในการสอบเข้า  - หน่วยศึกษา
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ  - เพื่อทดสอบระดับการเรียน   - การสอบ NT การสอบ O-net  มหาวิทยาลัย    นิเทศ
ระดับชาติของโรงเรียนใน ของผู้เรียนในโรงเรียน   - GAT / PAT (สทศ) และการสอบอื่น ๆ  - นําผลการประเมินมา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน    - การประเมินคุณภาพทาง ที่กําหนด วางแผนการพัมนา ในระดับ
ท้องถิ่น  การศึกษาของกรม ฯ เพื่อ  ชั้นที่เข้ารับการประเมิน

 รองรับการประเมินภายนอก 
(ศทปร.)

โครงการแข่งขันคนเก่งใน   เพื่อยกระดับการศึกษาด้าน   นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 4 4 4 ร้อยละ ๘  ของ   การศึกษาของโรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

3 โครงการแขงขนคนเกงใน  - เพอยกระดบการศกษาดาน  - นกเรยนในโรงเรยนสงกด 400,000 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของ  - การศกษาของโรงเรยนใน สานกการศกษา
โรงเรียนท้องถิ่น วิชาการ เทศบาลเมืองนราธิวาส นักเรียนได้เข้าร่วม สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  - หน่วยศึกษา
  - เพื่อสรรหาคนเก่งในโรงเรียน  แข่งขันคัดเลือกเป็น  ได้รับการยอมรับ    นิเทศ

สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตัวแทนของ  - นักเรียนเป็นตัวแทนใน
 - เพื่อพัฒนาความรู้ ความ โรงเรียน ระดับท้องถิ่นไปแข่งขันใน
สามารถของนักเรียน ให้ทัดเทียม ระดับประเทศ
กับสถาบันการศึกษาอื่น  - นักเรียนเป็นตัวแทนใน

ระดับท้องถิ่นไปแข่งขันใน
ระดับประเทศ

4 โครงการประชุมผู้ปกครอง - จัดประชุมเพื่อชี้แจงและ - คณะกรรมการสถานศึกษา 300,000 350,000 400,000 ร้อยละ ๘๐ ของ - ผู้ปกครอง กรรมการสถาน สํานักการศึกษา
กรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก บทบาทภารกิจของผู้ปกครอง ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล กรรมการได้เข้าร่วม ศึกษาฯลฯ มีส่วนร่วมในการ  - หน่วยศึกษา
กรรมการสถานศึกษา ฯลฯ ได้รับทราบนโยบายการ 1-6 ในการพัฒนาการ พัฒนาการจัดการศึกษา    นิเทศ
ขั้นพื้นฐาน  และศึกษาดูงาน จัดการศึกษาขององค์กรปก - ผู้ปกครองนักเรียนของ จัดการศึกษาของ ตาม พรบ.การศึกษา 2542
การจัดการศึกษา ครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัด โรงเรียน  



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการ  
ศึกษาด้านบริบท นํามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5 โครงการจัดอบรมพัฒนาครู  - เพื่อยกระดับคุณภาพของ  - พนักงานครูและครูจ้างสอน/ 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ ๙๐ ของ  - บุคลากรทางการศึกษา  สํานักการศึกษา
ลูกจ้างในสังกัดและผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา (ครู) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก บุคลากรทางการ ได้พัฒนาตนเอง เพื่อนําไป  - หน่วยศึกษา
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่าย ให้มีความรู้ความสามารถใน โรงเรียน / ทุกคน ศึกษามีการพัฒนา สู่ความก้าวหน้าและสะท้อน    นิเทศ
โอนและจัดตั้งเองรวมทั้ง วิชาชีพ ตนเอง การจัดการศึกษาของ

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

โครงการ

โอนและจดตงเองรวมทง วชาชพ ตนเอง การจดการศกษาของ
พัฒนาตามข้อตกลงกับองค์ - เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ โรงเรียนในสังกัดได้เป็นอย่าง
การการศึกษาตามหลักสูตร ยอมรับต่อสาธารณชน ดีและมีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา (MOU)  - เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชา

การของนักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๖ โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมช่วง  - สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่าย 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของเด็ก  - นักเรียน/ผู้ปกครองมี สํานักการศึกษา
ช่วงฤดูร้อน บริเวณมัสยิด ฤดูร้อนให้นักเรียน/ประชาชน ฤดรู้อนและกิจกรรมอื่น ๆ และประชาชนที่ ความรู้ความเข้าใจ มีความ
ประจําจังหวัด(ชายทะเล) ที่สนใจ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมมี รู้สึกที่ดีต่อกัน

 - เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ  ความรู้/จริยธรรม  - เด็ก ๆ และประชาชน
เข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง อปท. มากขึ้น ทั่วไปมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
และกลุ่มต่าง ๆ  



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการดําเนินการขยาย  - เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้  - สนับสนุนให้นักเรียนในโรง 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๕๐ ของ  - นักเรียนมีโอกาสในการ สํานักการศึกษา

โอกาสทางการศึกษา มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ ม. เรียนสังกัดเทศบาลได้มีโอกาส นักเรียนในสังกัดมี ศึกษาต่อได้มากขึ้น (แผนชุมชน
(ชั้น ม.4 - 6) .4 - 6 ของโรงเรียนในสังกัด ศกึษาต่อระดับ ม. ๔ - ๖ โอกาสศึกษาต่อ  - เป็นการแบ่งเบาภาระใน หลังตลาดสด)

 - เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการ ระดับม.๔-6 การศึกษาของนักเรียนที่มี
ลดค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาต่อ  ฐานะยากจน 
 - เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ - โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
กับโรงเรียนในสังกัด เมืองนราธิวาส เป็นที่รู้จัก

และได้รับการยอมรับ
๘ โครงการสนับสนนอาหาร   เพื่อสนับสนนอาหารกลางวัน   นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ๒๖ ๒๖ ๒๖ ร้อยละ  ของ   นักเรียนและเด็กในศนย์ สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๘ โครงการสนบสนุนอาหาร  - เพอสนบสนุนอาหารกลางวน  - นกเรยนโรงเรยนในสงกด ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของ  - นกเรยนและเดกในศูนย สานกการศกษา
กลางวัน แก่เด็กนักเรียนและศูนย์พัฒนา และสังกัด สพฐ. นักเรียนทั้งในสังกัด พัฒนาเด็กเล็กมีอาหาร

เด็กเล็ก  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ. และเด็กเล็ก กลางวันได้ทาน
ได้รับการดูแลด้าน
อาหาร

๙ โครงการสนับสนุนอาหาร  - เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม  - นักเรียนโรงเรียนที่ไม่อยู่ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - นักเรียนและเด็กในศูนย์ สํานักการศึกษา
เสริม(นม) (นม)แก่เด็กนักเรียนและศูนย์ ในสังกัดของเทศบาล นักเรียนทั้งในสังกัด พัฒนาเด็กเล็กมีอาหาร

พัฒนาเด็กเล็ก  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ.,ศูนย์การ เสริม (นม) ทาน
ศึกษาพิเศษและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสริม

๑๐ โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดง - จัดกิจกรรมการแสดงของ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - เด็กมีโอกาสแสดงออก สํานักการศึกษา
แห่งชาติ ออกตามความสามารถ ความ เด็กบนเวที  การประกวด เด็กที่มาร่วมงาน ตามความสามารถ ความ (แผนชุมชน

ถนัดของตนเอง ดนตรี เกมส์แจกของขวัญ มีโอกาสแสดงออก ถนัดของตนเอง ณ นคร,ร่วมอุทิศ)



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร รางวัล อาหารขนมแก่เด็ก ตามความสามารถ
ต่างๆและผู้ปกครองเห็นความ ของตนเอง
สําคัญของเด็ก

๑๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน  1.จัดประชุมและเชิญวิทยากร 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  1. คณะครูมีความรู้เรื่อง สํานักการศึกษา
สถานศึกษา ศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเพื่อให้ความรู้และประเมินผล จํานวนครูมีความรู้ หลักสูตรสถานศึกษาขั้น  
โรงเรียนเทศบาล  1 - 6  2. เพื่อประเมินผลการใช้ การใช้หลักสูตร ความเข้าใจและ พื้นฐาน

หลักสูตร  2.ร่วมจัดทําและปรับปรุง สามารถพัฒนาหลัก  2.โรงเรียนมีหลักสูตร
หลักสูตรอิสลามศึกษาทั้ง 3 สูตรของสถานศึกษาที่มีคุณภาพใช้ในโรงเรียน
 ระดับ ได้อย่างมีคณภาพ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

 ระดบ ไดอยางมคุณภาพ
3.เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษาทั้ง 3
ระดับ (อิบตีดาอียะห์
 มูตัรวัซซีฎฯและซานาวียะห์

๑๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - การดําเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ดําเนินการเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ - โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - สํานักการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับมัธยม -  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ โรงเรียนในสังกัดมี เมืองนราธิวาส สามารถนํา  
ระดับมัธยมศึกษา สําหรบ ศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอย ศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ งบประมาณไปใช้ งบประมาณที่ได้รับการจัด  
โรงเรียนในสังกด และวัสดุที่ได้รับการจัดสรรจาก ชายแดนภาคใต้ (5 จังหวัด) ในการพัฒนาด้าน สรรนําไปใช้ในการพัฒนา
 กรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่น เช่น การใช้จ่ายในการปรับการ การส่งเสริมการ ศักยภาพด้านการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน, ส่งเสริม ศึกษาของนักเรียน ศึกษาของนักเรียน
หลักสูตร , การจัดการศึกษา
แบบผสมผสาน เป็นต้น
- ค่าพัฒนาบุคลาการทางการศึกษา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - การดําเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ดําเนินการเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของ - โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับก่อน -  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง โรงเรียนในสังกัด เมืองนราธิวาส สามารถนํา  
ระดับก่อนวัยเรียนและ วัยเรียนและประถมศึกษา เป็น หลักสูตร ได้รับการสนับสนุน งบประมาณที่ได้รับการจัด  
ประถมศึกษา สําหรับ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ที่ - ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ ค่าใช้จ่ายการ สรรนําไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จากกรมส่งเสริมการปกครอง อินเตอร์เน็ต บริการสถานศึกษา ศักยภาพด้านการส่งเสริม

ท้องถิ่น - ค่าพัฒนาบุคลาการทางการ การศึกษาของนักเรียน
ศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุด
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

- คาใชจายในการพฒนาแหลง
เรียนรู้ในโรงเรียนสําหรับเป็น
ฐาน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
- ค่าปัจจัยพื้นฐานให้กับ
นักเรียนที่ยากจนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมการรักการอ่านใน
สถานศึกษาของ อปท.

๑๔ โครงการส่งเสริมการสอนใน  - เพื่อสนับสนุนการเรียนการ  - สนับสนุนกิจกรรมการเรียน 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - โรงเรียนตาดีกาในเขต สํานักการศึกษา
โรงเรียนตาดีกาในสังกัด สอนตลอดทั้งกิจกรรมต่าง ๆ การสอนและกิจกรรมเสริม โรงเรียนตาดีกาใน เทศบาลมีการเรียนการสอน
เทศบาลและตาดีกาภายใน ของโรงเรียนตาดีกา อื่นๆ ของโรงเรยีนตาดีกา สังกัดมีการเรียน ทีมีประสิทธิภาพ
เขตเทศบาลทุกแห่ง  - จัดการแข่งขันกีฬา และ การสอนที่มี

ประกวดความสามารถของ ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

ประกวดความสามารถของ ประสทธภาพ
นักเรียนโรงเรียนตาดีกา

๑๕ โครงการพัฒนาโรงเรียนเป็น 1. เพื่อพัฒนาเป็นฐาน 1. จัดประชุมและเชิญวิทยากร 6,000,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ 1. โรงเรียนเป็นฐาน เพิ่ม สํานักการศึกษา
ฐาน โรงเรียนในสังกัด 2. เพื่อประเมินผลการใช้ มาเพื่อให้ความรู้และประเมิน โรงเรียนสามารถ คุณภาพของโรงเรียน
เทศบาล รูปแบบ SBM ผลการใช้ SBM พัฒนาโรงเรียนเป็น 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง

2. ร่วมจัดทําโครงการ SBM โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนและชุมชนดีขึ้น
3. เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โรงเรียน

๑๖ โครงการอบรมครูสอนศาสนา - เพื่อให้ครศูานาได้มีความรู้  - จัดอบรมครูสอนศาสนา 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สํานักการศึกษา
เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ความเข้าใจในการจัดการเรียน วิทยากรบุคลากรทางการ ครู มีความรู้ ความ ในกระบวนการจัดการเรียน  
และหลักสูตรผสมผสานและ การสอนตามหลักสูตรและ ศึกษา และกรรมการการศึกษา เข้าใจในกระบวน การสอน สามารถนําไปจัดทํา  
ทัศนศึกษาดูงานการจัดการ สามารถพัฒนางานการสอนให้ การจัดการเรียน แผนการจัดการเรียนได้ดียิ่งขึ้น
ศึกษาหลักสูตรผสมผสาน ผู้เรียนนําไปปฏิบัติในชีวิต การสอน  - ครูได้รับประสบการณ์ตรง

ประจําวัน จากการศึกษาดูงานการศึกษา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๗ โครงการอุทยานการเรียนรู้ 1. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ ปี 2556 20,0000,000 20,0000,000 20,0000,000 ร้อยละ ๘๐ ของ 1. เด็ก/เยาวชน ได้รับความรู้สํานักการศึกษา

(TK Park นราธิวาส) เรียนรู้จากห้องเรียนสู่ลานอุท -  จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ นักเรียน/ผู้สนใจ และสัมผัสการใช้บริการใน  
 ยานการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขององค์กรปกครองส่วน ทั้งในเขตและนอก ระบบของการบริหารของ  
 2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ ท้องถิ่น เขตเทศบาลได้สัม อุทยานการเรียนรู้ ในรูปแบบ
 เด็กและเยาวชนได้มีนิสยรัก  - การดําเนินการพิธีเปิด ผัสกับบรรยากาศ ใหม่และทันสมัย

การอ่านส่งเสริมการคิด อุทยานการเรียนรู้และจัด ของอุทยานการ 2. เด็ก/เยาวชน/ประชาชน
 วิเคราะห์ และสรา้งสรรค์ นิทรรศการและอื่นๆ เรียนรู้และได้รับ สามารถปลูกฝังการรักการ
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ การบริการ ประสบ อ่าน โดยเข้ามาศึกษาในการ
เด็กได้ค้นพบตัวเองและเกิดแนว การณ์ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่อทยาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

เดกไดคนพบตวเองและเกดแนว การณใหม ๆ จดกจกรรมตาง ๆ ทอุทยาน
คิดทฤษฎีอย่างหลากหลาย การเรียนรู้จัดขึ้น
4.  เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ของ 3. เด็ก/เยาวชน/ประชาชน
ห้องสมุดมีชีวิต มีบรรยากาศ มีส่วนร่วมในการสร้างองค์
สร้างสรรค์ ทันสมัย ความรู้ได้ในรูปแบบการ
5.  เพื่อสร้างเวทีการนําเสนอใน มีส่วนร่วม
ความคิดของนักฝัน นักจินตนา 4. เปิดโอกาสให้เด็ก/เยาวชน/
การตลอดจนสื่อองค์ความรู้ที่ตั้ง ประชาชนใช้เวทีในการสร้าง
อยู่บนพื้นฐานของความหลาก สรรค์และขยายผลการนําเสนอ
หลายทางวัฒนธรรม ในแนวทางและทฤษฎีต่าง ๆ 
6.  เพื่อให้เด็ก/เยาวชนสามารถ ได้อย่างทั่วถึง
ใช้สื่อ/เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและ
มีมาตรฐานสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ โครงการมหกรรมการศึกษา ๑.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชา  - นักเรียนในโรงเรียนทุก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  - สถานศึกษาทุกสังกัดของ สํานักการศึกษา

ท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ สัมพันธ์การจัดการศึกษาของ สังกัดภายในอําเภอเมือง โรงเรียนในสังกัด/ อําเภอเมืองนราธิวาส ได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นราธิวาส บุคลากรทางการ นอกสังกัดเข้าร่วม ประชาวสัมพันธ์การจัดการ
๒.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องทาง งานมหกรรมและมี ศึกษา โดยการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา มีประสบการณ์ การศึกษา โอกาสร่วมกิจกรรม แสดงผลงานนักเรียนใน
จากการได้ร่วมแข่งขันทักษะ แลกเปลี่ยนความ โรงเรียนทุกสังกัด มีโอกาส
ทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ คิดต่าง ๆ ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ทําให้เกิดการพัฒนาทางการ
ครและนักเรียนมีความตื่นตัวใน ศึกษา มีความสามัคคีในหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ครูและนกเรยนมความตนตวใน ศกษา มความสามคคในหมู
การพัฒนาการเรียนการสอน มี คณะและบรรลุเจตนารมณ์
โอกาสแสดงออกและสร้างชื่อ การศึกษาของชาติ
เสียงให้แก่โรงเรียน
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความสามัคคีระหว่างนักเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยใช้กิจกรรมทางวิชาการเป็น
สื่อ

๑๙ โครการสนับสนุนการจัดการ  - เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้  - สนับสนุนนักเรียนในโรง 20,000,000  20,000,000  20,000,000  ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - นักเรียนมีโอกาสในการ สํานักการศึกษา
ศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบ มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนสังกัด เรียนสังกัดไดม้ีโอกาสศึกษา    นักเรียนในสังกัดได้ ศึกษาต่อได้มากขึ้น  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  - เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการ รับการดูแลด้าน  -เป็นการแบ่งเบาภาระใน  

ลดค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษา อุปกรณ์และอื่น ๆ การศึกษาของนักเรียนที่มี
จากรัฐบาล ฐานะยากจน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ โครงการเข้าค่ายทักษะพัฒนา  - เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน  - จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - นักเรียนมีการพัฒนา สํานักการศึกษา

การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ รู้ของนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะสาระ นักเรียนมีการ ทักษะการเรียนรู้ได้ดีขึ้น รร.เทศบาล 1-6
สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล  - เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่างๆแก่ครูและนักเรียนสําหรับ พัฒนาทักษะเรียนรู้  - นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ

ในการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 6 และผลสัมฤทธิ์ทาง เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน เช่น การเรียนสูงขึ้น  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
- โครงการเข้าค่ายภาษาไทย ทางการเรียนสูงขึ้น
- โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์
- โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
 โครงการเข้าค่ายศิลปศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

- โครงการเขาคายศลปศกษา
เป็นต้น

๒๑ โครงการพัฒนาสถานศึกษา  - พัฒนาสถานศึกษาให้ได้  - พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ ๕๐ ของ  1. โรงเรียนมีการพัฒนา สํานักการศึกษา
มาตรฐานรองรับการประเมิน รองรับการประเมินโรงเรียน สถานศึกษาใน มาตรฐานตามเกณฑ์การ รร.เทศบาล 1-6
สถานศึกษาเพื่อรองรับการ รางวัลพระราชทาน สังกัดมีมาตรฐาน ประเมิน
ประเมิน โรงเรียนเทศบาล  1 - 6 สามารถรองรับ  2. นักเรียนได้รับพัฒนา

การประเมิน ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรและ
โรงเรียน มีมาตรฐานตามเกณฑ์การ
พระราชทาน ประเมิน

3. ได้รับความพึงพอใจเกี่ยว
กับการจัดการศึกษาจาก
ชุมชน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ โครงการห้องสมุดมีชีวิต  - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม  - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 30,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - นักเรียนมีนิสัยรักการ สํานักการศึกษา

ส่งเสริมการอ่านอย่าง ส่งเสริมการอ่าน นักเรียนมีนิสัยรัก อ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 รร.เทศบาล 1-6
  - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การอ่านเพิ่มขึ้น  - มีการมอบรางวัลและ  
 - เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่

ให้แก่นักเรียน  เพื่อเป็นกําลังใจในการร่วม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

กิจกรรมโดยจัดซื้อของรางวัล สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียน
ดังนี้

 - กระปุกออมสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 - กล่องดินสอ

  - สีไม้

 - แฟ้มกระเป๋าหิ้ว

๒๓ โครงการกรรมการ  1.เพื่อจัดการอบรมสัมมนา  - จัดการอบรมสัมมนาพร้อม 100,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ   - กรรมการโรงเรียน สํานักการศึกษา
สัมพันธ์ (เพิ่มเติม) ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ศึกษาดูงานของ กรรมการและ ผู้ปกครอง  มีความเข้าใจ รร.เทศบาล 1-6

โรงเรียน ผู้ปกครองให้มี โรงเรียนและผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความ เกี่ยวกับการดําเนินงาน  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เข้าใจเกี่ยวกับการ ของโรงเรียนและพัฒนา

การดําเนินงานของโรงเรียน ดําเนินงานของ โรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
  2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ โรงเรียน

วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๔ โครงการบัณฑิตน้อยและพิธี  - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้  - จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - นักเรียน/ผู้ปกครองมี สํานักการศึกษา

มอบประกาศนียบัตรนักเรียน กับนักเรียน/ผู้ปกครองที่เรียน  ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 นักเรียนชั้นอนุบาล ความภาคภูมิใจผลการเรียน รร.เทศบาล 1-6
ที่จบการศึกษา สังกัดเทศบาล จบจากโรงเรียนในสังกัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมรับมอบใบ ของนักเรียนที่ศึกษาใน
เมืองนราธิวาส  - เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร โรงเรียนเทศบาลทุกปี

การศึกษาขององค์กรปกครอง ปีที่  3  - โรงเรียนในสังกัดเป็นที่รู้จัก
ส่วนท้องถิ่น และได้รับชื่อเสียงด้านการ

จัดการเรียนการสอน
๒๕ โครงการจัดนิทรรศการ  - เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม  - จัดนิทรรศการเผยแพร่ 40,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน สํานักการศึกษา

"เปิดโลกเรียนร้ส่ชมชน" ของโรงเรียนและเผยแพร่ผลการผลงานโดยคณะครและ ประชาชนในชมชน ได้รับทราบการพัฒนาการ ร ร เทศบาล 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

"เปดโลกเรยนรูสูชุมชน" ของโรงเรยนและเผยแพรผลการผลงานโดยคณะครูและ ประชาชนในชุมชน ไดรบทราบการพฒนาการ ร.ร เทศบาล 3
โรงเรียนเทศบาล 3 จัดการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ได้รับทราบผลงาน เรียนการสอนและความ (บ้านยะกัง)
(บ้านยะกัง)  (บ้านยะกัง) การจัดการเรียน ก้าวหน้า

 การสอนและกิจ  - ผู้ปกครองเกิดความภูมิใจ
 กรรมของโรงเรียน ชื่นชม
  - สร้างความศรัทธากับผู้ปกครอง

๒๖ โครงการประชุมผู้ปกครอง 1. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบ  - จัดประชุมผู้ปกครองและ 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ ๘๐ ของ 1. ผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตร สํานักการศึกษา
กรรมการสถานศึกษา นโยบายของโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน การเรียนการสอนดีขึ้น รร.เทศบาล 1-6

2. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจการ ศึกษา มีความเข้าใจ 2. ผู้ปกครองเข้าร่วมการ  
จัดการเรียนการสอนและคอย หลักสูตรและการ ประชุมและให้ความร่วมมือ
ติดตามเอาใจใส่การเรียนของ พัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาโรงเรียน
บุตรหลาน
3. เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๗ โครงการจัดนิทรรศการ - เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม   - จัดนิทรรศการโดยคณะครู 100,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ 1. ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน สํานักการศึกษา

"ตลาดนัดวิชาการ" ของโรงเรียนและเผยแพร่ผล และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ชุมชน ผู้ปกครอง ได้ทราบการพัฒนาการเรียน ร.ร เทศบาล 5
โรงเรียนเทศบาล 5 การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  5 (วัดประชาภิรมย์) ได้ทราบถึงการ การสอนและความก้าวหน้า (วัดประชาภิรมย์)
(วัดประชาภิรมย์)  พัฒนาของการจัด 2. ผู้ปกครองเกิดความภาค

 การเรียนการสอน ภูมิใจชื่นชม
 3. สร้างความศรัทธากับ
 

๒๘ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ  - เพื่อบ่งบอกถึงสถานที่ตั้ง  - ก่อสร้างป้ายชื่ออุทยานการ ๕๐๐,๐๐๐ - - อปท.มีป้ายชื่อ  - อุทยานการเรียนรู้มีป้าย สํานักการศึกษา
อทยานการเรียนร้ ของอทยานการเรียนร้ เรียนร้ อทยานการเรียนร้ บอกชื่อสถานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

อุทยานการเรยนรู ของอุทยานการเรยนรู เรยนรู อุทยานการเรยนรู บอกชอสถานท
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน รายละเอียดตามแบบแปลน ที่แสดงถึงสถานที่
การปฏิบัติงานของอุทยานการ และรายการที่เทศบาลกําหนด จํานวน ๑ ป้าย
เรียนรู้



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒    พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่   ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม - เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ 100,000  -  - ร้อยละ 80ของผู้ - ชุมชน ประชาชน นักเรียน สํานักปลัด ฯ

์ ่ ้ ิ ิ ใ ้ ่ ใ ้ ่ ใ ้ ้ ้ ั ึ ั ึ ี ั ํ ั ึ

  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ยาเสพติดในทุก ๆ ด้าน เช่น ในทุกด้าน เช่น การอบรมให้ความรู้ เข้ารับการฝึกอบรม นักศึกษา มีความตระหนัก สํานักการศึกษา
ของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด การอบรมให้ความรู้ การให้ การให้รางวัล การจัดนิทรรศการ มีความรู้เกี่ยวกับ ถึงปัญหา และร่วมกัน (แผนชุมชนจือ
เทศบาล รางวัลการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การบําบัดรักษา ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ต่อต้านยาเสพติด ปอ,มัดยามัน,

อุปกรณ์ต่าง ๆ การบําบัดและ และอื่น ๆ ยะกัง ๑,ฮูยง
อื่น ๆ ตันหยง,รายอบือ

รากะ,)

๒ โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์  - เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน   - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน สํานักการศึกษา

ต่อต้านยาเสพติด ยาเสพติดในทุกด้าน เช่น การ ยาเสพติดในทุกด้าน เช่น การอบรม ชุมชน/ผู้ปกครอง/ ได้มีความตระหนักถึงปัญหา รร.เทศบาล 1-6

โรงเรียนเทศบาล ๑-6 อบรมให้ความรู้ การให้รางวัล  ให้ความรู้ การให้รางวัล การจัด นักเรียนมีความ และร่วมกันต่อต้านยาเสพตดิ(แผนชุมชนจือ

 การจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ นิทรรศการต่างๆ โดยมีเป้าหมาย ตระหนักถึงปัญหา ปอ,มัดยามัน,

อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นคณะครูและนักเรียนโรงเรียน และร่วมกันต่อต้าน ยะกัง ๑,ฮูยง

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ยาเสพติด ตันหยง,รายอบือ

รากะ,)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โ ั ื้ ื่   ื่ ใ ้ป ี   ิ ั ้ ื่ ํ ั ื่ ํ ั   ป ใ ํ ั ่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๑ โครงการจัดซือเครืองออก  - เพือให้ประชาชนมี  - ติดตังเครืองออกกําลังกาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - เครืองออกกําลังกาย  - ประชาชนภายในเขต สํานักการช่าง

กําลังกายกลางแจ้งรุ่น ๓ อุปกรณ์เครื่องออกกําลัง กลางแจ้งรุ่น ๓ สถานี จํานวน กลางแจ้งใหม่ได้รับ เทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง (แผนชุมชน

สถานี กายกลางแจ้งแบบใหม่ๆ ๘ สถานี บริเวณสวนเฉลิม พัฒนาติดตั้งจํานวน จํานวน ๒๐,๐๐๐ คน มี ณ นคร,กําปง

 - เพื่อเสริมสร้างให้ พระเกียรติ ๖ รอบ พระชนม ๑ แห่ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพ ปายง)

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย พรรษา (สวน ร.๕) อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

สมบูรณ์แข็งแรงปราศจาก  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

โรคภัยเบียดเบียน  และเป็นการส่งเสริมการ

 - เพื่อเป็นการส่งเสริม  ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

๒ โครงการชมุชนสมัพ - เพือ่เสรมิสรา้งคว  - จัดกจิกรรมตา่งๆ โ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐๔๐๐,๐๐๐  - ประชาชนในชุมชน  - ชมุชนเกดิความรักองสวัสดิการ
ความสามคัครีะหวา่ ใหช้มุชนทัง้ ๓๕ ชมุชน ทั้ง ๓๕ ชุมชนมีสุขภาพ ความสามคัคแีละมสีังคม

ต่างๆ ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลมสีว่นรว่ม แข็งแรง มีความรัก รว่มในการพัฒนาท(แผนชุมชน

ในการดําเนนิกจิกรรม สามัคคีและร่วมมือกัน ฮูยงตันหยง,

ึ้ ้ )มากขึน ตรอกช้างฯ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการดําเนินงานของศูนย์  - เพื่อให้ศูนย์เยาวชนมี  - จัดอบรม/ฝึกสอนกีฬา ศิลปะ 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - เด็ก/เยาวชนรู้จักใช้เวลา สํานักการศึกษา

เยาวชนเทศบาลเมือง กิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี นันทนาการ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯ  นักเรียน/เยาวชน ว่างให้เป็นประโยชน์ (แผนชุมชนยะกัง

นราธิวาส ฝึกอาชีพ ,วิชาการตามความ รู้จักใช้เวลาว่าง  - เด็ก/เยาวชนรู้จักมีนิสัย  ๒)

สนใจตลอดปีของเยาวชน ให้เป็นประโยชน์ รักการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์

อย่างน้อย 8  หลักสูตร  ในกิจกรรมที่ตนถนัด

 - จัดค่ายพัฒนาเยาวชน  - เด็กเยาวชนได้รับการ

 - จัดค่ายกลางวันสําหรับเด็ก พัฒนาความรู้ความสามารถ

 - ให้บริการกิจกรรมนันทนาการ/ดนตรี ตามที่สนใจ

ึ ี ั ้

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

 - ฝึกสอนดนตรีและการขับร้อง

 - ฝึกสอนทักษะกีฬา / ศิลปะการต่อสู้

 - จัดกลุ่มสนใจวิชาชีพและพัฒนาอาชีพ

 - ฝึกสอนงานศิลปะ

๔ โครงการสร้างบทบาทและ  - เพื่อสนับสนุนให้เด็กและ   - ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและ  - เด็กและเยาวชนได้ความรู้ สํานักการศึกษา

พื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก เยาวชนได้มีพื้นที่มีส่วนร่วม สําหรับเด็กและเยาวชนทั้งใน เยาวชนได้ความรู้ในการ ในการทํากิจกรรมพัฒนา

เยาวชนและประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมที่สร้าง และนอกระบบการศึกษา เช่น จัดทํากิจกรรมพัฒนาเด็ก เด็กและเยาวชน ท้องถิ่น

สรรค์ในการพัฒนาตนเองและ อบรมแกนนําเยาวชนสนับสนุน และเยาวชนท้องถิ่น

ป้องกันแก้ไขปัญหา เยาวชนจัดกิจกรรม ฯลฯ

๕ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  - จัดการแข่งขันกีฬาการประ 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก  - เด็ก เยาวชน มีสถานที่ สํานักการศึกษา

 ประกวดความรู้ ความ แสดง ความสามารถตามถนัด กวดต่าง ๆ เช่น ร้องเพลง  เต้น เยาวชน มีสถานที่ใน ในการแสดงออกและได้

สามารถและส่งเสริมเยาวชน  - เพื่อส่งเสริมทีมกีฬาต่างๆ ประกอบ ลิเกฮูลู ตกปลาชายฝั่ง การแสดงออกและได้ พัฒนาความสามารถตาม

ประชาชนเข้าร่วมการ  - เพื่อส่งเสริมความสามารถ ทะเล เปตอง   ฟุตบอลชายหาด พัฒนาความสามารถ  ความถนัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ



(บาท) (บาท) (บาท)

แข่งขันหรือประกวด ของผู้เข้าประกวดในระดับที่ ฟุตบอลอาวุโส เซปัคตะกร้อ ตามความถนัด  - ผู้เข้าประกวดมีขวัญกําลัง

กิจกรรมต่างๆ สูงขึ้น บาสเกตบอล(สตรีทบอล) ใจและมีแรงจูงใจในการ

 - เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ พัฒนาความสามารถเพื่อ

เทศบาล การเข้าร่วมการประกวด

๖ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - เพื่อให้เกิดความสามัคคี มี  - ส่งทีมกีฬานักเรียนสังกัด 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน  - นักกีฬาตัวแทนนักเรียน สํานักการศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียน น้ําใจเป็นนักกีฬา เทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าร่วม ได้เข้าร่วมคัดเลือกเป็น สังกัดโรงเรียนเทศบาลมี

สังกัดองค์กรปกครองส่วน  - เพื่อยกระดับความสามารถ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม การพัฒนาด้านการกีฬา

ท้องถิ่น ด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัด ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค การแข่งขันกีฬานักเรียน  - สามารถกระตุ้น ประเมิน

เทศบาลเมืองนราธิวาส  ปีละ 1 ครั้ง ในระดับต่าง ๆ ผลการจัดการเรียนการสอน

ื่ ่ ี ี ั ี ั ั ึ ใ โ ี ั ั - เพื่อประเมินผลการสอนพล  - ส่งทีมกีฬานักเรียนสังกัด พลศึกษาในโรงเรียนสังกัด

ศึกษาในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าร่วม เทศบาล 

เทศบาล การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร  - เกิดความสัมพันธ์อันดี

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ ระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ดีระหว่างองค์กรปกครองฯ ประเทศ ปีละ 1 ครั้ง ท้องถิ่น

๗ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน  - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 300,000 300,000 350,000 ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน  - ได้คัดเลือกตัวนักกีฬาที่มี สํานักการศึกษา

เขตเทศบาลได้มีทักษะและ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ในสังกัดได้ร่วมกิจกรรม ความสามารถเข้าร่วมการ

รักการกีฬา  มัธยมศึกษาทั้งในสังกัด แข่งขันกีฬานักเรียน แข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น

 - เพื่อยกระดับด้านการกีฬา เทศบาล และสังกัดอื่น ๆ  - นักเรียนสนใจเล่นกีฬา

ของนักเรียนในเขตเทศบาล  และมีน้ําใจเป็นนักกีฬา

ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานงบประมาณและที่มาเป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการ

งบประมาณและทีมา

วัตถุประสงค์ที่



๘ โครงการดําเนินงานนันทนา    - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  - จัดให้มีการประกวด การ 800,000 850,000 900,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - ประชาชนได้รับความ สํานักการศึกษา

การเพื่อประชาชนและ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสนใจ แข่งขันกิจกรรมต่างๆ อาทิ กีฬา ประชาชน/ผู้สนใจ  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประ

เรารักษ์ นราทัศน์ หวงแหนชายหาดนราทัศน์ พื้นบ้าน ฟุตบอลชายหาด วอล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น  โยชน์เกิดตระหนักเห็น

รักความสะอาดเพื่อให้ เลย์บอลชายหาด การแข่งขันตก ประโยชน์ ความสําคัญต่อหาดนราทัศน์

ประชาชนได้พักผ่อน ได้รับ ปลาชายฝั่ง แข่งขันนกกรง ร่วมกันรักษาความสะอาด

ความบันเทิง ผ่อนคลายจาก หัวจุก  เปตองเซปัคตะกร้อ ซีละ ความเป็นระเบียบของสถาน

สภาพปัจจุบัน การประกวดดิเกฮูลู ประกวด ที่ท่องเที่ยว 

นางงามบาติก นางงามชาวเล   - เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ

นางงามท้องถิ่น ร้องเพลงและ จังหวัดนราธิวาส 

เต้นประกอบประกวด ภาพหาด

ั ์ใ ีนราทัศน์ในอดีต ประกวดอาหาร

 ขนมพื้นบ้านท้องถิ่นนราฯ

จําหน่ายสินค้าOtop สินค้า

ทั่วไป อาหาร

๙ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  - เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้   - ปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนก 500,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส มีความคงทน แข็งแรง ประสงค์เทศบาลเมืองนราธิวาส สนามกีฬามีสภาพ รองรับการประกอบกิจกรรม

 สวยงามมีมาตรฐาน ประกอบด้วย   ที่สามารถรองรับ ด้านการกีฬาอย่างมี

สามารถใช้ประกอบกิจกรรม        - พื้นสนาม    การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประสิทธิภาพ

ทางด้านการกีฬาได้อย่างมี        - ไฟส่องสนาม  

ประสิทธิภาพ        - หลังคาและระบบระบาย

         อากาศ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖ (KPI) ที่รับผิดชอบผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ทีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการปรับปรุงสนาม  - เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิส  - ปรับปรุงสนามเทนนิส โดยทํา 4,800,000 - - อปท. มีสนามเทนนิส  - สนามเทนนิสมีสภาพมี สํานักการศึกษา

ผลลพธทีคาดวาจะได้รบที โครงการ วตถปุระสงค



เทนนิส ให้มีสภาพที่คงทน สวยงาม การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่ง ที่มีความปลอดภัย ความคงทน สวยงาม และ

และเหมาะสม สนามและที่นั่งผู้ชม,พื้นผิวสนาม คงทนและสามารถใช้ สามารถใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อย่างเต็มที่

รายการที่เทศบาลกําหนด จํานวน ๑ แห่ง

๑๑ โครงการจัดการแข่งขัน 1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน  - จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ ของ 1. ประชาชนได้ออกกําลัง สํานักการศึกษา

ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ ออกกําลังกาย ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ประชาชนในชุมชน กาย สุขภาพ แข็งแรง ทั้ง และ

  2.เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬา นราธิวาส 35 ชุมชน แยก ต่าง ๆ มีโอกาสร่วม ร่างกายและจิตใจได้พัฒนา กองสวัสดิการฯ

ฟุตบอล ประเภทถ้วย ก ประเภทถ้วย ข แข่งขันกีฬา 2.กีฬาฟุตบอลในชุมชนมี

3. เพื่อความสัมพันธ์อันดี มาตรฐาน

ความสามัคคีของประชาชน 3.ชุมชนระหว่างชุมชนมี

โ ั ์ ื่ ใ ้ ี ์ ี ั ์ ี ใ ้ ่ ้ ี ์ ี ํ ั ึ๑๒ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์  - เพื่อให้ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬา  - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ 300,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของชุมชน  - ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬา สํานักการศึกษา

กีฬาแก่ชุมชนในเขตเทศบาล ในการร่วมกิจกรรมพบปะ ชุมชนแต่ละชุมชนภายในเขต ภายในเขตมีอุปกรณ์ อย่างเพียงพอ (แผนชุมชน

 สังสรรค์ เทศบาลรวม ๓๕  ชุมชน กีฬาและประชาชนใน  - ชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น ๓๕ ชุมชน)

 - เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬาใช้  

ออกกําลังกายของประชาชน ในการออกกําลังกาย

ในเขตเทศบาล

 - เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน

สนใจและเห็นความสําคัญ

ของการออกกําลังกาย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬา  - เพื่อให้ประชาชนมีลาน  - ก่อสร้างลานกีฬา ( สนามฟุต 3,000,000 - - อปท. มีลานกีฬา  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักการศึกษา

 (สนามฟุตซอล) กีฬา(สนามฟุตวอล) ที่ทัน ซอล )ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า (สนามฟุตซอล ) จํานวน ที่ดีขึ้น



 สมัยและส่งเสริมการ ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร  ๑ แห่ง  - ประชาชนมีความพึงพอใจ

ท่องเที่ยว จํานวน ๑  แห่ง ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 - เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน

มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

 - เพื่อชักจูงกลุ่มเสี่ยงให้สนใจ

ในการออกกําลังกายและ

ห่างไกลจากยาเสพติด

๑๔ โครงการปรับปรุงสนามบาส  - เพื่อให้มีสนามที่เอื้อต่อการ  - ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกต 500,000 - - โรงเรียนมีสนามบาส  - โรงเรียนมีสนามที่ได้ สํานักการศึกษา

เกตบอลพร้อมติดตั้งตาข่าย เรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่างๆ บอล เกตบอลที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานไว้บริการนักเรียน รร. เทศบาล ๕

 ในการเรียนการสอน รายละเอียดตามแบบแปลนและ จํานวน ๑ แห่ง และชุมชนได้ทั่วถึง (วัดประชาภิรมย์)

ี่ ํรายการที่เทศบาลกําหนด

๑๕ โครงการปรับปรุงสนาม  - เพื่อปรับปรุงสภาพบริเวณ ๑.จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม - - ๑,๕๐๐,๐๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของสนาม ๑.สนามเด็กเล่นมีสภาพแวด สํานักการศึกษา

เด็กเล่น รร.เทศบาล ๖ สนามเด็กเล่นให้น่าอยู่ กลางแจ้ง สําหรับเด็กเล็ก จํานวน ๖ ชุด โรงเรียนมีความปลอดภัย ล้อมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น รร.เทศบาล ๖

 ( ถนนโคกเคียน ) สวยงาม ๒. จัดหารูปปั้นสัตว์ขนาดใหญ่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. มีเครื่องเล่นสนามอย่าง (ถนนโคกเคียน)

 - เพื่อเพิ่มจํานวนเครื่องเล่น  จํานวน ๑๐ ตัว เพียงพอกับจํานวนเด็ก

ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ๓.จัดทําซุ้มเหล็กดัดปลูกต้นไม้ ๓. สนามมีความปลอดภัย

 - เพื่อป้องกันความปลอดภัย ในกระถางรูปแบบต่าง ๆ

ในการใช้สนาม ๔. ปรับพื้นสนาม

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการก่อสร้างสนาม   เพื่อให้สนามประชันเสียง   ทําการก่อสร้างสนามประชัน 1 000 000 ร้อยละ ๘๐ ของ   มีสนามประชันเสียงที่มี สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๖ โครงการกอสรางสนาม  - เพอใหสนามประชนเสยง  - ทาการกอสรางสนามประชน 1,000,000 - - รอยละ ๘๐ ของ  - มสนามประชนเสยงทม สานกการศกษา
ประชันเสียงนกเขาชวา นกเขาชวาสวยงามมีมาตร เสียงนก จํานวน ๑ สนาม ราย สนามกีฬา มาตรฐาน มีเสารอกนก

ฐานเหมาะสําหรับใช้จัดประ ละเอียดตามแบบแปลนและ ได้มาตรฐาน เพียงพอกับจํานวนนก และ



ชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วย ฯ รายการที่เทศบาลกําหนด สามารถจัดการ สามารถจัดประชันเสียง
 - เพื่อเป็นสนามรองรับการ (ระยะที่ ๒) ประชันเสียงนก ได้ทุกระดับ

 จัดประชันเสียงนกชนิดต่าง ๆ  เขาชวา และอื่น ๆ



   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖  ส่งเสริมการป้องกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

่ ้ ้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

๑ โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่  - ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง จํานวน 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ ๘๐ ของสุนัข  - สัตว์เลี้ยงมีภูมิต้านทาน กองสาธารณสุขฯ

สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ 1,500 ตัว แมวซึ่งมีจํานวนประ โรคพิษสุนัขบ้า (แผนชุมชน

 - ฉีดยาคุมกําเนิดแก่สัตว์เลี้ยง มาณ ๒,๐๐๐ ตัวได้  - ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมอุทิศ)

 จํานวน ๒๐๐ ตัว รับการฉีดวัคซีนป้อง มีความปลอดภัยจากโรค

กันโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น - เพื่อกําจัดแมลงที่เป็นพาหะ  - จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย 270,000 - - สัดส่วนผู้ป่วยโรค  - สามารถควบคุมแมลง กองสาธารณสุขฯ

ละอองฝอย LUV แบบ นําโรค  LUV แบบสะพายหลัง จํานวน ไข้เลือดออกไม่เกิน พาหะนําโรคเพื่อป้องกัน

สะพายหลัง 3 เครื่อง 50 คน ต่อ ประชากร การแพร่ระบาดของ

100,000 คน โรคติดต่อ



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการบริการคลินิกพิเศษ  - เพื่อพัฒนาระบบบริการ  - จัดบริการคลีนิคพิเศษนอกเวลา 450,000    450,000   450,000 ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนสามารถเข้า กองสาธารณสุขฯ

เพื่อการรักษาพยาบาล สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ราชการ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐- ประชาชนได้รับบริการ ถึงบริการ และได้รับ กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนนอกเวลาราชการ ประชาชนสามารถเข้าถึง ๒๐.๐๐ น. ณ คลินิคเทศบาล สาธารณสุขที่ได้ บริการสาธารณสุขที่ได้ (แผนชุมชน

บริการสาธารณสุขได้ครอบ มาตรฐาน มาตรฐาน ๓๕ ชุมชน)

คลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย
4 โครงการทันตกรรมรักษาและ  - เพื่อให้บริการทางทันตกรรม  - ให้บริการทางทันตกรรม และ 400,000    400,000   400,000 ประชาชนทุกกลุ่ม  - ประชาชนได้รับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

การทันตสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพอนามัย การดูแลสุขภาพอนามัยในช่อง เป้าหมายได้รับการ สุขภาพอนามัยในช่องปาก กองสาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

         เป้าหมาย          
(ผลผลิตโครงการ)

ุ
ในช่องปากแก่ประชาชน ปากแก่ประชาชนนอกเวลา ดูแลสุขภาพช่องปาก และการทันตสาธารณสุข (แผนชุมชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น. ร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๓๕ ชุมชน)

๕ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่  - เพื่อบริการด้านสาธารณสุข  - จัดหน่วยบริการสาธารณสุข 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ของ  - ประชาชนในเขต กองสาธารณสุขฯ

ในชุมชน เขตเทศบาลเมือง แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เคลื่อนที่ในชุมชน ๓๕ ชุมชน ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับบริการ (แผนชุมชน ๓๕

นราธิวาส เมืองนราธิวาสอย่างทั่วถึง เทศบาลได้รบับริการ ด้านสาธารณสุข ชุมชน)

ด้านสาธารณสุข

6 โครงการเครือข่ายต้านภัย  - เพื่อให้ผู้นําชุมชน อสม.และ  - จัดตั้งเครือข่ายต้านภัยเอดส์ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของผู้นํา  - มีการจัดตั้งเครือข่าย กองสาธารณสุขฯ

เอดส์ ผู้นําสตรีมีความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน อสม. (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ชุมชน อสม. และผู้นํา ชุมชนต้านภัยเอดส์ อบรม

ตระหนักเกี่ยวกับการแพร่ระ และผู้นําสตรีในเขตเทศบาลเมือง สตรีในเขตเทศบาลมี ให้ความรู้และสร้างความ

บาดของโรคเอดส์ และมีส่วน นราธิวาสจํานวน 100 คน ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ตระหนักให้กับประชาชน

ร่วมในการป้องกันเอดส์ในชุมชน โรคเอดส์ กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะคู่ก่อน



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คู่ สมรสให้ความสําคัญใน

ก่อนสมรสเข้ารับคําปรึกษา เรื่อง การป้องกันโรคเอดส์

ก่อนแต่งงานเพื่อตรวจโรค อันจะส่งผลให้อัตราการ

เอดส์ ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่ม

 - เพื่อสร้างเครือข่ายต้านภัย คู่สมรสลดลง

เอดส์ในชุมชน

๗ โครงการปรับปรุงภาวะ  - เพื่อให้เด็กขาดสารอาหารมี 1.ผู้ปกครอง,อสม,ในเขต 100,000    100,000   100,000   เด็ก 0-72 เดือนมี  - เด็กขาดสารอาหาร ได้ กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ุ ู , , , , , ุ

โภชนาการเด็ก ๐ - ๗๒ เดือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เทศบาลฯใช้ความรู้ภาวะ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) มีภาวะโภชนาการ รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง (แผนชุมชนจือปอ)

โภชนาการ อยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์

2.ติดตามเด็กขาดสารอาหารโดย ร้อยละ80 ปกติ

อสม.

๘ โครงการเยี่ยมติดตามสาน  - เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพ   - เยี่ยมและติดตามมารดาและ 50,000 50,000 50,000 มารดาและทารก  - บิดามารดา มีความรู้ กองสาธารณสุขฯ

สัมพันธ์มารดาและทารก อนามัยของมารดาและทารก ทารกหลังคลอดทุกคนในเขต (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) หลังคลอดได้รับการ ความเข้าใจสามารถเลี้ยงดู (แผนชุมชนจือปอ)

หลังคลอด หลังคลอด เทศบาลเมืองนราธิวาส ติดตามเยี่ยมบ้าน เด็กให้เติบโต มีพัฒนาการ

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ร้อยละ 90 ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติ

ระหว่างมารดาหลังคลอด ปัญญา จิตใจ อารมณ์และ

ครอบครัว ชุมชนกับองค์กร สังคม เติบโตเป็นประชากร

เทศบาล ที่มีคุณภาพในอนาคต



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการโรงเรียนอนามัยดี  - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง  - ตรวจสุขภาพ/ให้สุขศึกษาแก่ 70,000 70,000 70,000 นักเรียนในเขต  - นักเรียนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

เพื่อชีวีสดใส โรคหิด – เหา  และปฏิบัติตัว นักเรียนโรงเรียน เทศบาล ๑ - ๖ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ได้รับการตรวจ อนามัยที่ดีขึ้น (แผนชุมชนจือปอ)

ได้ถูกต้อง จํานวน ๖๐๐ คน สุขภาพเบื้องต้น

ร้อยละ 85

๑๐ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็ก  - จัดประกวดหนูน้อยสุขภาพดี 60,000 60,000 60,000 ผู้ปกครองและเด็ก  - เด็กที่ได้รับคัดเลือกจะ กองสาธารณสุขฯ

เห็นความสําคัญของการมี เด็กอายุ ๒๔-๔๘ เดือน (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ให้ความสําคัญและ เป็นตัวอย่างของเด็ก

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ เข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพดีและเป็นการ

วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ุ ุ

พัฒนาการการที่สมวัยของลูก ร้อยละ 95 กระตุ้นให้ผู้ปกครองคน

อื่นๆหันมาสนใจใน

สุขภาพของลูกหลาน
เพิ่มขึ้น

๑๑ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  - เพื่อสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้  - เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ มี 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุและผู้พิการ  - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ใน กองสาธารณสุขฯ

ผู้พิการ สูงอายุและผู้พิการ ฐานะยากจนไม่มีผู้อุปการะเลี้ยง (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ในชุมชนได้รับการ ชุมชนมีความรู้สึกอบอุ่นใจ (แผนชุมชน

ดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง เยี่ยมบ้าน ร้อยละ 85 มีขวัญและกําลังใจที่ดี ร่วมอุทิศ)

ดูตนเองได้ ไม่รู้สึกตัวเองถูกทอดทิ้ง

๑๒ โครงการดูแลผู้ป่วยและรณรงค์  - เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความ  - อสม.จิตอาสาและแกนนํา 80,000 80,000 80,000 อสม, จิตอาสาและ  - ภาคีเครือข่าย และ กองสาธารณสุขฯ

หยุดยั้งวัณโรค และโรคเรื้อน เข้มแข็งภาคีเครือข่ายและ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) แกนนําในชุมชนมี ความร่วมมือของชุมชน 

ความร่วมมือของชุมชนในการ นราธิวาสจํานวน ๑๐๐ คน ความรู้และสามารถ ในการค้นหาผู้ป่วยใหม่



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

ป้องกันควบคุมวัณโรคและ ศึกษาผู้ป่วยได้ ร้อยละ  โรคเรื้อนและวัณโรคได้

โรคเรื้อน ๘๐ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

๑๓ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ  - เพื่อการพัฒนาระบบ  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการ  - กองทุนหลักประกัน กองสาธารณสุขฯ

การจัดทําแผนที่สุขภาพชุมชน สุขภาพชุมชน จัดทําแผนที่สุขภาพชุมชน (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ชุมชนอาสาสมัคร สุขภาพเทศบาลเมือง

โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ นราธิวาสมีแผนสุขภาพ

คณะกรรมการชุมชนอาสาสมัคร สาธารณสุข ศสม.๔ ชุมชนสําหรับใช้ประโยชน์

สาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์ ครูพยาบาล ในการดําเนินงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ุ ุ ู ู

ศสม.๔ ศูนย์ ครูพยาบาล ร.ร. ร.ร.สังกัดเทศบาล 

สังกัดเทศบาล รวม ๒๒๐ คน มีความรู้และสามารถ

จัดทําแผนที่สุขภาพ

ชุมชนร้อยละ 80

14 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ  - เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูง  - ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 70,000 75,000 80,000 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  - เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กองสาธารณสุขฯ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ อาย ุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย (แผนชุมชน

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง จํานวน ๒๐ ราย ผู้ด้อยโอกาส โอกาส สามารถดํารงชีวิต อดุลตานนท์,๙๑๒

สามารถดํารงชีวิตได้อย่าง ได้รับการ และปฎิบัติภารกิจส่วนตัว ,ร่วมอุทิศ,จือปอ)

ปกติสุข ฟื้นฟูสุขภาพ ได้ตามสภาพ

ร้อยละ80



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการเฝ้าระวังและตอบโต้  - เพื่อการป้องกันและควบคุม  - ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูล 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุขฯ

ภาวะฉุกเฉินของโรคติดต่อ ยับยั้งไม่ให้โรคและภัยสุขภาพ ข่าวสารโรคติดต่อ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ประชาชนมีความ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง พึงพอใจได้รับข้อมูล สามารถรักษาพยาบาล

ข่าวสารโรคติดต่อ เบื้องต้น ป้องกันและควบ

คุมโรคอย่างรวดเร็วและ

เหมาะสม

๑๖ โครงการสนับสนุนเครือข่าย  - เพื่อฝึกอบรมแกนนําเครือ  - สนับสนุนงบประมาณให้ชมรม 250,000    250,000   250,000   ร้อยละ 90ของชมรม  - แกนนําเครือข่ายชมรม กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ุ ุ , , , ุ

ชมรมผู้ออกกําลังกาย ข่ายชมรมออกกําลังกายภาย ออกกําลังกาย เทศบาลเมือง (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ออกกําลังกายดําเนิน ออกกําลังกายที่ได้รับการ

ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส จํานวน ๒๕ ชมรม กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น, ชมรมมีความ

ส่งเสริมให้ชมรมได้มีการ แข้มแข็ง สามารถขยาย

พัฒนาเป็นชมรมต้นแบบ เครือข่ายจากชมรม

สามารถขยายเครือข่ายชมรม ต้นแบบได้,ชมรมมีวัสดุ

ได้ อุปกรณ์เพียงพอแก่การ

ฝึกปฎบิัติ



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง  - เพื่อให้อสม.ได้นําเสนอ  - จัดงานวันอสม.ให้แก่ อสม. 100,000 100,000 100,000 อสม.ในชุมชน  - อสม.ได้นําเสนอ กองสาธารณสุขฯ

ในวัน อสม. แห่งชาติ นวัตกรรมผลงานสุขภาพของ .เทศบาลเมืองนราธิวาสและ เข้าร่วมกิจกรรม นวัตกรรมผลงานสุขภาพ (แผนชุมชน
ชุมชนมาเผยแพร่ประชาสัม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน ร้อยละ 100 ชุมชนเผยแพร่ให้สาธารณ ๓๕ ชุมชน)
พันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ ๖๐๐ คน ชนทราบ อสม.ที่ทําดีมี
และเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ ผลงานได้รับการประกาศ
แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เป็น
สาธารณสุขในการพัฒนางาน แบบอย่างแก่บุคคลอื่น
ด้านสุขภาพภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๘ โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ๑.เพื่อให้ประชาชนอายุ ๓๕ ปี  - คัดกรองโรคแก่ประชาชนผู้ที่มี 100,000 100,000 100,000 ประชาชนอายุ  - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ กองสาธารณสุขฯ

ความดันโลหิต โรคหลอดเลือด ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง อายุ  ๓๕ ปี ขึ้นไปอาศัยอยู่ในเขต (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) 35 ปี ขึ้นไป รับบริการปรับเปลี่ยน

สมองและโรคอ้วน โรคอ้วน เทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน ได้รับการคัดกรอง พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรค

๒.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๑,๐๐๐คน เบาหวาน  - เพื่อลดความเสี่ยงโรค

ได้รับบริการ/เรียนรู้ เพื่อลด ความดันโลหิต อัมพฤกษ์อัมพาต

ความเสี่ยงการเกิดภาวะอัม และโรคอ้วน

พฤกษ์ อัมพาต ร้อยละ 80

๓.อาสาสมัครสาธารณสุขมี

ความรู้ความเข้าใจสามารถคัด

กรองและติดตามส่งต่อ ผู้ที่

สงสัยว่ามีภาวะเสี่ยง ไปรับบริการ ได้ทันท่วงที



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการตรวจคัดกรอง ๑.เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเป้า  - ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 90,000 90,000 90,000 หญิงวัยเจริญพันธ์  - สตรีกลุ่มเป้าหมายมี กองสาธารณสุขฯ

มะเร็งเต้านม หมายในระยะเริ่มแรก หญิงวัยเจริญพันธ์ จํานวน ๖๐๐ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ได้รับการตรวจ ความรู้

๒.เพื่อให้ผู้ป่วยในระยะเริ่ม คน คัดกรองมะเร็ง  - พฤติกรรมการดูแล

แรกได้รับการรักษาได้อย่าง เต้านมร้อยละ 80 ตนเอง

ถูกต้องและทันเวลา

๓.ลดอัตราการตายจากโรค  - ได้รับการเฝ้าระวังและ

มะเร็งเต้านม ติดตามการตรวจมะเร็ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๔.เพื่อให้ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ เต้านม

ที่มีอายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป ได้รับ  - ได้รับการเฝ้าระวังและ

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ติดตามการตรวจมะเร็ง

๕.เพื่อพัฒนาพฤติกรรมอนามัย เต้านม

ของสตรีในการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันตนเองจากโรค

มะเร็งเต้านมในการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันตนเองจาก

โรคมะเร็งเต้านม



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ โครงการเร่งรัดการสร้างเสริม  - เพื่อให้เด็กอายุ ๐-๕ ปี  - จัดบริการ/ติดตาม การให้ 30,000 30,000 30,000 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ  - เด็กอายุ ๐-๕ ปี ไม่ กองสาธารณสุขฯ

ภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ๐-๕ ปี ทุกคนได้รับวัคซีนครบตาม วัคซีนแก่เด็ก อายุ ๐-๕ ปี (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) วัคซีนตามเกณฑ์ เป็นโรคที่สามารถป้องกัน (แผนชุมชนจือปอ)

เกณท์ ร้อยละ 80 ได้ด้วยวัคซีน

๒๑ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  - เพื่อลดและควบคุมพฤติ  - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้มีอายุ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กองสาธารณสุขฯ

ผู้ป่วยผู้เสี่ยงเบาหวาน กรรมของผู้มีภาวะเสี่ยงไม่ให้  ๓๕ ปีขึ้นไป (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ผู้มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับบริการปรับเปลี่ยน (แผนชุมชน

/ความดันโลหิตสูง หลอด ก้าวไปสู่การเป็นโรคและผู้ป่วย ได้รับบริการปรับ พฤติกรรมเพื่อลดความ อดุลตานนท์,

เลือดสมองและโรคอ้วน มีความตระหนักในการปฎิบัติ เปลี่ยนพฤติกรรม เสี่ยงการเกิดโรคและ ๙๑๒)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฎ

ตัวให้ถูกต้องและสามารถควบ ร้อยละ 85 ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง

คุมไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้ และไม่มีภาวะแทรก

ซ้อนของโรค

๒๒ โครงการส่งเสริมความรู้  - เพื่อให้ประชาชน/เยาวชน  - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชน/เยาวชน กองสาธารณสุขฯ

ด้านควบคุมพาหะนําโรค ได้รับความรู้ด้านการควบคุม ความรู้ด้านการควบคุมพาหะ (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) มีความรู้ด้านการควบ  ได้รับความรู้ด้านการ

พาหะนําโรค รวมถึงการ นําโรค  ดังนี้ คุมและป้องกันพาหนะ ควบคุมพาหะนําโรครวม

ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ และ  - ให้ความรู้ในสถานศึกษา , นําโรค ถึงสามารถปฏิบัติตัวใน

แมลงนําโรค  ชุมชน การป้องกันโรคติดต่อที่

 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เกิดจากพาหะนําโรค

 - อบรมแกนนําด้านสุขภาพ



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๓ โครงการร้านอาหาร   - เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่  -  จัดอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 - - ร้อยละ 90 ของผู้  - ผู้ประกอบการร้าน กองสาธารณสุขฯ

สะอาดปลอดภัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้ประกอบการอาหาร และแผง เข้ารับการอบรมมี จําหน่ายอาหารมีความรู้ 
ที่ถูกสุขลักษณะ ลอย จําหน่ายอาหารจํานวน ความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจในการ

 70 คน สามารถนําความรู้ที่ ประกอบอาหารที่ถูกสุข
ได้พัฒนาร้านอาหาร ลักษณะ  สามารถพัฒนา
และแผงลอยให้ได้ ด้านอาหารที่แผงลอย ให้
มาตรฐานอาหาร ได้มาตรฐาน CFG 7
สะอาดรสชาติอร่อย

๒๔ โครงการอาชีวอนามัย  - เพื่อให้ผ้ประกอบการด้าน  - จัดอบรมให้ความร้แก่ 30 000 30 000 30 000 ร้อยละ 90 ของผ้  - ผ้ประกอบการมีความ กองสาธารณสขฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒๔ โครงการอาชวอนามย  - เพอใหผูประกอบการดาน  - จดอบรมใหความรูแก 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 ของผู  - ผูประกอบการมความ กองสาธารณสุขฯ
อาชีวอนามัยมีความรู้และ ผู้ประกอบการจํานวน 50คน เข้ารับการอบรมมี ปลอดภัยจากอาชีพและ
ป้องกันตนได้จากอาชีพ ความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงโรคที่เกิดจาก
ที่ประกอบ หลักการความปลอด การประกอบอาชีพได้  

ภัยและโรคที่เกิดจาก ทําให้ผู้ประกอบการ
การประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ

ด้วยความปลอดภัยจาก
อันตรายและโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ

๒๕ โครงการอบรมผู้ประกอบ  - เพื่อให้ผู้ประกอบการด้าน  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ  - ผู้ประกอบการมีความ กองสาธารณสุขฯ
การเสริมสวย ร้านเสริมสวย  มีความรู้และ ผู้ประกอบการ จํานวน 5๐ คน ผู้ประกอบการ ปลอดภัยจากอาชีพและ

ป้องกันตนได้จากอาชีพ ร้านเสริมสวยมี ทราบถึงโรคที่เกิดขึ้นจาก
ด้านการประกอบการ ความเข้าใจหลักการ การประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพให้
ปลอดภัยจากอันตราย



ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
และโรคที่อาจเกิดจาก
การประกอบอาชีพได้

๒๖ โครงการปรับปรุงก่อสร้าง  - ยกฐานะตลาดสดเทศบาล  -ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของ   - ตลาดสดเทศบาลผ่าน กองสาธารณสุขฯ
อาคารตลาดสดเทศบาล ให้ถูกต้องหลักสุขาภิบาล พื้นรางระบายน้ําระบบน้ําประปา ประชาชนที่ใช้บริการ เกณฑ์ตามกฎกระทรวง
(หัวลําโพง) ตามกฎกระทรวงพ.ศ.๒๕๕๑ ประจําแผง รายละเอียดตามแบบ ตลาดสดเทศบาลมี ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่มา

ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด เทศบาลกําหนด ความพึงพอใจและ ใช้บริการตลาดปลอดภัย
ปลอดภัยจากโรคตาม จากโรค
เกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ

โ ิ ี่   ื่ ั ิ ่ ้   โ ั           ้     ี ่ ่ ใ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย          

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๗ โครงการอุดหนุนกิจกรรมที  - เพือพัฒนาเพิมพูนความรู้  - อุดหนุนโครงการพัฒนา 525,000    525,000   525,000   ร้อยละ ๙๙ ของชุมชน  - ชุมชนมีส่วนร่วมใน กองสาธารณสุขฯ

เป็นสาธารณะประโยชน์ ความสามารถในการดูแล ศักยภาพด้านสาธารณสุขจํานวน ในเขตเทศบาลเสนอ กิจกรรมด้านสาธารณสุข (แผนชุมชน

จัดการและการมีส่วนร่วมใน ๓๕ ชุมชน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการเพื่อขอรับ ๓๕ ชุมชน)
การดูแลสุขภาพอนามัยของ เงินอุดหนุน
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 - เพื่อให้การบริการสาธารณ
สุขในศูนย์ ศสมช.มีประสิทธิ
ภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในชุมชน

๒๘ โครงการศึกษาดูงานสําหรับ  - เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้าง  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐   - อสม.ที่ผ่านการ  - อสม.เกิดขวัญและกําลัง กองสาธารณสุขฯ
อสม. เสริมประสบการณ์ในการนํา สาธารณสุขให้แก่ อสม.จํานวน ศึกษาดูงานร้อยละ ใจ เกิดความรัก ความ

มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา ๒๐๐ คน ๘๕ สามารถนํามา สามัคคี สามารถพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานและ ประยุกต์ใช้พัฒนา นวัตกรรมด้านสุขภาพ
การพัฒนาชุมชน ชุมชนตนเอง เพิ่มขึ้น



   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

         เป้าหมาย         
 (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑. โครงการพัฒนา   - เพื่อเพิ่มบทบาทคณะกรรม  - จัดอบรมเพือ่พัฒน๗๐๐,๐๐๐๗๐๐,๐๐๐๗๐๐,๐๐๐ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า  - ผู้นํากลุ่มสตรี เยาวชน กองสวัสดิการสังคม
ศักยภาพผู้นําชุมชน การชุมชน ผู้นําสตรี เยาวชน คณะกรรมการชมุชน ผูน้ําสตรี ร่วมโครงการมีความรู้ และผู้นําชุมชนมีความรู้ (แผนชุมชนยะกัง ๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ศกยภาพผูนาชุมชน การชุมชน ผูนาสตร เยาวชน คณะกรรมการชมุชน ผนูาสตร รวมโครงการมความรู และผูนาชุมชนมความรู (แผนชุมชนยะกง ๒)
และกลุ่มสตรี ในการเข้าร่วมดําเนินการ และผูน้ําเยาวชนในเขตเทศบาล มีทักษะในการนําไป ในบทบาทหน้าที่ของตน

 พัฒนาชุมชน เมอืงนราธวิาส ทัง้  ๓๕ ชมุชน ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์ เองในการพัฒนาชุมชน
  - สนับสนุนการขยายแนวคิด แก่สมาชิกในชุมชน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนตามศักยภาพ
ของชุมชน



ยุทธศาสตร์ที  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา ที 3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (kpl) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใน  -   เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้  - จัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ  100   - สามารถปฏิบัติงานได้ สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานของงาน ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ดังนี้ ได้ครุภัณฑ์ที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพ  - งานป้องกันฯ

ป้องกันและบรรเทา สามารถป้องกันและบรรเทา 1.จัดซื้อรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 คัน 4,800,000 4,800,000 4,800,000 คุณภาพ ได้มาตรฐาน (แผนชุมชน

สาธารณภัย สาธารณภัย ได้อย่างมี ความจุ   12,000  ลิตร ใช้งานได้อย่างมี ๓๕ ชุมชน)

ประสิทธิภาพ 2.จัดซื้อรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 คัน 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ประสิทธิภาพ

 - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้  ความจุ   8,000  ลิตร

สําหรับอํานวยความสะดวกใน 3.จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง 955,000  -  - 

การปฏิบัติงาน กะบะ 4  ประตู เครื่องยนต์ดีเซลขับ

เคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน พร้อม

อุปกรณ์ตามรายละเอียดที่เทศบาล

กําหนด

4.จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง  ขนาด  195,000



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (kpl) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 นิ้วครึ่ง  พร้อมข้อต่อทองเหลือง

 จํานวน  15  เส้น

5.จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร   กําลังส่ง 240,000  -  -

ไม่น้อยกว่า 5  วัตต์  จํานวน  20 เครื่อง

6.จัดซื้อเชือกสําหรับโรยตัวจากที่สูง 50,000  -  -

พร้อม อุปกรณ์ตามรายละเอียดที่

เทศบาล กําหนด  จํานวน  2  ชุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ุ

7.จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบท่อ 190,000  -  -

เดียว (B.A.) พร้อมอุปกรณ์ตามราย

ละเอียด ที่เทศบาลกําหนดจํานวน 

2  ชุด ๙,๒๓๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐

๒ โครงการจัดซื้อเครื่อง   - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้   - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 43,000  -  - ร้อยละ 100 ได้  - ทําให้การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

ปรับอากาศ สําหรับอํานวยความสะดวกใน 36,000 บีทียู/ชั่วโมงจํานวน   เครื่องปรับอากาศที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น  - งานป้องกันฯ

การปฏิบัติงาน 1  เครื่อง คุณภาพ ได้มาตรฐาน

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓ โครงการปรับปรุงบ้านพัก  - เพื่อบํารุงรักษาบ้านพักพนัก  - ปรับปรุงบ้านพักพนักงานดับเพลิง 200,000 ร้อยละ 100  - สามารถปฏิบัติงานได้ สํานักปลัดฯ

พนักงานดับเพลิง งานดับเพลิง ให้มีความสมบูรณ์ อาคารสํานักงานป้องกันฯ  ถนนจาตุ ของพนักงานดับเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ  - งานป้องกันฯ

แข็งแรง  มีอายุการใช้งาน รงค์รัศมี มีบ้านพักที่มีความ

ยาวนาน สมบูรณ์มั่นคงแข็งแรง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (kpl) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการจัดจ้างทําตู้เก็บชุด  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้   - จัดจ้างทําตู้เก็บชุดผจญเพลิง 150,000  -  - ร้อยละ 100 ได้  - ทําให้การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

ผจญเพลิง สําหรับอํานวยความสะดวกใน จํานวน 50 ตู้ ตู้ที่มีคุณภาพได้ ประสิทธิภาพมากขึ้น  - งานป้องกันฯ

การปฏิบัติงาน มาตรฐานใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

๕ โครงการจัดซื้อกล้อง   - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้   - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและ 9,600  -  - ร้อยละ 100 ได้  - ทําให้การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

วงจรปิด สําหรับอํานวยความสะดวกใน ภายนอกงานป้องกันฯ จํานวน 2 จุด กล้องวงจรปิดที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น  - งานป้องกันฯ

การปฏิบัติงานและเพื่อความ คุณภาพ ได้มาตรฐาน (แผนชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ฏ ุ ฐ ุ

ปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน ใช้งานได้อย่างมี มัดยามัน)

ของทางราชการ ประสิทธิภาพ

๖ โครงการปรับปรุงทาสี  - เพื่อบํารุงรักษาอาคารสํานัก  - ปรับปรุงสํานักงานป้องกันและ 500,000  -  - ร้อยละ 100 ได้  - ทําให้การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

อาคารสํานักงานป้องกัน งานป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย สํานักงานป้องกันฯ ประสิทธิภาพมากขึ้น  - งานป้องกันฯ

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์ ที่มีความสมบูรณ์

แข็งแรงมีอายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรง มีอายุการใช้

งานที่ยาวนาน

๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้   - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด 45,000  -  - ร้อยละ 100 ได้  - ทําให้การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอร์ สําหรับอํานวยความสะดวกใน ตั้งโต๊ะ จํานวน  1  เครื่อง คอมพิวเตอร์ตาม ประสิทธิภาพมากขึ้น  - งานป้องกันฯ

การปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ เกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (kpl) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการฝึกอบรมหรือ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ  - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ 150,000  -  - ร้อยละ 80  ของ  - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
ทบทวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ สามารถในการปฏิบัติงานป้อง พนักงานจ้าง อย่างน้อยปีละ (งบท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่  ที่เข้ารับ ป้องกันและบรรเทา  - งานป้องกันฯ
งานการป้องกันและ กันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ครั้งและทัศนศึกษาดงูาน การอบรม มีความรู้ สาธารณภัยได้รับความรู้
บรรเทาสาธารณภัย ความสามารถ ในการ เพิ่มมากขึ้น

ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๙ โครงการฝึกซ้อมแผน  - เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการป้องกัน  - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 50,000  -  - ร้อยละ 80  ของ  - หน่วยปฏิบัติการช่วย สํานักปลัดฯ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ภัยฝ่ายพลเรือนทุกหน่วยงาน ภัยฝ่ายพลเรือน อย่างน้อยปีละ (งบท้องถิ่น) หน่วยปฏิบัติการ เหลือผู้ประสบภัย  - งานป้องกันฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ุ ฏ ู
สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ 1 ครั้ง ป้องกันภัยฝ่าย ทุกหน่วยสามารถร่วมกัน
ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง พลเรือนทุกหน่วยงาน ปฏิบัติงานได้อย่างมี
สอดคล้อง รวดเร็วและมี สามารถปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

๑๐ โครงการจัดจ้างบุคลากร  - เพื่อให้การปฏิบัติงานของงาน  - จัดจ้างบุคลากร เพื่อดําเนินงาน ๑,๐๘๐,๐๐๐ - -  - การปฏิบัติงานของงาน สํานักปลัดฯ
ช่วยเหลืองานเทศกิจ  เทศกิจมีประสิทธิภาพและประ ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เทศกิจมีประสิทธิภาพ   - งานเทศกิจ

สิทธิผลมากยิ่งขึ้น ของงานเทศกิจเทศบาลเมือง  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 - เพื่อให้ประชาชนภายในเขต นราธิวาส จํานวน ๑๐ อัตรา  - ภายในเขตเทศบาล
เทศบาลเกิดความรู้สึกปลอดภัย เมืองนราธิวาสเกิดความ
ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เป็นระเบียบเรียบร้อย

มากยิ่งขึ้น
 - ประชาชนเกิดความ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (kpl) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

๑๑ โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่  - เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ  - จัดจ้างบุคลากร เพื่อดําเนินงาน ๑,๓๕๐,๐๐๐ - -   - เขตเทศบาลเมืองเกิด สํานักปลัดฯ
ช่วยเหลืองานด้านจราจร เรียบร้อยของบ้านเมือง ช่วยเหลืองานด้านจราจรบริเวณหน้า ความเป็นระเบียบเรียบ  - งานเทศกิจ

 - เพื่อให้ประชาชนรักษาวินัย โรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทาง ร้อย
และเคารพกฎจราจร ร่วมทางแยกต่างๆในเขตเทศบาล  - ประชาชนมีวินัยและ
 - เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงการตรวจตราสาธารณภัยให้ เคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น
ในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง  - ประชาชนมีความปลอด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 - เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ นราธิวาส จํานวน ๒๕ อัตรา ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน เพิ่มมากยิ่งขึ้น
อย่างปลอดภัย  - ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๑๒ โครงการจัดจ้างบุคลากร  - เพื่อให้การปฏิบัติงานของงาน  - จัดจ้างบุคลากรเพื่อดําเนินงาน ๔๓๒,๐๐๐ - -   - การปฏิบัติงานของ สํานักปลัดฯ
ช่วยเหลืองานป้องกันและ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทา  - งานป้องกันฯ
บรรเทาสาธารณภัย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น สาธารณภัยเทศบาลเมืองนราธิวาส และประสิทธิผล
 - เพื่อให้ภายในเขตเทศบาลเมือง จํานวน ๔ อัตรา  - ภายในเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาสเกิดความเป็นระเบียบ นราธิวาสเกิดความเป็น
เรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
 - เพื่อให้ประชาชนภายในเขต  - ประชาชนเกิดความรู้สึก
เทศบาลเกิดความรู้สึกปลอดภัยใน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น สินมากยิ่งขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โ ่ ํ ั้   ื่ ป้ ั ้ํ   ่ ้ ่ ั ้ ั้ ใ ่ ( ิ ่ ้   ป้ ั ้ํ ี ํ ั ่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

๑ โครงการซ่อมแซมกําแพงรัว  - เพือป้องกันการรุกลํา  - ก่อสร้างและซ่อมแซมรัว ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - รัวใหม ่(บริเวณหมู่บ้าน  - ป้องกันการรุกลําและมี สํานักการช่าง

หมู่บ้านชาวประมง และเป็นแนวที่สวยงาม ความยาว ๓๘๐ เมตร ชาวประมง)ได้รับการ กําแพงเป็นแนวที่สวยงาม

 พัฒนาซ่อมแซมก่อสร้าง

เพื่อป้องกันการรุกล้ํา

จํานวน ๑ แห่ง

๒ โครงการฝึกอบรม  อปพร.  - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน  - จัดฝึกอบรม อปพร. 150,000 - - ร้อยละ 80  ของอปพร.  - มีกําลัง อปพร.เพียงพอ สํานักปลัดฯ

และทัศนศึกษา ร่วมและช่วยเหลือทางราชการ และทัศนศึกษาดูงานประจําปี ที่เข้ารับการฝึกฯ มี ในการช่วยเหลือทาง  - งานป้องกันฯ

ในการป้องกันและบรรเทา อย่างน้อย 1 ครั้ง ความรู้ความสามารถ ราชการ (แผนชุมชน
สาธารณภัย และช่วยเหลือทาง ๓๕ ชุมชน)

ราชการในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่   ๓.๔   ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   จัดซื้อพร้อมติดตั้งท่นอเนก ๕ ๕ ท่นเอนกประสงค์   บริการนักท่องเที่ยวและ สํานักการช่าง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ

๑ โครงการจดซอพรอมตดตง  - เพอสงเสรมการทองเทยว  - จดซอพรอมตดตงทุนอเนก ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - ทุนเอนกประสงค  - บรการนกทองเทยวและ สานกการชาง

ทุ่นอเนกประสงค์ HDPE และรายได้ของประชาชน ประสงค์ HDPE ขนาด ๕๐X๕๐  HDPE ใหม่ได้รับการ ความเป็นเอกลักษณ์ของ

X๕๐ เซนติเมตร ต่อประกอบ จัดซื้อเพื่อใช้ติดตั้ง เมืองนราธิวาส ส่งเสริมให้

แบบ ๒ ชั้น เป็นทางเดินใน บริเวณหาดนราทัศน์ เมืองเป็นเมืองท่องเที่ยว

แม่น้ํา จํานวน ๒๑๖ ตารางเมตร และส่งเสริมการท่อง

พร้อมราวกันตกร้อยด้วยโซ่ เที่ยวและรายได้

เหล็กชุบกาวาไนท์และชุดกัน ประชาชนจํานวน

กระแทกHDPE สําหรับจอดเรือ ๑ แห่ง

๒ โครงการจัดตั้งตลาดน้ําชุมชน  - เพื่อเป็นการส่งเสริม  - จัดหาหรือจัดซื้อทุ่นอเนก ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ตลาดน้ําชุมชนใหม่  - ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักการช่าง

รายได้ให้แก่ประชาชน ประสงค์ HDPE (High Density ได้รับการจัดตั้งบริเวณ และพื้นที่ใกล้เคียงมีรายได้ (แผนชุมชน

 - เพื่อเป็นการส่งเสริม Poly-Ethylene) ขนาด ๐.๕๐X คลองยะกังและแม่น้ํา เพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริม ยะกัง ๑)

การท่องเที่ยว ๐.๕๐X๐.๕๐X๐.๕๐ เมตร บางนราเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อประกอบ จํานวน รายได้การท่องเที่ยว

สินค้าท้องถิ่น ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อจัดทําเป็น จํานวน ๒ แห่ง

ตลาดน้ํา

๓ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง  - เพื่อจัดซื้อทุ่นอเนกประสงค์  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งทุ่นอเนก ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - ทุ่นเอนกประสงค์ได้รับ  - ประชาชนที่มาใช้บรกิาร สํานักการช่าง

ทุ่นอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจการร้านค้า ประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า การจัดตั้งเพื่อติดตั้ง ที่หาดนราทัศน์มีความ

เล็กและขนาดย่อมบริเวณ ๐.๕๐X๐.๕๐X๐.๔๐ เมตร บริเวณหาดนราทัศน์ สะดวกและปลอดภัย

หาดนราทัศน์ จํานวน ๒๐๐ ชุด เพื่อส่งเสริมกิจการ

ร้านค้าจํานวน  แห่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รานคาจานวน ๑ แหง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดรปที่ดินเพื่อ   เพื่อให้จัดรปแปลงที่ดิน   ถนนขนาดเขตทางประมาณ ๔๕ ร้อยละ ๗  ของประชากร   ประชาชนมีถนนและระ สํานักการช่าง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ

๑ โครงการจดรปูทดนเพอ  - เพอใหจดรูปแปลงทดน  - ถนนขนาดเขตทางประมาณ - ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ - รอยละ ๗๐ ของประชากร  - ประชาชนมถนนและระ สานกการชาง

พัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล ใหม่ให้มีระเบียบและสวยงาม ๑๖ เมตร พร้อมรางระบาย . ในเขตเทศบาลมีความพึง บบ สาธารณูปโภค และ

เมืองนราธิวาสบริเวณพื้นที่ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ น้ําและทางเท้ายาวประมาณ พอใจในการจัดรูปที่ดินและสาธารณูปการที่เป็นระบบ

ต่อเนื่องจากสะพานปลา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ๘๕๐ เมตร ผังระบบสาธารณูปการ ไม่มีน้ําท่วมขัง

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และบริการสาธารณะต่างๆที่  - ถนนขนาดเขตทางประมาณ และการบริการสาธารณะ  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ได้มาตราฐานครบถ้วนและ ๑๒ เมตร พร้อมรางระบายน้ํา ต่างๆมีมาตรฐาน ที่ดีขึ้น มีการจัดระบบพื้นที่

เพียงพอ เช่น ประชาชนมี และทางเท้ายาวประมาณ ที่ไม่มีความสวยงามมาแปลง

รางระบายน้ําถนนในการ ๘๕๐ เมตร ใหม่ให้สวยงาม พร้อมมีถนน

สัญจร สะดวกรวดเร็ว  - ถนนขนาดเขตทางประมาณ ทางเข้า-ออก สะดวกทุกแปลง

๙ เมตร พร้อมรางระบายน้ํา และมูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น

และทางเท้ายาวประมาณ

๑,๐๐๐ เมตร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ถนนขนาดเขตทางประมาณ

๖  เมตร พร้อมรางระบายน้ํา

และทางเท้ายาวประมาณ

๘๐๐ เมตร

๒ โครงการก่อสร้างอาคารร้าน  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้น - ๕,๓๐๐,๐๐๐ - จํานวนอาคารร้านค้า ๑  - บริการนักท่องเที่ยวและ สํานักการช่าง

ค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และรายได้ของชาวบ้าน เดียว ขนาด ๑๒X๑๒ เมตร แห่ง ได้รับการก่อสร้าง ความเป็นเอกลักษณ์ของ (แผนชุมชน

บริเวณหาดนราทัศน์ พื้นที่ ๒๔๐ ตารางเมตร เพื่อบริการนักท่องเที่ยว เมืองนราธิวาส ส่งเสริมให้ ๓๕ ชุมชน)

และเป็นเอกลักษณ์ของ เมืองเป็นเมืองท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

และเปนเอกลกษณของ เมองเปนเมองทองเทยว

เมืองนราธิวาส

๓ โครงการอาหารสานวัฒนธรรม  - เพื่อส่งเสริมอาชีพการทํา  - จัดประกวดอาหารพื้นเมือง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - ประชาชนในท้องถิ่นได้ สํานักการศึกษา

 อาหารพื้นเมือง  - สาธิตการทําอาหารพื้นเมือง  ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ รู้จักและมีความรู้อาหาร (แผนชุมชน

  - เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นเมือง  - จัดการแข่งขันการ  ความรู้และสามารถสร้าง พื้นเมือง ยะกัง ๑)

 ไม่ให้สูญหายให้อยู่คู่กับ รับประทานอาหารพื้นเมือง อาชีพเสริมได้  - สร้างอาชีพและรายได้

 ท้องถิ่น เสริมและผู้สนใจที่จะ

 - เพื่อประกวดอาหารพื้นเมือง ประกอบอาชีพ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒    พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

( ) ( ) ( )



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการปรับปรงซ่อมแซม   ปรับปรงซ่อมแซม   ปรับปรงอาคารร้านค้า ๕  ร้อยละ ๘  ของผ้มาใช้   ประชาชนผ้มาใช้บริการ สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑ โครงการปรบปรุงซอมแซม  - ปรบปรุงซอมแซม  - ปรบปรุงอาคารรานคา ๓๐ ๕๐๐,๐๐๐  - - รอยละ ๘๐ ของผูมาใช  - ประชาชนผูมาใชบรการ สานกการชาง

อาคารร้านค้า ๓๐ คูหา อาคารร้านค้า ๓๐ คูหา คูหา ภายในอาคารที่ชํารุด บริการอาคารร้านค้า อาคาร ๓๐ คูหา มีความ (แผนชุมชน

(หาดนราทัศน์) ภายในอาคารที่ชํารุด เสียหาย(รายละเอียดตาม 30 คูหา มีความพึงพอใจ สะดวก ความพึงพอใจต่อ ๓๕ ชุมชน)

เสียหายตกแต่งเพื่อให้ แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) ในการใช้สถานที่ การใช้สถานที่

สวยงามและเหมาะสม

แก่การท่องเที่ยว

๒ โครงการปรับปรุงสวน  - เพื่อให้ประชาชนในเขต  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อม - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของผู้มาใช้  - ประชาชนในเขต สํานักการช่าง

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลและนอกเขตรวมถึง รางระบายน้ํา ค.ส.ล และปรับ   บริการสวนสาธารณะ เทศบาลและนอกเขต

๖ รอบ พระชนมพรรษา ประชาชนจากต่างจังหวัด ปรุงภูมิทัศน์ รายละเอียดตาม   เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ เทศบาลรวมถึงประชาชน

ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและ แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด พระชนมพรรษามีความ จากต่างจังหวัดได้มีที่พัก

ส่งเสริมการท่องเที่ยว  - ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระ - - ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ พีงพอใจต่อการใช้สถานที่ ผ่อนหย่อนใจและส่งเสริม

เก็บน้ํา สระใหญ่ในสวน การท่องเที่ยว



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ 

พระชนมพรรษา โดยทําการ

ปรับปรุงดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนรอบสระ

๒. ก่อสร้างสะพานข้ามสระ

๓. ก่อสร้างน้ําพุในสระ

๔. ดาดหินก่อ

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

รายละเอยดตามทเทศบาลกาหนด

 - จัดทําติดตั้งอุปกรณ์สนาม ๕๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ของผู้มาใช้  - เยาวชนในเขตเทศบาล

เด็กเล่นสําหรับเด็กเล่น บริการสนามเด็กเล่นมี และนอกเขตเทศบาลได้มีที่

จํานวน ๑ ชุดรายละเอียด ความพึงพอใจในการใช้ พักผ่อนหย่อนใจและส่ง

ตามที่เทศบาลกําหนด สนามเด็กเล่น เสริมการท่องเที่ยว

 - เพื่อป้องกันการกัดเซาะ  - ก่อสร้างผนังคันหินริมสระ - ๒,๒๙๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของ  - สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์

ของน้ํา กันดินพังทลายรมิ น้ําบริเวณสวนสาธารณะ ร.๕ ประชาชนผู้มาใช้บริการ ให้สวยงาม และดึงดูด

สระน้ําบริเวณสวนสาธารณะ โดยก่อสร้างกําแพงป้องกัน สวนสาธารณะเฉลิมเกียรติ ประชาชนให้มาท่องเที่ยว

ร. ๕ การกัดเซาะของตลิ่งริมขอบ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภายในสวนสาธารณะ ร.๕

สระน้ําความยาว ๒๒๙ เมตร มีความพึงพอใจต่อสถานที่

พร้อมงานพื้นริมสระน้ํากว้าง 

๑.๐๐ เมตร พื้นที่ประมาณ

๒๒๙ ตารางเมตร ๕๘๐,๐๐๐ ๒,๒๙๐,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการติดตั้งฝารางเหล็ก  - ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยง  - จัดทําฝารางเหล็กรูปพรรณ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - จํานวนฝารางเหล็กได้รับ  - ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามา สํานักการช่าง

รูปพรรณบริเวณทางเข้า เข้ามาทําลายต้นไม้และ ป้องกันวัวเดินเข้าด้านหน้า  การติดตั้ง ๒ แห่ง ที่ รบกวนทําลายต้นไม้และ

สวนสาธารณะเฉลิมพระ สนามหญ้าในสวนสาธารณะ สวนฯ และถนนทางเข้า  สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ สนามหญ้าในสวนฯ

เกียรติ ๖ รอบ พระชนม บริเวณโรงยิมฯ รอบ พระชนมพรรษา  - สามารถปรับปรุงภูมิ

พรรษา  - ติดตั้งฝารางเหล็กรูปพรรณ เพื่อให้กันสัตว์เลี้ยงเข้ามา ทัศน์ ให้สวยงามตลอดไป

ทางเข้าสวนสาธารณะจํานวน ทําลายต้นไม้และสนาม

๒ แผ่น คือ หญ้า

 ทางเข้าด้านหน้านสวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทางเขาดานหนานสวน-

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖

รอบพระชนมพรรษา

๒. บริเวณทางเข้าหลังโรงยิมฯ

๔ โครงการติดตั้งป้ายแนะนํา  - เพื่อส่งเสริมการท่อง  - ติดตั้งป้ายแนะนําประวัติ ๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของ  - ยกระดับสถานที่ท่อง สํานักการช่าง

ประวัติสถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวในเขตเทศบาล สถานที่แหล่งท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวและ เที่ยวในเขตเทศบาลให้ได้

 - เพื่อแนะนําประวัติ จํานวน ๔ ป้าย  ประชาชนทั่วไปที่ มาตรฐาน

สถานที่ท่องเที่ยว มาท่องเที่ยว  - ประชาชนได้ทราบ

 - เพื่อพัฒนาแหล่งท่อง จังหวัดนราธิวาส ประวัติแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวของเทศบาลให้ได้ มีความเข้าใจ  - ประชาชนมาท่องเที่ยว

มาตรฐาน สถานที่ท่องเที่ยว มากขึ้น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา  - เพื่อก่อสร้างสระว่าย  - ก่อสร้างสระว่ายน้ําขนาด - - ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนสระว่ายน้ํา ๑ แห่ง  - เพื่อให้นักท่องเที่ยวมี สํานักการช่าง

บริเวณหาดนราทัศน์ น้ําบริเวณหาดนราทัศน์ กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕  ได้รับการก่อสร้างบริเวณ สระว่ายน้ําในบริเวณหาด

เมตร พรอ้มส่วนประกอบครบ  หาดนราทัศน์เพื่อให้นัก นราทัศน์

ชุด ท่องเที่ยวได้ใช้บริการ

๖ โครงการปรับปรุงก่อสร้าง  - เพื่อปรับปรุงป้ายชื่อ  - ปรับปรุงก่อสร้างป้ายชื่อ ๖๐๐,๐๐๐ - - จํานวนป้ายชื่อหาดนรา  - หาดนราทัศน์มีป้ายชื่อที่ สํานักการช่าง

ป้ายชื่อหาดนราทัศน์ หาดนราทัศน์ หาดนราทัศน์ รายละเอียด   ทัศน์ 1 แห่งได้รับการ เด่น สวยงาม และเป็น (แผนชุมชน

 - เพื่อพัฒนาแหล่งท่อง ตามแบบแปลนที่เทศบาล ปรับปรุงก่อสร้างเพื่อ เอกลักษณ์ของหาด ๓๕ ชุมชน)

เที่ยวของเทศบาลให้ได้ กําหนด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นราทัศน์

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

เทยวของเทศบาลใหได กาหนด พฒนาแหลงทองเทยว นราทศน

มาตรฐาน

๗ โครงการซ่อมแซมเรือกอและ  - เพื่อพัฒนา ปรับปรุง  - ซ่อมแซมเรือกอและภายใน ๑๕๐,๐๐๐ - - จํานวนเรือกอและ  - มีเรือกอและที่เป็น สํานักการช่าง

 หาดนราทัศน์ให้มีความ บริเวณหาดนราทัศน์  ๑ ลํา ได้รับการ เอกลักษณ์ของจังหวัด (แผนชุมชน

 สวยงามเหมาะแก่การ รายละเอียดตามที่เทศบาล  ซ่อมแซมเพื่อให้มี อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ๓๕ ชุมชน)

ท่องเที่ยวและพักผ่อน กําหนด ความสวยงามเป็น สวยงาม

หย่อนใจ เอกลักษณ์

๘ โครงการก่อสร้างลาน  - เพื่อปรับปรุงสถานที่  - ก่อสร้างลานพักผ่อนพร้อม ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ๘๐ ของนัก  - หาดนราทัศน์เป็นสถาน สํานักการช่าง

พักผ่อนพร้อมลานจอดรถ ท่องเที่ยวภายในหาดนรา ลานจอดรถหน้าอาคารร้าน ท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม (แผนชุมชน

หน้าอาคารร้านอาหาร ทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่อง ค้า ๓๐ คูหา รายละเอียดตาม หาดนราทัศน์มีความ น่าท่องเที่ยว ๓๕ ชุมชน)

๓๐ คูหา เที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อน แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด พอใจต่อการใช้สถานที่  

ใจที่ทันสมัยและมีระบบ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - -  - มีสิ่งอํานวยความสะดวก



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

บริการครบวงจร อาคาร ๓๐ คูหา รายละเอียด   แก่นักท่องเที่ยว

ตามแบบแปลนที่เทศบาล  

กําหนด ๔,๕๐๐,๐๐๐

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพื่อปรับปรุงสถานที่  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน  - หาดนราทัศน์เป็นสถาน สํานักการช่าง

สวนหย่อมและสนาม ท่องเที่ยวภายในหาดนรา สวนหย่อมภายในบริเวณหาด ผู้มาใช้บริการหาดนรา ที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม (แผนชุมชน

เด็กเล่น ทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่อง นราทัศน์ ทัศน์มีความพอใจต่อการ น่าท่องเที่ยว ๓๕ ชุมชน)

เที่ยวแหล่งพักผ่อน  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ใช้สถานที่  - มีสิ่งอํานวยความสะดวก

หย่อนใจที่ทันสมัยมี สนามเด็กเล่นภายในบริเวณ แก่นักท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หยอนใจททนสมยม สนามเดกเลนภายในบรเวณ แกนกทองเทยว

ระบบบริการครบวงจร หาดนราทัศน์ รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

๑๐ โครงการปรับปรุงก่อสร้าง  - เพื่อปรับปรุงสถานที่  - ปรับปรุงก่อสร้างเวทีกลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน  - มีเวทีใช้จัดงานการแสดง สํานักการช่าง

เวทีกลางหาดนราทัศน์ ท่องเที่ยวภายในหาด ของหาดนราทัศน์ ที่มาใช้บริการหาดนรา ในหาดนราทัศน์ที่แข็งแรง (แผนชุมชน

นราทัศน์ให้เป็นสถานที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทัศน์มีความพอใจต่อการ มั่นคง เหมาะแก่การใช้งาน ๓๕ ชุมชน)

ท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อน เทศบาลกําหนด) ใช้สถานที่ ได้ตลอดทั้งปี

หย่อนใจที่ทันสมัยและมี

ระบบบริการครบวงจร

 - เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน

การแสดงจัดงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุง  - เพื่อบริการนักท่อง  - ก่อสร้างอาคารสํานักงาน - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน  - บริการนักท่องเที่ยวและ สํานักการช่าง

ภูมิทัศน์หาดนราทัศน์ เที่ยวและความสวยงาม ท่องเที่ยวขนาด ๘X๘ เมตร ที่มาใช้บริการหาดนรา ความเป็นเอกลักษณ์ของ (แผนชุมชน

ของหาดนราทัศน์ พื้นที่ประมาณ๖๔ ตารางเมตร ทัศน์มีความพอใจต่อการ เมืองนราธิวาส ๓๕ ชุมชน)

 - เพื่อก่อสร้างทางเดิน  - ก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณ - ๙,๖๓๘,๐๐๐ - ใช้สถานที่  - ส่งเสริมให้เป็นเมือง

ภายในบริเวณหาดนรา หาดนราทัศน์   ท่องเที่ยว

ทัศน์  ๑๑,๖๓๘,๐๐๐

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนแอส  - เพื่อให้ประชาชนใน  - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค ๓,๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน  - ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักการช่าง

ฟัลท์ติคคอนกรีตลานจอดรถ เขตเทศบาลและนอก คอนกรีตพื้นที่ประมาณ ในเขตเทศบาลและนอก และนอกเขตเทศบาลรวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ฟลทตคคอนกรตลานจอดรถ เขตเทศบาลและนอก คอนกรตพนทประมาณ ในเขตเทศบาลและนอก และนอกเขตเทศบาลรวม

แอสฟัลท์ติคคอนกรีตบริเวณ เขตรวมถึงประชาชนจาก ๑,๙๕๐ตารางเมตร พื้นที่มีความพึงพอใจและ ถึงประชาชนจากต่าง

หาดนราทัศน์ ต่างจังหวัดได้มีสถานที่  - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค ได้รับความสะดวกในการ จังหวัดได้มีที่พักผ่อน

จอดรถสะดวก สบายเป็น คอนกรีตพื้นที่ประมาณ ใช้สถานที่ หย่อนใจและส่งเสริมการ

การส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ท่องเที่ยว

๑๓ โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.  - เพื่อเป็นการบํารุงรักษา  - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. เรือน ๘๙๐,๐๐๐ - - จํานวนลานคอนกรีตเสริม  - การเพิ่มพื้นที่เพาะชํา สํานักการช่าง

เรือนเพาะชํากล้าไม้บริเวณ และแพร่พันธุ์ไม้สําหรับ เพราะชํากล้าไม้ จํานวน ๒ เหล็ก๒ แห่งได้รับการ กล้าไม้มากขึ้น

สวนสาธารณะสวนเฉลิมพระ งานสวนสาธารณะ จุด พื้นที่ประมาณ ๙๖๘ ก่อสร้างเพื่อใช้ในการบํารุง  - ใช้สําหรับกิจกรรมของ

เกียรติ ๖ รอบ ชนมพรรษา ตารางเมตร รักษาและแพร่พันธ์ไม้ งานเทศบาลและงานพิธี

(สวน ร. ๕) ต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการจัดทําราวบันไดด้าน  - เพื่ออํานวยความ  - จัดทําราวบันไดความยาว ๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละ๘๐ ของผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุ คนพิการ มี สํานักการช่าง

ข้างพลับพลาที่ประทับเขื่อน สะดวกแก่ผู้สูงอายุ ประมาณ ๔.๐๐ เมตร จํานวน  คนพิการที่มาใช้บริการ ความ สะดวกในการขึ้นลง

ท่าพระยาสาย ผู้พิการ ในการขึ้นลง ๓ จุด พลับพลาที่ประทับมีความ บันได

บันได พึงพอใจในการใช้สถานที่

๑๕ โครงการปรับปรุงห้องน้ํา  - เพื่อบริการประชาชนที่  - เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ห้องน้ํา ๒๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน  - ประชาชนที่ใช้บริการมี สํานักการช่าง

ห้องส้วม มาใช้บริการให้มีความ ห้องส้วม สุขภัณฑ์ให้ได้ ผู้มาใช้บริการสวนกรม ความพึงพอใจ

สะดวก สบาย มาตรฐานง่ายต่อการบํารุง หลวงนราธิวาสราช

รักษาดแลจํานวน  แห่ง คือ นครินทร์มีความพอใจต่อ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รกษาดูแลจานวน ๑ แหง คอ นครนทรมความพอใจตอ

 - บริเวณสวนกรมหลวงนรา    การใช้สถานที่

ธิวาสราชนครินทร์ จํานวน

๑ หลัง

๑๖ โครงการก่อสร้างที่ตั้งรูปปั้น  - เพื่อส่งเสริมการท่อง  - ก่อสร้างฐานที่ตั้งรูปปั้นช้าง ๕๐๐,๐๐๐ - - รูปปั้นช้าง ๒ เชือกมีความ  - เป็นประตูเข้าเมืองและ สํานักการช่าง

ช้าง เที่ยวในเขตเทศบาล จํานวน ๒ ฐาน แข็งแรง มั่นคง เด่นเป็น เป็นเอกลักษณ์ของเมือง

เอกลักษณ์ของเมือง นราธิวาส

๑๗ โครงการปรับปรุง  - เพื่อให้มีสถานที่สวยงาม  - ก่อสร้างปรับปรุงหาดนรา - ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน  - ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักการช่าง

หาดนราทัศน์ พักผ่อนหย่อนใจและดึงดูด ทัศน์ตามแบบแปลนที่ ในเขตเทศบาลและนอก และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีที่พัก (แผนชุมชน

นักท่องเที่ยว เทศบาลกําหนด  พื้นที่มีความพึงพอใจใน ผ่อนหย่อนใจ สวยงามและ ๓๕ ชุมชน)

การใช้สถานที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา

เที่ยว



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการประกวดภาพถ่าย  - เพื่อเป็นการส่งเสริมและ  - จัดประกวดภาพถ่ายแหล่ง 40,000  -  - ร้อยละ 80 มีผู้สนใจส่ง 1. มีผู้สนใจส่งภาพถ่าย กองวิชาการฯ

แหล่งท่องเที่ยวใน เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวใน ท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส ภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมประกวด  - งานเผยแพร่ฯ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  และเพื่อ สําหรับประชาชนทั่วไป 2. ได้เผยแพร่

รองรับการเข้าสู่ประชาคม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง

อาเซียน เที่ยวในจังหวัด

๑๙ โครงการจัดกิจกรรมและ  - เพื่อสนับสนุนการจัดงาน  - จัดบอร์ดนิทรรศการ การ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน/  - เพื่อเยาวชน ประชาชน สํานักการศึกษา
นิทรรศการงานกาชาด กาชาดของจังหวัดนราธิวาส แสดงผลงานของเทศบาล  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ ได้ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โรงเรียน นักเรียน บุคลากร  อปท.และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ุ ๆ
 ของจังหวัด การแสดงของเยาวชน ออกร้าน  - เยาวชน ประชาชนได้
  - เพื่อแสดงผลการดําเนิน จําหน่ายอาหาร คาราโอเกะ พบความบันเทิง ความรู้

งานของเทศบาล กิจกรรม เกม และกิจกรรมนันทนาการ หลากหลายในการเที่ยว
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล อื่น ๆ ตามความเหมาะสม งานกาชาด
  - เทศบาลได้รับการยกย่อง

จากเยาวชน ประชาชน 
หน่วยงานอื่น ๆ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒    พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ   - เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิ - จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ - เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน กองสาธารณสุขฯ
และประสิทธิภาพการปฏิบัติ ภาพในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน การปฏิบัติงานด้านความ พนักงานและลูกจ้าง และลูกจ้างในการปฏิบัติงาน
งานของพนักงานและลูกจ้าง และลูกจ้างกองสาธารณสุขฯ สะอาดและสิ่งแวดล้อมแก่ ที่เข้าอบรมมีความรู้ ให้มีความเข้าใจในด้านการ
กองสาธารณสุข พนักงานและลูกจ้างกอง ความสามารถในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สาธารณสุขฯ จํานวน ปฏิบัตหิน้าที่ และสิ่งแวดล้อมและรู้จัก
๑๕๐ คน ป้องกันตนเองจากการปฏิบัติ

งาน
๒ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  -  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้  - จัดการอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ของเยาวชน  - เยาวชนรักและหวงแหน สํานักการศึกษา

ประสบการณ์ในการดูแลรักษา ปลูกฝังทัศนคติแนวทางแก้ มีความรักและหวงแหน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  - เยาวชนรู้แนวทางและวิธี

เข้าใจบทบาทของเยาวชนต่อ การรักษาดูแลทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรม  - ประชาชนปฏิบัติตนเอื้อต่อ
ชาติกลุ่มเป้าหมายเยาวชน การรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

อายุ 12 ปีขึ้นไป จํานวนไม่  - สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
น้อยกว่า ๔๐คน ได้รับการดูแล รักษา
 - ทําแผ่นใบปลิวเชิญชวน
ประชาชนร่วมแสดงเจต
จํานงค์ดูแลสิ่งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการลดขยะ ลดรังโรค  - สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์  - การคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60ของ  - ประชาชนมีส่วนร่วมลด กองสาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

๑ โครงการลดขยะ ลดรงโรค   สรางจตสานกการอนุรกษ   การคดแยกขยะและใชประโยชน 50,000 50,000 50,000 รอยละ 60ของ   ประชาชนมสวนรวมลด กองสาธารณสุขฯ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่ชุมชน มูลฝอยการทําน้ําหมักอินทรีย์ (งบสปสช.) (งบสปสช.) (งบสปสช.) ผู้ค้าขายใน และแยกขยะ (แผนชุมชน
 - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการ ในตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตลาดสดมี  - ช่วยรัฐบาลและท้องถิ่น ๓๕ ชุมชน)
กําจัดขยะของเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง ส่วนร่วม กําจัดประหยัดค่าใช้จ่ายใน
 - เพื่อสร้างรายได้เสริมจากขยะ การจัดเก็บและการขยะ
แก่ชุมชน มูลฝอย 
 - เพื่อลดโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิด  - ช่วยลดผลกระทบทางสิ่ง
จากผลพวงของขยะ แวดล้อม และลดภาวะ

โลกร้อน
๒ โครงการชุมชนสะอาด  - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึก  - สนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60ของ  - ชุมชนในเขตเทศบาลมี กองสาธารณสุขฯ

ในการดูแลหน้าบ้านของตนเอง ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อ (งบสปสช.) (งบสปสช.) (งบสปสช.) ชุมชนมีการจัด ความสะอาด สวยงามน่าอยู่ (แผนชุมชน
ดําเนินงานด้านการรักษาความ กิจกรรมรักษา ยิ่งขึ้น ๓๕ ชุมชน)
สะอาดและการดูแลสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและ
ของชุมชน เช่น การประกวดบ้าน ดูแลสิ่งแวดล้อม
สะอาด หน้าบ้าน น่ามอง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการส่งเสริมการมี  - เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสร้าง  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยก 100,000 100,000 100,000 การมีส่วนร่วม  - ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองสาธารณสุขฯ
ส่วนร่วมตามแนวทางการ ความเข้าใจในการลดปริมาณ ขยะมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดแบบ (งบสปสช.) (งบสปสช.) (งบสปสช.) ไม่น้อยกว่า การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ (แผนชุมชน
จัดการขยะเหลือศูนย์ ขยะและคัดแยกขยะตามแนว มีส่วนร่วมในชุมชนสาธิตการทํา ร้อยละ 50 แหล่งกําเนิดอย่างเป็นระบบ ๓๕ ชุมชน)
(Zero Waste) ทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ น้ําหมักจุลินทรีย์จัดการประกวด ของหลังคา และเหมาะสม สอดคล้องกับ

ชุมชนปลอดขยะเขตเทศบาล เรือนทั้งหมด ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เมืองนราธิวาส 35 ชุมชน ในชุมชน เทศบาลในปัจจุบัน

4 โครงการคัดแยกขยะรักษา  - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - จัดกิจกรรมรณรงค์ในการคัด 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ  - เยาวชนเกิดความรู้ความ กองสาธารณสุขฯ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ แยกขยะ ลดปริมาณขยะ และใช้ (งบสปสช.) (งบสปสช.) (งบสปสช.) นักเรียน กลุ่มเป้า เข้าใจและจิตสํานึกที่ดีนํา

แหล่งกําเนิดอย่างเป็นระบบ ประโยชน์จากขยะมูลฝอยใน หมายมีระดับความ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อลด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แหลงกาเนดอยางเปนระบบ ประโยชนจากขยะมูลฝอยใน หมายมระดบความ ไปสูการปฏบตเพอลด
 ในสถานศึกษา/โรงเรียน สถานศึกษา โรงเรียนประถม รู้และจิตสํานึกที่ ปริมาณขยะการคัดแยกขยะ

เทศบาล 1-6 ถูกต้อง และการใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย

๕ โครงการรณรงค์รักษา  -  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้  - จัดการอบรมให้ความรู้ ปลูกฝัง 150,000 50,000 60,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - เยาวชนรักและหวงแหน สํานักการศึกษา
สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ในการดูแลรักษา ทัศนคติแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยว เยาวชนมีความรัก ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ กับสิ่งแวดล้อมเข้าใจบทบาทของ และหวงแหน  - เยาวชนรู้แนวทางและวิธี
 -  เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เยาวชนตอ่สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาดูแลทรัพยากร
ตระหนักถึงความสําคัญ ผล  - ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
กระทบ ของสิ่งแวดล้อมต่อการ กลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุ  12 ปี  - ประชาชนปฏิบัติตนเอื้อ
ดํารงชีพด้านต่างๆ ขึ้นไปจํานวนไม่น้อยกว่า 40 คน ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

 - ทําแผ่นใบปลิวเชิญชวนประชาชน รอบตัว
ร่วมแสดงเจตจํานงค์ ดูแลรักษา  - สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลรักษา พัฒนา
 - จัดตั้งกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ดียิ่งขึ้น 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เครือข่ายในชุมชนเขตเทศบาล  - มีกลุ่มเยาวชน ประชาชน 
รวมตัวช่วยกันดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมให้ดีอยู่คู่ท้องถิ่น
นราธิวาสตลอดไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ  - เพื่อใช้ประดับตามจุด  - จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ - ๓,๓๐๐,๐๐๐ - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  - ได้มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักการช่าง

เกียรติฯ ขนาดใหญ่ไฟเบอร์ ต่างๆภายในเขตเทศบาล ขนาดใหญ่ไฟเบอร์ VAC ระบบ ใหม่ได้รับการพัฒนา ประดับตามจุดต่างๆ อย่าง

 VAC ระบบน็อคดาวน์ ช่วงรับเสด็จและงานพิธี น็อคดาวน์ จํานวน ๓ แห่ง ติดตั้ง จํานวน ๓ แห่ง สมพระเกียรติ ภายในเขต

 ต่างๆ เทศบาลเมืองนราธิวาส

๒ โครงการจัดซื้อกรอบไฟเบอร์  - เพื่อใช้เตรียมการรับ ๑.จัดซื้อกรอบไฟเบอร์กลาสลาย ๓๔๐,๐๐๐ - - จํานวนกรอบไฟเบอร์  - สร้างบรรยากาศเมือง สํานักการช่าง

กลาสลายไทยและพานพุ่ม เสด็จฯ ติดตั้งตามจุด ไทย ขนาด ๔.๑๐X๖.๓๐ ม.ใส่  กลาสลายไทย๘ ชุด และ ให้สดใสเป็นจุดเด่นของ

เงิน-พุ่มทอง ต่างๆ ในเขตเทศบาล รูปขนาด ๑.๕๐X๓.๐๐ ม.  พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เมืองและเป็นที่เชิดหน้า

 จํานวน ๔ ชุดๆละ ๘๕,๐๐๐  ๕ ชุดได้รับการติดตั้ง ชูตาของจังหวัดนราธิวาส

บาท ตามจุดต่างๆ ที่กําหนด

๒.จัดซื้อกรอบไฟเบอร์กลาส ๒๔๐,๐๐๐ - - ภายในเขตเทศบาลเพื่อ

ลายไทย ขนาด ๓.๓๐X๕.๑๐  สร้างบรรยากาศของเมือง

เมตร ใส่รูปขนาด ๑.๒๒ X  



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒.๔๔ ม. จํานวน ๔ ชุดๆ ละ

๖๐,๐๐๐ บาท  

๓.จัดซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ๓๒,๕๐๐ - -  

ขนาด ๐.๕๐ X ๑.๗๐ เมตร  

จํานวน ๕ ชุดๆ ละ ๖,๕๐๐  

บาท ๖๑๒,๕๐๐

๓ โครงการก่อสร้างรั้วกําแพง  - เพื่อความสวยงามและ  - ก่อสร้างรั้วกําแพงบริเวณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ - - รั้วกําแพงใหม่ (บริเวณ  - บริเวณพลับพลาที่ สํานักการช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓ โครงการกอสรางรวกาแพง  - เพอความสวยงามและ  - กอสรางรวกาแพงบรเวณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ - - รวกาแพงใหม (บรเวณ  - บรเวณพลบพลาท สานกการชาง

และซุ้มประตูบริเวณพลับ ความเหมาะสมให้สม เขื่อนท่าพระยาสายความยาว เขื่อนท่าพระยาสาย) ประทับริมเขื่อนท่าพระยา

พลาที่ประทับริมเขื่อนท่า พระเกียรติในการเสด็จ ประมาณ ๓๑๘ เมตร จํานวน ๑ แห่ง และซุ้ม สาย มีบริเวณที่ชัดเจนและ

พระยาสาย ประทับ  - ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า ประตูใหม่ (ทางเข้า ซุ้มประตูที่สวยงาม

พลับพลาที่ประทับ ความยาว พลับพลาที่ประทับ)  

๒๑ เมตร จํานวน ๑ ชุ้ม ได้รับการ

พัฒนา

๔ โครงการก่อสร้างกําแพง  - เพื่อความสวยงาม  - ก่อสร้างกําแพงพร้อมประตู ๒๕๐,๐๐๐ - - กําแพงพร้อมประตู  - สถานที่มีความสวยงาม สํานักการช่าง

พร้อมประตูทางเข้าบริเวณ ความเป็นระเบียบ ทางเข้า ความยาวประมาณ ทางเข้าใหม่ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบ

ฌาปนสถานเทศบาลเมือง เรียบร้อยของสถานที่ ๑๗ เมตร ฌาปนสถานเทศบาล เรียบร้อย

นราธิวาส  - ทาสีกําแพงฌาปนสถาน ๒๐๐,๐๐๐ - - จํานวน ๑ แห่ง

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้รับการพัฒนา

๔๕๐,๐๐๐  



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการก่อสร้างและติดตั้ง  - เพื่อก่อสร้างและติดตั้ง  - ก่อสร้างพร้อมติดตั้งซุ้ม - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  - มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สํานักการช่าง

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กรอบ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนน ใหม่ (บริเวณถนน ประทับตามที่ต่างๆ อย่าง

ไฟเบอร์กลาส ติดตั้ง จํานวน ๑ ชุด ระแงะมรรคา ความกว้าง ระแงะมรรคา) ได้ สมพระเกียรติ ภายในเขต

ภายในเขตเทศบาล ๒๓ เมตร สูงไม่น้อยกว่า รับการพัฒนาติดตั้ง เทศบาลเมืองนราธิวาส

๕ เมตร จํานวน ๑ แห่ง

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๖๐ ของโรงเรียน 1. โรงเรียนมีสภาพ สํานักการศึกษา

ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารให้มีความ 1  งานพื้นทางเท้าพร้อมป มีภมิทัศน์ที่สวยงาม แวดล้อมที่ดี มีภมิทัศน์ที่ ร ร เทศบาล ๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ภายในโรงเรยน บรเวณอาคารใหมความ 1. งานพนทางเทาพรอมปู มภูมทศนทสวยงาม แวดลอมทด มภูมทศนท ร.ร.เทศบาล ๕

สวยงามและเป็นระเบียบ กระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลายหนา สะอาดสวยงาม (วัดประชาภริมย์)

เหมาะสมสําหรับการจัด 0.035 ม. ๒. โรงเรียนมีสภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน2. งานคันหิน แวดล้อมและภูมิทัศน์

2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม ๓. งานติดตั้งไฟถนนพร้อมท่อ สวยงามร่มรื่น น่าอยู่

ของสถานศึกษาให้เหมาะ ร้อยสายไฟ น่าอาศัยเหมาะสําหรับ

สมน่าอยู่และเอื้ออํานวย ๔. รั้วเหล็กคัดรอบสวนหย่อม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ต่อการเรียนรู้ สูง 0.60 ม. ยาว 2.00 ม./ชุด ของนักเรียน

รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการที่เทศบาลกําหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างบ่อบําบัด  - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเน่า  - ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย - - ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ระบบบําบัดน้ําเสียใหม่  - ประชาชนมีคุณภาพ สํานักการช่าง

น้ําเสียรวม เสียและป้องกันน้ําท่วม รวมของเมือง  ได้รับการพัฒนาก่อสร้าง ชีวิตที่ดีขึ้นและป้องกันน้ํา (แผนชุมชน

 จํานวน ๑ แห่ง ท่วมของเมือง ๓๕ ชุมชน)

๒ โครงการซื้อเครื่องบดย่อย  - เพื่อใช้บดย่อยซากพืช  - เครื่องบดย่อยซากพืชหรือ ๑๘๐,๐๐๐ - - เครื่องบดย่อยซากพืช  - สามารถย่อยสลายซาก สํานักการช่าง

ซากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุเหลือใช้สําหรับ วัสดุเหลือใช้ ขนาดไม่ต่ํากว่า  และวัสดุเหลือใช้ได้รับ พืชหรือวัสดุเหลือใช้ นํามา

ทําปุ๋ยหมัก ๑๖ แรงม้า จํานวน ๑ เครื่อง  การซื้อเพื่อใช้สําหรับ ทําปุ๋ยหมัก

ทําปุ๋ยหมักจํานวน 

๑ เครื่อง

๓ โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร  - เพื่อปรับปรุงกลุ่มอาคาร  - เปลี่ยนวัสดุก่อสร้างที่ ๕๐๐,๐๐๐ - - โรงจอดรถและบ้านพัก  - ทําให้ได้กลุ่มอาคารที่ใช้ สํานักการช่าง

ปฏิบัติการโรงจอดรถและ ที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพปกติ ชํารุดทาสีอาคารและปรับ  (ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย) งานได้ปกติเกิดประสิทธิ-

กลุ่มบ้านพัก ปรุงภูมิทัศน์  ได้รับการพัฒนา ภาพในการใช้งาน

จํานวน ๒ แห่ง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล  - เพื่อความสะดวกในการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ ๘๔๐,๐๐๐ - - ถนน ค.ส.ล(ศูนย์กําจัด  - มีความสะดวกในการ สํานักการช่าง

ภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย สัญจรและการปฏิบัติงาน ประมาณ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร  ขยะมูลฝอย) ได้รับการ สัญจร และการปฏิบัตงิาน

   พัฒนา ก่อสร้าง รวดเร็วขึ้น

จํานวน ๑ สาย

๕ โครงการก่อสร้างโรงคัดแยก  - เพื่อให้มีโรงคัดแยก  - ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - โรงคัดแยกชยะมูลฝอย  - ลดปริมาณขยะมูลฝอย สํานักการช่าง

ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย มูลฝอย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ใหม่ได้รับการพัฒนา ที่ต้องกําจัด (แผนชุมชน

คัดแยก จํานวน ๑ โรง  ติดตั้งพร้อมอปกรณ์ ๓๕ ชมชน)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

คดแยก จานวน ๑ โรง  ตดตงพรอมอุปกรณ ๓๕ ชุมชน)

คัดแยก จํานวน ๑ โรง

๖ โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบ  - เพื่อให้มีบ่อฝังกลบ  - ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูล - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  - สามารถดําเนินการฝัง สํานักการช่าง

ขยะมูลฝอย เฟสที่ ๒ ขยะแบบถูกหลัก ฝอย เฟสที่  ๒ จํานวน ๑ บ่อ   ใหม่(ศูนย์กําจัดขยะมูล) กลบขยะมูลฝอยตามหลัก (แผนชุมชน

สุขาภิบาล   ได้รับการพัฒนาก่อสร้าง สุขาภิบาลในการรองรับ ๓๕ ชุมชน)

 จาํนวน ๑ บ่อ ขยะที่เพิ่มมากขึ้น

๗ โครงการก่อสร้างประตูเปิด  - เพื่อให้มีประตูเปิด ปิด  - ก่อสร้างประตูเปิด ปิด ๑๐๐,๐๐๐ - - ประตูเปิด-ปิด ระบบ  - การทํางานสะดวก และ สํานักการช่าง

ปิด ระบบระบายน้ําเสีย ระบบระบายน้ําเสียเมื่อ ระบบระบายน้ําเสีย จํานวน  ระบายน้ําเสีย (ศูนย์ มีประสิทธิภาพ (แผนชุมชน

มีการซ่อมบํารุงโรงสูบน้ํา ๑ ชุด  กําจัดขยะมูลฝอย) ได้ ๓๕ ชุมชน)

รับการพัฒนาก่อสร้าง

จํานวน ๑ ชุด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการจ้างที่ปรึกษาออก  - เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา  - รายงานการศึกษาความ ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - รายละเอียดก่อสร้างบ่อ  - รายงานการศึกษาความ สํานักการช่าง

แบบรายละเอียดโครงการ ศึกษาความเหมาะสม เหมาะสม แบบรายละเอียด  ฝังกลบขยะมูลฝอยใหม่ เหมาะสมแบบรายละเอียด

ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ สํารวจและออกแบบ เอกสารการประกวดราคาและ  (ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มูลฝอยเฟสที่ ๒ รายละเอียดโครงการ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการ  ได้รับการออกแบบ ของโครงการก่อสร้างบ่อฝัง

ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน ๒๐ ชุด กลบขยะมูลฝอยแบบถูก

มูลฝอย เฟสที่ ๒ แบบถูกหลักสุชาภิบาล เฟสที่ หลักสุขาภิบาล เฟสที่ ๒

 ๒ จํานวน ๒๐ ชด  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ๒ จานวน ๒๐ ชุด  

๙ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  - เพื่อสูบน้ําใช้ภายใน  - เครื่องสูบน้ําระบบประปา ๑๐๐,๐๐๐ - - เครื่องสูบน้ําใหม่(ศูนย์  - สามารถใช้น้ําได้ภายใน สํานักการช่าง

 ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง กําจัดขยะมูลฝอย)ได้รับ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

พร้อมติดตั้ง การจัดซื้อเพื่อใช้สูบน้ํา

       ระบบประปา จํานวน   

   ๓ เครื่อง  

๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่องคอม  - เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์  - เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ ๑๗,๐๐๐ - - เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่  - สามารถบันทึกข้อมูล สํานักการช่าง

พิวเตอร์สําหรับงานสํานัก ที่มีอยู่เดิมซึ่งได้ใช้มานาน งานสํานักงาน ขนาดหน้าจอ (ประจําห้องชั่งน้ําหนัก และรายงานผลการชั่ง

งานประจําห้องชั่งน้ําหนัก แล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จํานวน ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย) น้ําหนักขยะ

๑ เครื่อง ได้รับการจัดซื้อเพื่อใช้

ชั่งน้ําหนักขยะจํานวน

๑ เครื่อง

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  - เพื่อทดแทนเครื่อง  - เครื่องพิมพ์ชนิด Dot ๒๐,๐๐๐ - - เครื่องพิมพ์ใหม่(ประจํา  - สามารถใช้รายงานผล สํานักการช่าง

ชนิด Dot Matrix Printer พิมพ์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้ใช้ Matrix Printer แบบแคร่สั่น ห้องชั่งน้ําหนัก ศูนย์กํา การชั่งน้ําหนักขยะ

ประจําห้องชั่งน้ําหนัก มานานแล้ว จํานวน ๑ เครื่อง จัดขยะมูลฝอย)ได้รับ

การจัดซื้อเพื่อทดแทน

เครื่องที่มีอยู่เดิมจํานวน

๑ เครื่อง

๑๒ โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์  - เพื่อใช้ดันขยะในการ  - รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  - การกําจัดขยะมีความ สํานักการช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒ โครงการจดซอรถแทรกเตอร  - เพอใชดนขยะในการ  - รถแทรกเตอรตนตะขาบ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - รถแทรกเตอรตนตะขาบ  - การกาจดขยะมความ สานกการชาง

ตีนตะขาบ ฝังกลบขยะมูลฝอย ขนาดกําลังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ (ประจําศูนย์กําจัดขยะ สะดวกและมีประสิทธิภาพ

แรงม้า จํานวน ๑ คัน มูลฝอย)ได้รับการจัดซื้อ มากขึ้น

เพื่อใช้ในการฝังกลบ

ขยะจํานวน ๑ คัน

๑๓ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ๑๐  - เพื่อใช้บรรทุกขยะ  - รถบรรทุก ๑๐ ล้อ แบบ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - รถบรรทุก ๑๐ล้อ (ประ  - การกําจัดขยะมีความ สํานักการช่าง

 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ภายในศูนย์กําจดัขยะ กระบะเทท้าย จํานวน ๑ คัน จําศูนย์กําจัดขยะมูล สะดวกและมีประสิทธิภาพ

มูลฝอย  ฝอย)ได้รับการจัดซื้อ มากขึ้น

เพื่อใช้บรรทุกขยะจํานวน ๑ คัน

๑๔ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์  - เพื่อใช้ป้องกันเศษขยะ  - ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก ความ ๒,๐๕๐,๐๐๐ - - รั้วใหม่ (บริเวณศูนย์กํา  - มีทัศนียภาพที่ดีและป้อง สํานักการช่าง

กําจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยออกนอกบริเวณ ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร จัดขยะมูลฝอย) ได้ก่อ กันขยะออกนอกพื้นที่

และปรับปรุงทัศนียภาพ สร้างเพื่อใช้ป้องกันขยะ

มูลฝอยออกนอกพื้นที่จํานวน ๑ แห่ง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑. โครงการสนุัตหมู่  - สง่เสรมิประเพณีวฒั - จัดพิธีเข้าสุนัตหมู่ โดยรับสมัคร ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  ผู้ปกครองที่มีฐานะ  - เกดิความเขา้ใ กองสวัสดิการสังคม

ตามหลกัศาสนาอสิลา ็ ่     ปี ึ ใ มสีมัพันธอ์นัดรีะห(

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตามหลกัศาสนาอสิลาเด็กชายอายุระหว่าง ๖ - ๑๒ ปี ยากจนพึงพอใจ มสีมัพันธอ์นัดรีะห(แผนชุมชน
 - ลดภาระคา่ใชจ้า่ยขจํานวน ๑๐๐  คน ในการจัดทําโครง เทศบาล และปร ๓๕ ชุมชน)
ผูป้กครองในการทําพธิใีห ้ การ เพราะเป็น ในทอ้งถิน่
กับบุตรหลาน การลดภาระค่าใช้  - แบง่เบาภาระคา่ใช ้

จ่ายในครัวเรือนได้ จา่ยแกป่ระชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีฐานะยากจน

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรม  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้  - จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนให้ความสนใจ  - ชุมชนและประชาชน กองสวัสดิการสังคม
ประเพณีอันดีงามของ ประชาชนในชุมชนรว่มกัน ประเพณีต่างๆของท้องถิ่น เพื่อ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันรักษา อนุรักษ์ (แผนชุมชน
ท้องถิ่น อนุรักษ์ รักษา สืบทอด ประ สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความ และมีความพึงพอใจใน ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ๓๕ ชุมชน)  

เพณีวัฒนธรรม ต่างๆ ของ คิดให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ การจัดกิจกรรมของชุม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชน ในเขตเทศบาลทุกเพศ ทุกวัย ชน ดํารงอยู่สืบไป

ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆของชุมชน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการจัดงานเมาว์ลิด  - เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  - จัดงานเมาว์ลิดหรือฮารีรายอ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - สืบสานวัฒนธรรม สํานักการศึกษา

หรือฮารีรายอหรือตรุษจีน ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป หรือตรุษจีนโดยกําหนดให้มี วัฒนธรรมประเพณี ประเพณีขนบธรรมเนียม (แผนชุมชนตรอก
กิจกรรมการแสดงบนเวทีการ ของท้องถิ่นได้รับการ ของประชาชนเชื้อสายจีน ช้างฯ,จือปอ,มัดยา
ประกวดคัดลายมืออักษรอาหรับ สืบสานจาก อปท. และของศาสนาอิสลลาม มัน,ยะกัง ๑,ฮูยง
การร้องเพลงอานาเซด การ ให้คงอยู่สืบไป ตันหยง,พิทักษ์ลิขิต,
บริจาคอาหารขนมแก่เด็ก ท่าเรือ ๒๐๐๐)
เยาวชน ที่มาร่วมงาน และหรือ
งานตรุษจีน  โดยจัดตกแต่ง

ี่ ่ ้ โ ไฟ ี  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถานทีต่างๆด้วยโคมไฟตรุษจีน 
กิจกรรมการแสดง ฯลฯ

๔ โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม  - จัดให้มีขบวนแห่พระพุทธรูป 400,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน  - เยาวชนได้รู้จัก เข้าใจ สํานักการศึกษา
วันสงกรานต์ ประเพณีที่ดีงามของไทย นางสงกรานต์ ได้ร่วมงานประเพณี และร่วมธํารงรักษา (แผนชุมชน ณ นคร,

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  - จัดพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป รดน้ํา วันสงกรานต์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย ,วัดบางนรา,๙๑๒,
 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ดําหัวผู้สูงอายุ ถวายภัตตาหารเพล ให้คงอยู่สืบไป ประชาภิรมย์,
สนุกสนานตามประเพณีไทย แด่พระสงฆ์แข่งขันกีฬาพื้นเมือง  - เยาวชน ประชาชนได้ บางนาค,ละม้าย

 - การประกวดหรือการแสดง มีความกตัญญูกตเวทีต่อ อุทิศ,ร่วมอุทิศ)
ศิลปะพื้นเมือง ผู้มีพระคุณ 

 - ประชาชนมีความสนุก
สนาน โดยใช้น้ําเป็นสื่อ
สัมพันธไมตรี



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒน  - จัดให้ขบวนแห่พระ ประกวด 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน  - เยาวชน ประชาชนได้ สํานักการศึกษา

ชักพระ ธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป เรือพระการประกวดกลองยาว ได้ร่วมงานประเพณี รู้จักเข้าใจและร่วมธํารง
พิธีการสงฆ์ การแสดงมหรสพ ชักพระ รักษาประเพณีวัฒนธรรม
และกิจกรรมอื่นๆ ไทยให้คงอยู่สืบไป

 - เยาวชน ประชาชนได้

มีคุณธรรมและจริยธรรม

๖ โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  - จัดให้มีการประกวดกระทง 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - วัฒนธรรมประเพณี สํานักการศึกษา

ลอยกร ทง ของท้องถิ่นของชาติให้คงอย่ นางนพมาศ ธิดานพมาศ  การ เยาวชนได้ร่วมงาน ของไทยของท้องถิ่นคง (แผนชมชน ณ นคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลอยกระทง ของท้องถินของชาติให้คงอยู่ นางนพมาศ ธิดานพมาศ  การ เยาวชนได้ร่วมงาน ของไทยของท้องถินคง (แผนชุมชน ณ นคร,

สืบไป แสดงของเยาวชน การแสดง ประเพณีชักพระ อยู่สืบไป ,ร่วมอุทิศ)

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดนตรี  มหรสพ  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในจังหวัดนราธิวาส

๗ โครงการจัดงานขึ้นปีใหม่  - เพื่อรักษาประเพณีของไทย  - จัดให้มีพิธีทําบุญตักบาตร 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป สําหรับประชาชน เยาวชนได้ร่วมงาน ประเพณีไทยให้คงอยู่ (แผนชุมชน ณ นคร,

 - เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่  - พิธีการให้พรโดยเจ้าคณะ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ สืบไป ,๙๑๒,ประชาภิรมย์

พุทธศาสนิกชนในการเริ่มต้น จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด  - พุทธศาสนิกชนได้ร่วม ,ละม้ายอุทิศ,ร่วม

ปีใหม่ ทําบุญเพื่อความเป็น อุทิศ)

สิริมงคล

๘ โครงการจัดการแข่งขัน  - เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  - จัดการแข่งขันนกเขาชวา 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - เพื่อรักษาวัฒนธรรม สํานักการศึกษา

นกเขาชวาชิงถ้วย ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 1,000 รอก ประชาชนทั้งในจังหวัด/ ประเพณีของท้องถิ่นคง

พระราชทาน  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต่างจังหวัด/ผู้สนใจ สืบไป



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท้องถิ่น เข้าร่วมแข่งขัน  - สามารถส่งเสริมการ

 ท่องเที่ยวได้
๙ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - เพื่อรักษาประเพณีของท้องถิ่น  - ส่งทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 600,000 600,000 600,000 อปท. ได้รับรางวัลจาก  - รักษาวัฒนธรรม สํานักการศึกษา

การแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง ให้คงอยู่สืบไป เรือหน้าพระที่นั่ง ฯ   จํานวน 3 การแข่งขันเรือ ประเพณีของท้องถิ่น
 - เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ประเภท  คือ เรือยาว เรือกอและ หน้าพระที่นั่ง คงอยู่สืบไป
ของดีเมืองนรา เรือยอกอง  - ร่วมส่งเสริมการท่อง
 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เที่ยวตลอดจนกระตุ้น

เศรษฐกิจภายในเขต
่ ้

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

เทศบาลได้ดียิ่งขึ้น
๑๐ โครงการอุดหนุนกิจกรรม  - เพื่อกระตุ้นชุมชน องค์กร  - สนับสนุนดําเนินงานกิจกรรม 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ ๘๐ ขององค์กร  - วัฒมนธรรมท้องถิ่น สํานักการศึกษา

สาธารณะประโยชน์ เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน แก่องค์กรต่างๆ ดังนี้ ได้รับการอุดหนุนงบ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

การดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์  * อุดหนุนมัสยิด จํานวน ๙ แห่ง ประมาณเพื่อนําไปใช้ แพร่หลาย
ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาชุมชน  * อุดหนุนสมาคมจีน จัดกิจกรรมที่กําหนด  - ประชาชนในชุมชน
และส่งเสริมความสามัคคีให้เกิด  * อุดหนุนวัดจํานวน ๓ วัด คือ เกิดความรักหวงแหน
ขึ้นในชุมชน วัดบางนรา วัดพรหมนิวาส และ วัฒนธรรมและรักสามัคคี
 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด วัดประชาภิรมย์ ในหมู่คณะทราบถึงพระ
ความรักและซาบซึ้ง ตอบแทน  * อุดหนุนมูลนิธิองค์พ่อจตุคาม ราชกรณียกิจของพระ
พระคุณบิดา มารดา รามเทพ บรมวงศานุวงศ์ 
 - เพื่อส่งเสริมให้เด็กรกัชาติ  * อุดหนุนมูลนิธิศาลเจ้าโกวเล้งจี่  - นักเรียนมีความรักและ
ศาสนา พระมหากษัตริย์  * อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุวัด หวงแหนบ้านเกิด

ประชาภิรมย์
 * อุดหนุนชมรมส่งเสริมสุขภาพ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
และฟื้นฟูฯ
 * อุดหนุนชมรมกีฬาเทควันโด
จังหวัดนราธิวาส
 * อุดหนุนชมรมไทเก็กฉี้กง
นราธิวาส 
 * อุดหนุนชมรมไทเก็กสนาม
กีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 * อุดหนุนชมรมไทเก็กทักษิณ
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 บางนรา
 * อุดหนุนชมรมไทเก็กลมปราณ
 นราธิวาส
 * อุดหนุนชมรมส่งเสริมกีฬา
มวลชนผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
 * อุดหนุนแฟนคลับฟุตบอลนราธิวาส
* อุดหนุนชมรมส่งเสริมกีฬามวล
ชนผู้สูงอายุนราธิวาส
* อุดหนุนชมรมกรีฑาจังหวัด
* อุดหนุนชมรมแอโรบิคประชาร่วมใจ 

๑๑ โครงการส่งเสริมประเพณี 1. เพื่อจัดกิจกรมตามประเพณี  - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - โรงเรียนได้สืบสาน สํานักการศึกษา
ท้องถิ่นในโรงเรียน ทางศาสนาในโรงเรียนและให้ ท้องถิ่น เช่นวันเมาว์ลิด กิจกรรม (งบโรงเรียน) (งบโรงเรียน) (งบโรงเรียน) ประชาชนรอบโรงเรียน ประเพณี วัฒนธรรมอันดี ร.ร เทศบาล 4

นักเรียนมีโอกาสร่วมงาน รอมฎอนสัมพันธ์กิจกรรม มีความรู้และร่วมสืบสาน งามให้คงอยู่สืบไป (บ้านกําปงตาโก๊ะ)
๒. เพื่ออนุรักษ์วัฒธรรม กวนอาซูรอ เป็นต้น ประเพณี วัฒนธรรมของ  
ประเพณีของท้องถิ่น ท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา  -  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน   - กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 300,000  300,000    300,000   ร้อยละ ๘๐ ของ  - โรงเรียนได้สืบสาน สํานักการศึกษา

ท้องถิ่นสําหรับโรงเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วันเมาว์ลิด กิจกรรมรอมฎอน (งบโรงเรียน) (งบโรงเรียน) (งบโรงเรียน) ประชาชนรอบโรงเรียน วัฒนธรรมอันดีงามให้คง รร.เทศบาล 1-6
้ ิ่ ั ั ์ ิ ป็ ้ ี ้ ่ ่ ื ไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ท้องถิ่น สัมพันธ์กิจกรรมกวนอาซูรอ เป็นต้น มีความรู้และร่วม อยู่สืบไป (แผนชุมชน
   - จัดนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรม  ฮูยงตันหยง)

ไทยต่าง ๆ อันดีงาม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๓ เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  - จัดกิจกรรมหล่อเทียนและ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน  - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม สํานักการศึกษา

ั ไ ใ ้ ่ ื ไ ไ ้ ่ ป ีไ ใ ้ ่ ื ไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

วันอาสาฬหบูชา ของไทยให้คงอยู่สืบไป พรรษา /ประชาชนได้ร่วมงาน ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป
และวันเข้าพรรษา  - จัดสมโภชเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา  - มีความเข้าใจในวัน

 - แห่เทียน  ถวายเทียน ทางพระพุทธศาสนา
ในการร่วมกิจกรรมศาสนา

2 โครงการจัดงานทอด-  - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม  - จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดในเขต 30,000 30,000 30,000 อปท. ได้สืบสาน  - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม สํานักการศึกษา
กฐินสามัคคี ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เทศบาล เป็นเงิน  30,000  บาท วัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีไทยให้คงอยู่

 - บํารุงศาสนสถาน  - สมโภชพุ่มกฐิน 1 คืน  - ศาสนสถานได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนายิ่งขึ้น

3 โครงการบรรพชา  - เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีการ  - อุดหหนุนวัดพรหมนิวาสเป็น 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - เพื่อเยาวชน ประชาชน สํานักการศึกษา
สามเณรภาคฤดูร้อน ปฏิบติธรรมมีจริยธรรมตามคํา จัดพิธีบรรพชา การปฏิบัตธรรมการ เยาวชนที่ร่วมบรรพชา เข้าใจ และปฏิบัติตาม

สอนพระพุทธศาสนา เรียนรู้วิชาคําสอนของพระพุทธ มีความรู้/ปฏิบัติตาม พระพุทธศาสนา มีความสุข
ศาสนา คําสอน ในการดําเนินชีวิต

 - สังคมเกิดความสงบสุข



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอบรมหลัก  - เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน  - จัดเยาวชน ประชาชน เข้ารับ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน  - เยาวชน ประชาชน สํานักการศึกษา

ศรัทธาจริยธรรมและ ประชาชนเห็นคุณค่าต่อการ การอบรมและทํากิจกรรมดะวะฮ์ ที่ร่วมทํากิจกรรมดะวะฮ์ ตระหนักต่อการปฏิบัติตาม
คุณธรรมแบบดะวะฮ์ ปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนา ตามที่เจ้าภาพกําหนด จํานวน 50 คน มีความรู้/ปฏิบัตติาม แนวทางที่ศาสนาอิสลาม

อิสลาม ตามอย่างท่านศาสดา  - จัดหาวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คําสอน กําหนดไว้
มูหัมมัด (ซ.ล.) โครงการ

๕ โครงการก่อสร้าง ปรับ  - เพื่อส่งเสริม สืบสาน  - ปรับปรุงอาคารเดิม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐   -  - มัสยิดในชุมชนได้รับการ  - มัสยิดยุมอียะห์เป็น สํานักการช่าง
ปรุง ต่อเติมอาคาร วัฒนธรรมภายในท้องถิ่นและ  - ต่อเติมอาคารใหม่ ก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้ สถานที่จัดกิจกรรมพิธีการ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นสถานที่ประกอบพิธี ทางศาสนาและวัฒนธรรม
ั ิ ี ์ ( ั ิ ั ์   ป ั ป ั้ ้ ้  ้ ั ี่ ั่  ็ ้ ิ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

มัสยิดยุมอียะห์ (มัสยิด และอนุรักษ์  - ปรับปรุงรัวด้านหน้า ด้านหลัง ทางศาสนาทีมันคง แข็ง ท้องถิน
รายอ)  - เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม และด้านข้าง แรงและสวยงาม  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อาเซียน  - ขยายห้องโถงในการประกอบ จํานวน ๑ แห่ง ภายในประเทศ และต่าง
พิธีละหมาด ประเทศ

 - บรรลุตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น
ในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่  ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมผู้นําเยาวชน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน  - จัดเยาวชน ประชาชน เข้ารับ 200,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - เยาวชน ประชาชน สํานักการศึกษา

และประชาชน ประชาชนรักบ้านเกิด รักพ่อแม่ การอบรมพัฒนาด้านแนวคิด เยาวชน/ประชาชนที่ ตระหนักต่อการปฏิบัติตนเป็น (แผนชุมชน
ั ั ื่ ั ิ ์ ํ ้ ่ ี ิ ํ ึ ั ี ํ ป โ ์ ่ ้ ิ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รักลูก รักเพื่อน  ทัศนคติ และอารมณ์จํานวน เข้าร่วมมีจิตสํานึกรัก คนดีทําประโยชน์แก่ท้องถิ่น ๓๕ ชุมชน)
 - เพื่อให้ประชาชนเข้าใจชีวิต เข้า  100 คน จากชุมชน โรงเรียน บ้านเกิด รักพ่อแม่ ประเทศชาติ
ใจผู้คนรอบข้าง เข้าใจตนเอง และกลุ่มกิจกรรม รักลูก รักเพื่อน  - เยาวชน ประชาชนได้พัฒนา
 - เพื่อสร้างองค์กรสันติภาพอย่าง  - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตนเองด้านความคิด จิตใจ 
ยั่งยืนโดยเริ่มจากตนเอง  อารมณ์ มีเหตุผล

 -เยาวชน ประชาชน สามารถ
ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข

๒ โครงการสง่เสริมคุณธรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี  - วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 120,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - นักเรียนมีความรู้และ สํานักการศึกษา
และจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติอยู่ใน รร.เทศบาล 1-6
โรงเรียนเทศบาล  1 - 6 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติ ความเข้าใจและนําไป คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม (แผนชุมชน

ตนตามศาสนกิจสม่ําเสมอ ปฏิบัติ ๓๕ ชุมชน)



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการจัดเข้าค่ายลูกเสือ  - เพื่อพัฒนาแนวคิด ทัศนคติ  - จัดเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนใน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ  - นักเรียนในสังกัดมีความ สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส อารมณ์การดํารงชีวิตอย่างมีคุณคา่ สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส นักเรียนได้เข้าร่วม ตระหนักต่อการปฏิบัติตนให้
 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ จํานวน ๖๐๐ คน กิจกรรมและพัฒนา เป็นคนดีทําประโยชน์แก่
ผู้คนเข้าใจตนเอง รู้สึกรักตนเอง  ตนเองทุก ๆด้าน ท้องถิ่นประเทศชาติ
รักผู้อื่น รู้จักใช้ความรักสร้าง   - นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ภาพอย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากตนเอง  ด้านความคิด จิตใจ อารมณ์
 มีเหตุผล

 - นักเรียน สามารถดําเนิน
ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ความสุข และเกิดความ
สามัคคี



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพและ  - จัดอบรม/ศึกษาดูงานการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ของพนักงาน  - เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สํานักการช่าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านพื้นที่สีเขียว ลูกจ้างสังกัดสํานักการ เทศบาล ลูกจ้างประจําและ

ของพนักงานเทศบาล ของพนักงานและลูกจ้างของ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ช่างที่เข้าอบรมมีความรู้ พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจําและพนักงาน สํานักการช่าง ประจําและพนักงานจา้งของ ความสามารถในการ มีความเข้าใจในการจัดพื้นที่

จ้างของสํานักการช่าง สํานักการช่าง ปฏิบัติหน้าที่ สีเขียวภายในเขตเทศบาล

๒ โครงการพัฒนาบุคลากร   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - อบรมและทัศนศึกษา 300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80ของ  - บุคลากรมีความรู้และ  กองคลัง

และทัศนศึกษาดูงาน จัดเก็บภาษี ดูงานจํานวน 40 คน บุคคลากรที่เข้าโครงการ เพิ่มพูน ประสบการณ์  - ฝ่ายพัฒนารายได้

  - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ (สํานัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และประสบ  - บุคลากรได้นําแนวคิดและ

ประสบการณ์ กับการจัดเก็บรายได้) การณ์มากขึ้น ประสบการณ์มาใข้ในการ

  - เพื่อให้บุคลากรได้นําแนวคิด ปฏิบัติงาน

และประสบการณ์มาใช้



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการฝึกอบรมและทัศน - เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก - จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา 2,000,000   -  - ร้อยละ 85 ของผู้เข้า - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัด ฯ
ศึกษาดูงาน ของคณะผู้  สภาเทศบาลและพนักงาน ดูงานของคณะผู้บริหาร รับการฝึกอบรมและ เทศบาล และพนักงาน  - งานธุรการ
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลมีประสบการณ์ และได้ สมาชิกสภาเทศบาล และ ศึกษาดูงานมีความรู้และ เทศบาลที่ผ่านการอบรม
และพนักงานเทศบาล พัฒนาตนเอง พนักงานเทศบาล ประสบการณ์มาพัฒนา และทัศนศึกษาดูงาน

 - เพื่อกระตุ้นให้คณะผู้บริหาร อปท.ของตนเอง  สามารถนําความรู้และ
สมาชิกสภาเทศบาล และพนัก ประสบการณ์ที่ได้รับมา
งานเทศบาล ได้ปฏิบัติงานอย่าง พัฒนาตนเอง เพื่อประโยชน์
เต็มความสามารถ ของทางราชการ

วัตถุประสงค์โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่

งบประมาณและที่มา

 - ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนัก
งานเทศบาล เกิดความกระตือ
รือร้น ที่จะฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
อย่างเต็มที่

๔ โครงการพัฒนาการศึกษา - เพื่อตั้งเป็นงบประมาณสําหรับ - ตั้งงบประมาณเพื่อให้เป็น 405,000   -  - ร้อยละ 85 ของผู้ที่ได้รับ - ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ สํานักปลัด ฯ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญา ทุนการศึกษาระดับปริญญา ทุนการศึกษาสามารถนํา และพนักงานเทศบาลมีความรู ้  - งานธุรการ
สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ตรีและระดับปริญญาโท ตรีและปริญญาโท ตลอด ความรู้ที่เรียนมาพัฒนา ความสามารถ ในการปฏิบัติ
ท้องถิ่น - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ หลักสูตรในการพัฒนา อปท.ของตนเอง งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสมาชิก พนักงาน บุคลากรของเทศบาล และเกิดประโยขน์ต่อการ
เทศบาล และพนักงานจ้างใน - ตั้งงบประมาณเพื่อให้เป็น พัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุนการศึกษาระดับปริญญา - เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม
- เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีตรี จํานวน ๑๔ ทุน ๆ ละ ปรับปรุงทักษะการทํางานของ
ความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ 33,000 บาท และระดับ บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
 ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน ปริญญาโทจํานวน 5 ทุน ๆ พัฒนาตนเอง เพื่อประโยขน์
สภาพการณ์เพราะทรัพยากร ละ 60,000 บาท ของทางราชการ
บุคคลถือว่ามึความสําคัญที่สุด
ในการบริหารงานบุคคล

๕ โครงการเดินทางไปราชการ - เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ  - พนักงานเทศบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 บุคลากรที่ - พนักงานเทศบาลมีความรู้ ทุกสํานัก/กอง/
การอบรมทั้งในอาณาจักรและ  - ลูกจ้างประจํา เข้ารับการอบรมมี ความสามารถในการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
นอกอาณาจักร เพื่อเพิ่ม  - ลูกจ้างชั่วคราว ความรู้เพิ่มขึ้น ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในการทํางาน  - นายกเทศมนตรี 

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รองนายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภาเทศบาล

๖ โครงการฝึกอบรมพัฒนา  - ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล - จัดฝึกอบรมพนักงาน 400,000  -  - ร้อยละ 85 มีความรู้และ - พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สํานักปลัดฯ
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงานลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เทศบาลลูกจ้างประจํา ประสบการณ์มาพัฒนา ประจํา และพนักงานจ้าง  - งานการฯ
สําหรับพนักงานเทศบาล  ได้พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยน  พนักงานจ้าง เพื่อให้ความรู้ อปท.ของตนเอง กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน (แผนชุมชน
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ จํานวน ๑ ครั้ง ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม ๓๕ ชุมชน)
และจราจรชุมชน  - ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล  กําลังความสามารถ

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
มีความกระตือรือร้น มีความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และวัฒนธรรม องค์กรที่ดีงาม

อย่างต่อเนื่อง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการฝึกอบรมพิธีกร 1. เพื่อให้ครูได้มีความรู้  - จัดอบรมการฝึกเป็นพิธีกร 5,000  -  - ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับ  - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองวิชาการฯ

ความเข้าใจในบทบาทของ ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัด การอบรมมีความรู้ ความ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูด  - งานเผยแพร่ ฯ

การเป็นพิธีกร เทศบาล เข้าใจและมีทักษะการ ในฐานะพิธีกรและสามารถ

2. เพื่อให้ครูเรียนรู้เทคนิค เป็นพิธีกรที่ดี นําไปปฏิบัติได้

การเป็นพิธีกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

การเปนพธกร

๘ โครงการฝึกอบรมสัมมนา - เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  - จัดอบรมสัมมนาทางการ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร - บุคลากรทางการศึกษา สํานักการศึกษา

และทัศนศึกษาดูงานของ ได้มีความรู้และเข้าใจในการ ศึกษาให้กับพนักงานครูและ ทางการศึกษาได้เข้าร่วม สามารถแลกเปลี่ยนความรู้  - หน่วยศึกษา
พนักงานลูกจ้างในสังกัด จัดการการศึกษาตาม พรบ.การ ลูกจ้างของสถานศึกษาใน ฝึกอบรมและทัศนศึกษา ต่าง ๆ ตาม พรบ.2542    นิเทศ

ศึกษา 2542 สังกัดทุกคน พร้อมทั้งนํา ดูงาน - ส่งเสริมใหบุ้คลากรรู้จัก
-  เพื่อให้บุคลากรได้มีประสบ พนักงานครูไปศึกษาดูงาน พัฒนาและขวนขวายหา
การณ์จากการศึกษาดูงาน นํามา การจัดการศึกษาดีเด่น ความรู้และรู้จักแหล่งความรู้
ปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑.เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ความ ๑. จัดซื้อเครื่องยกขนส่งทาง - ๔๐๐,๐๐๐ - ๑. เครื่องยกขนส่ง ๑. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สํานักการช่าง

โรงงาน สะดวกรวดเร็วและการทํางานที่ แนวดิ่งแบบไม่มีแขนโอเวอร์เฮด   ทางแนวดิ่งใหม่ได้รับ คล่องตัว มีความปลอดภัย

มีประสิทธิภาพในการยกเคลื่อน เครนขนาดยกสูง ๒ ตันพร้อม   การจัดซื้อเพื่อใช้ใน และประสิทธิภาพในการยก

ย้ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และ อุปกรณ์และค่าติดตั้ง ณ ศูนย์ การเคลื่อนย้ายวัสดุ เคลื่อนย้ายสูงสุดและอุปกรณ์

เกิดความปลอดภัยในการทํางาน เครื่องจักรกล จํานวน ๑ เครื่อง จํานวน ๑ เครื่อง ต่างๆ

๒.เพื่อให้มีเครื่องมือประจําตัว ๒. จัดซื้อเครื่องมือประจําตัว ๗๖,๐๐๐ - - ๒. เครื่องมือประจําตัว ๒.ทําให้งานซ่อมยานพาหนะ

ช่างในการซ่อมแซมยานพาหนะ ช่างพร้อมตู้เก็บเครื่องมือ ช่างใหม่ ได้รับการจัดซื้อ เครื่องจักรกลมีประสิทธิภาพ

เครื่องจักรกล รายละเอียดตามที่เทศบาล เพื่อให้ช่างมีเครื่องมือ มากยิ่งขึ้น

กําหนด จํานวน ๒ ชุด ประจําตัวจํานวน ๒ ชุด

๓.เพื่อใช้ทําความสะอาดรถยนต์ ๓. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดัน ๕๕,๐๐๐ - - ๓. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ๓. พนักงานชับรถใช้เครื่อง

สูง จํานวน ๑ เครื่อง ๑๓๑,๐๐๐ ใหม่ได้รับการจัดซื้อเพื่อ ฉีดน้ําทําความสะอาดรถยนต์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ใช้ทําความสะอาดรถยนต์

จํานวน ๑ เครื่อง

๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑.เพื่อให้มีเครื่องมือใน ๑. ซื้อชุดเครื่องตีเส้นจราจร ๖๓๐,๐๐๐ - - ๑.เครื่องตีเส้นจราจรใหม่ ๑.มีเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สํานักการช่าง

ก่อสร้าง การปฏิบัติงานของงาน ชนิดเทอร์โบร์พลาสติกแบบมี  ได้รับการจัดซื้อเพื่อใช้ตี ใช้ในการปฏิบัติงานของงาน

วิศวกรรมจราจร เครื่องยนต์พร้อมหม้อตีเส้น  เส้นจราจรบนพื้นผิวถนน วิศวกรรมจราจร

และอุปกรณ์ครบชุด จํานวน ภายในเขตเทศบาล

 จํานวน ๑ เครื่อง    จํานวน ๑ เครื่อง  

โครงการที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 จานวน ๑ เครอง    จานวน ๑ เครอง  

๒. เพื่อสะดวกในการ ๒. จัดซื้อรถเข็นล้อเดียว จุได้ ๓,๖๐๐ - - ๒.รถเข็นล้อเดียวใหม่ได้ ๒.มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

ปฏิบัติงานลาดยางและ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร จํานวน  รับการจัดซื้อเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างมี

ซ่อมแวมถนนและทาง ๓ คัน  การซ่อมแซมถนนและ ประสิทธิภาพ

เท้าในเขตเทศบาล ทางเท้าในเขตเทศบาล ๓.ทําให้ถนนหนทางสะดวก

๖๓๓,๖๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง สบายในการสัญจร

๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อใช้ติดตั้งในศาลาที่ ๑.จัดซื้อเก้าอี้แบบพลาสติก ๒๐,๐๐๐ - - ๑.เก้าอี้พลาสติกใหม่ได้  - ประชาชนมีที่พักคอย สํานักการช่าง

สํานักงาน พักผู้โดยสารแทนของ ชนิดยึดติดด้วยน๊อตหรือสกรู  รับการจัดซื้อเพื่อใช้ติด เพื่อรอรถโดยสาร

เดิมที่ชํารุด จํานวน ๒๐ ตัว ตั้งในศาลาที่พักผู้โดยสาร

แทนของเดิมที่ชํารุด

จํานวน ๒๐ ตัว

 - เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ใน ๒.จัดซื้อชุดรับแขกชนิด ๑ ที่ ๓๕,๐๐๐ - - ๒.ชุดรับแขกใหม่  - ทําให้การจัดสถานที่ในงาน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งานพิธีการและอื่นๆ นั่ง จํานวน ๒ ตัว ชนิด ๒ ที่    ได้รับการจัดตั้งเพื่อใช้ใน พิธีการและงานอื่นๆ ดู

 - เพื่อให้มีเครื่องมือติดต่อสื่อ นั่ง จํานวน ๒ ตัว พร้อมโต๊ะ  การจัดสถานที่ในงานพิธี สวยงาม

สารในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย กลางจํานวน ๒ ตัว เบาะที่นั่ง  การและอื่นๆ จํานวน  

หุ้มด้วย PVC เกรด A ชาชุด ๑ ชุด  

รับแขกชุบโครเมี่ยมอย่างดี  

 - เพื่อให้มีเครื่องมือใน ๓. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์และ ๑๐,๐๐๐ - - ๓.เครื่องโทรศัพท์ใหม่ได้  - มีเครื่องมือสื่อสารที่ติดต่อ

การปฏิบัติงาน ติดตั้งโทรศัพท์ จํานวน ๑  รับการจัดซื้อเพื่อใช้ใน ส่งผลให้การปฏิบัติงานคล่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏบตงาน ตดตงโทรศพท จานวน ๑  รบการจดซอเพอใชใน สงผลใหการปฏบตงานคลอง

เครื่อง ๔ จัดซื้อเครื่องโทรสาร  - - การติดต่อสื่อสารที่ศูนย์ ตัวขึ้น

แบบใช้กระดาษธรรมดา เครื่องจักรกล จํานวน

จํานวน ๑ เครื่อง ๖๕,๐๐๐ ๑ เครื่อง

๔ โครงการจัดซื้อเวที  - เพื่อสะดวกในการทํางานและ  - เวทีสําเร็จรูปจํานวน ๑ ชุด ๓๕๐,๐๐๐ - - เวทีสําเร็จรูปได้รับการ  - ได้เวทีที่ได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

สําเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกพร้อม  จัดซื้อเพื่อใช้ในการจัด สะดวกในการประกอบและ

กับการประกอบที่ดี งานต่างๆและมีความ ติดตั้ง

 สะดวกในการเคลื่อนย้าย  

จํานวน ๑ ชุด

๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๑ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ๔๙๔,๐๐๐ - - ๑ รถยนต์บรรทุกดีเซล ๑ มีพาหนะใช้ในการปฏิบัติ สํานักการช่าง

ยานพาหนะและขนส่ง ของงานสวนสาธารณะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก  ใหม่ได้รับการจัดซื้อเพื่อ งานของสวนสาธารณะในการ

สูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับ  ใช้ปฏิบัติงานสวน จัดงานสวน จัดงานสถานที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา สาธารณะจํานวน ๑ คัน งานรัฐพิธิ

จํานวน ๑ คัน

๒.เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม ๒.จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ๒.รถบรรทุกติดตั้งเครน ๒.มีพาหนะในการตรวจสอบ

จราจรในการตรวจสอบ ไฮดรอลิคยกได้สูงไม่น้อยกว่า  ไฮดรอลิคใหม่ได้รับการ สัญญาณไฟจราจร สามารถ

สัญญาณไฟจราจรรวมทั้ง ๑๐ เมตร พร้อมกระเช้าไฟฟา้  จัดซื้อเพื่อตรวจสอบซ่อม แก้ไข ซ่อม บํารุงรักษาได้

การแก้ไข ซ่อม เปลี่ยน ชนิด ๖ ล้อ กําลังแรงม้าไม่ แซมไฟสัญญาณจราจร รวดเร็วซึ่งมีผลต่อการป้องกัน

แปลงสัญญาณไฟจราจร น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า จํานวน ๑ คัน อบัติเหตที่จะเกิดขึ้นในการใช้

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แปลงสญญาณไฟจราจร นอยกวา ๑๒๐ แรงมา จานวน ๑ คน อุบตเหตุทจะเกดขนในการใช

 รถใช้ถนนของประชาชน

๓.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๓.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๕๕๐,๐๐๐ - - ๓.รถบรรทุกดีเซลใหม่ ๓.ทําให้การปฏิบัติงานไฟฟ้า

ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้า ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ได้รับการจัดซื้อเพื่อใช้ใน สาธารณะ มีความสะดวก

สาธารณะ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  การซ่อมแซมติดตั้งไฟ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 สาธารณะ จํานวน ๑ คัน มากยิ่งขึ้น

๔.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานส่วน ๔.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๗๒๒,๐๐๐ - - ๔.รถบรรทุก ดีเซลใหม่ ๔.มียานพาหนะในการปฏิบัติ

ควบคุมการก่อสร้างอาคารและ ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอก ได้รับการจัดซื้อเพื่อใช้ใน งานทําให้งานมีประสิทธิผล

ผังเมือง เช่น การสํารวจออก สูบไม่ต่ํากว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับ งานสํารวจออกแบบ และประสิทธิภาพ

แบบและประมาณการค่าใช้จ่าย เคลื่อน๒ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จํานวน ๑ คัน

การออกไปตรวจงาน     

๕.เพื่อใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ ๕.จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้ง ๗๘๗,๐๐๐ - - ๕.รถบรรทุกติดตั้ง ๕.ทําให้การปฏิบัติงานของ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เครนไฮดรอลิคยกได้สูงไม่น้อย ไฮดรอลิคใหม่ได้รับ งานสวนสาธารณะมีประ-

กว่า ๑๐ เมตร พร้อมกระเช้า การจัดซื้อเพื่อใช้ใน สิทธิภาพมากขึ้น

ไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ กําลังแรงม้า การตัดแต่งต้นไม้และ

ไมน้อยกว่า ๑๖๐ แรงม้า อื่นๆจํานวน ๑ คัน

๖.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๖.จัดซื้อรถยนต์บดสั่นสะเทือน ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ๖.รถยนต์ลดสั่นสะเทือน ๖.ทําให้การปฏิบัติงานซ่อม

สาธารณูปโภคในการปรับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๙ ตัน ล้อ ใหม่ได้รับการจัดซื้อเพื่อ ผิวถนนและผิวจราจรมี

พื้นผิวถนนและพื้นผิว หน้าเหล็กหลังยางจํานวน ๑ คัน ใช้ในการปรับพื้นผิวถนน ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

พนผวถนนและพนผว หนาเหลกหลงยางจานวน ๑ คน ใชในการปรบพนผวถนน ประสทธภาพ

จราจร ๘,๐๕๓,๐๐๐ จํานวน ๑คัน

๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑.เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๒๖,๐๐๐ - - ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน สํานักการช่าง

คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ๓ เครื่อง ๆละ ๔๒,๐๐๐ บาท   ได้รับการจัดซื้อเพื่อใช้ เขียนแบบและประมาณการ

   ปฏิบัติงานธุรการทดแทน รวมถึงงานทั่วไปมีความคล่อง

   ของเดิม ๓ เครื่อง สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

๒.เพื่อใช้ในการพิมพ์งานที่ ๒ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟใช้กับ ๑๖,๐๐๐ - - ๒ เครื่องสํารองไฟใหม่ ๒ มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียง

ต้องการให้ได้ความละเอียด เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๘ ได้รับการจัดซื้อเพื่อใช้กับ พอในการปฏิบัติงาน

ของภาพ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ (ทด

แทนของเดิม)

จํานวน ๘ เครื่อง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓.เพื่อส่งเสริมการทํางานให้เป็น ๓.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer ๑๕,๐๐๐ - - ๓.เครื่องพิมพ์ใหม่ได้รับ ๓.เพิ่มความคล่องตัวมีความ  

ไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สามารถพิมพ์ขาวดําและพิมพ์     การจัดซื้อเพื่อใช้ในการ สะดวกในการเสนอผลงาน

คล่องตัวยิ่งขึ้น และเพื่อสะดวก สีรวมทั้งถ่ายเอกสารขาว-ดํา  ปฏิบัติของงานธุรการ ของสํานักการช่างทําให้เพิ่ม  

ในการทํางานตลอดจนการ และถ่ายเอกสารสี จํานวน จํานวน ๑ เครื่อง ผลงานของการทํางานให้มี

เสนอผลงานของสํานักการช่าง ๑ เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

๔.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ๔.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๔.เครื่องคอมพิวเตอร์ ๔ ทําให้การปฏิบัติงานของ

สํานักการช่าง ชนิดพกพา (NOTE BOIK) ชนิดพกพาใหม่ได้รับการ สํานักการช่างมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สานกการชาง ชนดพกพา (NOTE BOIK) ชนดพกพาใหมไดรบการ สานกการชางมประสทธภาพ

จํานวน ๒ เครื่อง จัดซื้อ เพื่อใช้ในการ มากขึ้น

ปฏิบัติงานของสํานักการ

ช่าง จํานวน ๒ เครื่อง

๕ เพื่อใช้ในการเขียนแบบทั้ง ๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๕ เครื่องคอมพิว ๕ ทําให้ผลผลิตตามงบ

๒D และ ๓D (๒ มิติและ ๓ มิติ) ยี่ห้อ Apple รุ่น Mac จอ เตอร์ใหม่ได้รับการ ประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

ทําให้การทํางานไม่สะดุด ขนาด ๒๑.๕ นิ้ว พร้อมเม้าส์ จัดซื้อเพื่อใช้ในงาน ที่ตั้งไว้สะดวกรวดเร็ว

สามารถป้องกันไวรัสได้โดยไม่ คีย์บอดร์ และอุปกรณ์ เขียนแบบ จํานวน

ต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสซึ่ง จํานวน ๖ เครื่อง ๖ เครื่อง

เป็นสาเหตุของการทํางานล่าช้า

และทําให้งานเสียหายเพราะต้อง

ลงวินโดร์ใหม่ทุกครั้ง รวมถึงตัด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ปัญหาการใช้วินโดร์ปลอม ๕๕๗,๐๐๐

๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อใช้ฉีดพ่นยาเคมี  - จัดซื้อถังฉีดพ่นยาเคมีแบบ ๕,๐๐๐ - - ถังฉีดพ่นยาเคมีแบบ  - สามารถป้องกันและกําจัด สํานักการช่าง

การเกษตร ป้องกันกําจัดศัตรูพืชใช้ สะพายหลังชนิดอัดลมความจุ  สะพายหลังชนิดอัดลมได้ ศัตรูพืชได้ผลดี ทําให้ไม้ดอก

ฉีดพ่นให้ปุ๋ยทางใบและใช้ ไม่น้อยกว่า ๑๗ ลิตร พร้อม  รับการจัดซื้อ เพื่อใช้ใน ไม้ประดับมีความสวยงาม

ฉีดพ่นยาเคมีฆ่าหญ้า อุปกรณ์ครบชุม จํานวน ๒ ชุด การฉีดพ่นยาป้องกัน  

กําจัดศัตรูพืขจํานวน ๒ ชุด

๘ โครงการจัดซื้อครภัณฑ์  - เพื่อสนับสนนการเสนอ  - จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ - ๖๕ ๐๐๐ - เครื่องโปรเจคเตอร์ใหม่  -  มีเครื่องมือในการนําเสนอ สํานักการช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘ โครงการจดซอครุภณฑ  - เพอสนบสนุนการเสนอ  - จดซอเครองโปรเจคเตอร - ๖๕,๐๐๐ - เครองโปรเจคเตอรใหม  -  มเครองมอในการนาเสนอ สานกการชาง

โฆษณาและเผยแพร่ ผลงานของสํานักการช่าง  (Projecter) จํานวน ๑  ได้รับการจัดซื้อเพื่อใช้ใน ผลงาน

และให้สอดคล้องกับ เครื่อง  การเสนอผลงาน จํานวน

คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 เครื่อง

๙ โครงการปรับปรุงห้อง  - เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน  - กั้นพื้นที่บริเวณริมรั้วพร้อม ๕๐๐,๐๐๐ - - ห้องปฏิบัติงานและ  - ทําให้มีสถานที่ปฏิบัติงาน สํานักการช่าง

ปฏิบัติงานและเก็บพัสดุ และจัดเก็บวัสดุของระบบไฟฟ้า มุงหลังคา  เก็บพัสดุงานไฟฟ้า มีความสะดวก จัดเก็บวัสดุ

งานไฟฟ้าที่ศูนย์เครื่อง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  - กั้นพื้นที่บริเวณด้านบนส่วน  ใหม่ได้รับการพัฒนา ต่างๆ เป็นระเบียบ

จักรกล ประตูเหล็กม้วน ก่อสร้าง จํานวน ๑

 - ทําเหล็กดัดตรงหน้าต่าง แห่ง

บานเลื่อน

 - ทําชั้นวางและเก็บวัสดุ

รายละเอียดตามเทศบาลกําหนด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑.เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่อง ๑.ม้วนเก็บสายไฟใช้สายชนิด ๗,๐๐๐ - - ๑.ม้วนเก็บสายไฟใหม่ได้  - ทําให้เกิดความคล่องตัว สํานักการช่าง

ไฟฟ้าและวิทยุ ในงานการจัดสถานที่เป็น VCT ขนาด ๒X๒.๕ ตาราง  รับการจัดซื้อเพื่อใช้ใน ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิลลิเมตร ความยาว๓๐เมตร  งานสถานที่จํานวน ๒ การอํานวยความสะดวก

๒.เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟ จํานวน ๒ ม้วน (ม้วนละ ม้วน  - ระบบไฟฟ้าภายในศูนย์

ฟ้าที่ชํารุดในระบบจ่ายไฟ ๓,๕๐๐ บาท) กําจัดขยะมูลฝอยอยู่ใน

๒.เครื่องแปลงไฟ ดี.ซี.จาก ๓๐,๐๐๐ - - ๒.เครื่องแปลงไฟฟ้า สภาพปกติ

แบตเตอรี่ ๑๒ V D C เป็นไฟ  การจัดซื้อเพื่อใช้ในงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แบตเตอร ๑๒ V.D.C.เปนไฟ  การจดซอเพอใชในงาน

บ้าน ๑๒  V.A.C กําลังไฟฟ้า  สถานที่จํานวน ๑ เครื่อง

๑,๒๐๐ วัตต์ จํานวน๑เครื่อง

 ๓.จัดซื้อเบรกเกอร์ขนาดไม่ ๑๑,๐๐๐ - - ๓.เครื่องเบรกเกอร์ใหม่  

 น้อยกว่า ๑๒๕ แอมป์ ๓ เฟส ได้รับการจัดซื้อ เพื่อใช้ใน  

จํานวน ๑ เครื่อง  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  

จํานวน ๑ เครื่อง

๔.จัดซื้อไฟเตือนชนิดกระพริบ ๕๐,๐๐๐ - - ๔.ไฟเตือนชนิดกระพริบ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ใหม่ได้รับการจัดซื้อเพื่อ

จํานวน ๑๐ ชุด ใช้ในฝ่ายสาธาณูปโภค

จํานวน ๓๐ ชุด

๙๘,๐๐๐



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์  - เพื่อใช้ในการบําบัดน้ําเสีย  - จัดซื้ออุปกรณ์บําบัดน้ําเสีย ๑๘๐,๐๐๐ - - อุปกรณ์บําบัดน้ําเสีย  - มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการบําบัด สํานักการช่าง

บําบัดน้ําเสีย ภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ดังนี้  ใหม่ (เครื่องเติม น้ําเสียเพื่อลดมลภาวะด้าน

๑ เครื่องเติมอากาศในน้ํา  อากาศในน้ํา) ได้รับ สิ่งแวดล้อม

จํานวน ๒ ชุด การจัดซื้อเพื่อใช้ที่

๒ เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน ศูนย์กําจัดขยะมูล

จํานวน ๔ ชุด ฝอย จํานวน ๖ ชุด

๑๒ โครงการจัดซื้อครภัณฑ์  - เพื่อใช้ตรวจวัดความเป็นกรด  - จัดซื้อเครื่องวัดความเป็น ๓๐ ๐๐๐ - - เครื่องวัดความเป็น  - การตรวจสอบคณภาพน้ํา สํานักการช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒ โครงการจดซอครุภณฑ  - เพอใชตรวจวดความเปนกรด  - จดซอเครองวดความเปน ๓๐,๐๐๐ - - เครองวดความเปน  - การตรวจสอบคุณภาพนา สานกการชาง

วิทยาศาสตร์ ของน้ําภายในศูนย์กําจัดขยะ กรด ๑ เครื่อง   กรดใหม่ได้รับการจัด มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มูลฝอย    ซื้อเพื่อใช้ที่ศูนย์กําจัด  

 - เพื่อทดแทนเครื่องมือที่มีอยู่  ขยะมูลฝอย จํานวน  

เดิมชํารุด  ๑ เครื่อง

๑๓ โครงการจัดซื้อเต้นท์  - เพื่อใช้ในการจัดงาน  - จัดซื้อเต้นท์ขนาดกว้าง ๑๓ ๖๐๐,๐๐๐ - - เต็นท์ใหม่ได้รับการจัดซื้อ  - มีเต้นท์ใช้ในการจัด สํานกัการช่าง

โครงเหล็กผ้าใบทรงโค้ง ประเพณีต่างๆ ในกิจกรรม เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๔   เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ

ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน   ในงานพิธีการต่างๆ ของเทศบาลและหน่วยงาน

 - เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ ๒ หลัง จํานวน ๒ หลัง ราชการอื่นๆ

  ในงานพิธีการต่างๆ     - การจัดสถานที่ในงานพิธี  

 การต่างๆ ดูสวยงาม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   - เพื่อให้การปฎิบัติงาน  - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 44,000  -   -   - คอมพิวเตอร์ได้รับ   - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ กองคลัง

คอมพิวเตอร์ เกิดความคล่องตัวและมี จํานวน  2 เครื่อง จอขนาดไม่ การจัดซื้อเพื่อใช้ในงาน ปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพและ  - งานพัสดุและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น น้อยกว่า 18 นิ้ว E-LASS และE-GP ของ เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติ ทะเบียนทรัพย์สิน

  *มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) กรมบัญชีกลางจํานวน

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) ๒ เครื่อง

หรือ 8 แกนเหมือน(8 Thread)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

โดยมความเรวสญญาณนาฬกา

ไม่น้อยกว่ า3.0 GHz และมี

หน่วยความจําแบบ L3 Cach 

Memory ไม่น้อยกว่า 6  MB 

จํานวน  1 หน่วย

  *มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง

ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มี

หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 

1 GB

  *มีหน่วยความจําหลัก (RAM)

ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 4 GB



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ  - จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 50,000 -  - ร้อยละ80ของการ  - การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองคลัง
  เจ้าหน้าที่ในสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ้น  - ฝ่ายพัฒนารายได้

๙๔,๐๐๐ ภาพมากขึ้น  - ฝ่ายบริหารงานคลัง

๑๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง   - เพื่อให้การปฎิบัติงาน   - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 22,000   -    - ร้อยละ ๑๐๐เครื่องพิมพ์  - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ กองคลัง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ เกิดความคล่องตัวและมี เลเซอร์  จํานวน  ๒ เครื่องชนิด เลเซอร์ที่ได้จัดซื้อเป็นไป ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ  - งานพัสดุและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น LED ขาวดํา 30 หน้า/นาที ตามสเป็คที่กําหนด ทะเบียนทรัพย์สิน
  * มีความละเอียดในการพิมพ์ สามารถปฏิบัติงานได้  - ฝ่ายพัฒนารายได้
ไม่น้อย 1,200 x 600 dpi อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไมนอย 1,200 x 600 dpi อยางมประสทธภาพ 
  * มีความเร็วในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
  * สามารถพิมพ์เอกสารกลับ
หน้าอัตโนมัติได้
  * มีหน่วยความจํา (Memory)
ขนาดไม่น้อย 32 MB 

๑๖ โครงการจัดซื้อโต๊ะ   - เพื่อให้การปฎิบัติงาน   - จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,800   -    - โต๊ะคอมพิวเตอร์ได้รับการ - มีเครื่องมือเครื่องใช้ กองคลัง
คอมพิวเตอร์  เกิดความคล่องตัวและมี จํานวน 2 ตัว จัดซื้อเพื่อวางเครื่องคอม ในการปฎิบัติที่มีประ  - งานพัสดุและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น พิวเตอร์จํานวน ๒ ตัว สิทธิภาพและเพียงพอ ทะเบียนทรัพย์สิน
๑๗ โครงการจัดซื้อตู้เก็บ   - เพื่อให้การปฎิบัติงาน   - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 17,800   -    - ตู้เอกสารได้รับการจัดซื้อ  - มีเครื่องมือเครื่องใช้ กองคลัง

เอกสาร เกิดความคล่องตัวและมี  ตอน จาํนวน  2 ตู้  ตอนบนติด เพื่อนําไปใส่เอกสาร ในการปฎิบัติที่มีประ  - งานพัสดุและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น กระจกใสตอนล่างตู้ทึบ   ขนาด จํานวน ๒ ตู้ สิทธิภาพและเพียงพอ ทะเบียนทรัพย์สิน

4 ฟุต กับเอกสารที่มีอยู่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ จัดซื้อครุภัณฑ์ - เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงาน  1.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ชนิด 30,000   -    - ร้อยละ 80 มีอุปกรณ์  - เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอร์ ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ตั้งโต๊ะจํานวน 2 เครื่อง เพียงพอในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน - งานธุรการฯ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ คุณลักษณะพื้นฐานจอขนาด - ทําให้การปฏิบัติงานมี

คล่องตัวยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว     ประสิทธิภาพมากขึ้น

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

หรือดีกว่ามีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

นาฬกาไมนอยกวา 3.0 GHz  

จํานวน 1 หน่วย   

  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด

 ไม่น้อยกว่า 4 GB   

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard

 Disk) ชนิด SATA  หรือดีกว่า 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  

     - มีจอภาพแบบ LCD หรือ

ดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อย

กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 6,000   -    -

ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย

กว่า 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่

น้อยกว่า 15 นาที ๓๖,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

นอยกวา 15 นาท ๓๖,๐๐๐

๑๙ โครงการจัดซื้อเครื่อง   - เพื่อให้การปฎิบัติงาน  - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 11,000   -    - ร้อยละ ๑๐๐เครื่องพิมพ์  - เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สํานักปลัดฯ

พิมพ์ชนิดเลเซอร์ เกิดความคล่องตัวและมี เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา เลเซอร์ที่ได้จัดซื้อเป็นไป ในการปฏิบัติงาน - งานธุรการ 

ประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ ตามสเป็คที่กําหนด - ทําให้การปฏิบัติงานมี

ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 สามารถปฏิบัติงานได้ ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าต่อนาที มีหน่วยความจํา อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 

8 MB

๒๐ โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน  - เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้  - จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 5,000   -    - ร้อยละ 100 โต๊ะทํางาน  - ทําให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ สํานักปลัดฯ

เพียงพอกับบุคลากรของ จํานวน 1 ตัว มีเพียงพอกับบุคลากร เพียงพอในการปฏิบัติงาน - งานธุรการ 

สํานักงาน ในสํานักงาน  - ทําให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการวางระบบ  - เพื่อวางระบบท่อน้ําประปา  - ขุด เจาะ พื้นถนนจากท่อ ๑๕๐,๐๐๐  -  - มีระบบท่อน้ําประปา  - มีระบบน้ําประปาที่ผ่าน สํานักปลัดฯ

ท่อน้ําประปา ให้ห้องน้ําสาธารณะ ส่งน้ํามายังห้องน้ําสาธารณะ ที่สามารถคิดอัตราค่า มิเตอร์น้ําโดยตรงมายังห้องน้ํา (สถานีขนส่ง)

 - เพื่อการใช้บริการค่าน้ํา  - จัดซื้อมิเตอร์น้ําประปา บริการในการใช้น้ําของ สาธารณะ

ประปาได้อย่างถูกต้อง จํานวน ๑ ตัว ห้องน้ําสาธารณะใน  - คิดอัตราค่าบริการในการใช้

และเป็นธรรม  - ท่อประปา (PVC) สถานีขนส่ง น้ําของห้องน้ําสาธารณะได้ถูกต้อง

๒๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๕,๐๐๐  -  - ร้อยละ 90 ของการมี  - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ สําหรับงานสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์และ ปฏิบัติงานที่เพียงพอ (สถานีขนส่ง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

คอมพวเตอร การปฏบตงานอยางเพยงพอ สาหรบงานสานกงาน เครองคอมพวเตอรและ ปฏบตงานทเพยงพอ (สถานขนสง)

2. เพื่อใช้ในการพิมพ์งาน, 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ สามารถ ๔,๒๐๐  -  - อุปกรณ์ต่างๆในการ  - มีเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่าย

ถ่ายเอกสาร,และสแกน พิมพ์เอกสาร,ถ่ายเอกสารและ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เอกสารและการสแกน

เอกสาร สแกนเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพ เอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. เพื่อสํารองข้อมูลจาก 3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ๕,๑๐๐  -  - ในการทํางาน  - มีเครื่องสํารองไฟสําหรับ

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จํานวน 1 เครื่อง ๒๔,๓๐๐ ใช้สํารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์

๒๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อประชาสัมพันธ์เสียง  - จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ๖,๐๐๐  -  - เครื่องขยายเสียงพร้อม  - มีชุดเครื่องเสียงใหม่ สํานักปลัดฯ

ไฟฟ้าและวิทยุ ตามสายในการเดินทางของ จํานวน 1 ชุด พร้อม ลําโพงและไมค์ไร้สาย แทนชุดเก่าที่ชํารุด (สถานีขนส่ง)
ประชาชนผู้รับบริการ   * ลําโพง  จํานวน  6  ตัว 15,000  -  - ได้รับการจัดซื้อ เพื่อใช้ใน  - ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ

  * ชุดไมค์ไร้สาย จํานวน 2 ตัว 3,000  -  - การประชาสัมพันธ์เสียง ของสถานีฯได้อย่างชัดเจน

ตามสายของสถานีขนส่ง

๒๔,๐๐๐ จํานวน ๑ ชุด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  - เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้  - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 20,000  -  - เครื่องพิมพ์งานที่มี  - มีเครื่องพิมพ์งานใช้ได้ กองวิชาการฯ

สําหรับอํานวยความสะดวกใน เลเซอร์ขาวดํา จอ LED ประสิทธิภาพ 100% อย่างพอเพียงสามารถ  - งานงบประมาณฯ

การปฏิบัติงานและเพิ่ม จํานวน ๑ เครื่อง ได้รับการจัดซื้อจํานวน ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน ๑ เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อให้การปฏิบัติงานของ  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 15,000  -  - คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตร  - มีเครื่องมือ เครื่องใช้เพียง กองวิชาการฯ

คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เกิดความคล่องตัวและ ตั้งโต๊ะ สําหรับงานสํานักงาน ฐานตามที่กําหนดได้รับ พอต่อการปฏิบัติงาน เกิดประ  - งานนิติกรรมฯ

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว  การจัดซื้อจํานวน ๒ สิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

มประสทธภาพในการปฏบตงาน จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นว  การจดซอจานวน ๒ สทธภาพตอการปฏบตงาน

ยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา เครื่อง มากขึ้น

 - เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

เพียงพอในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๗

จํานวน ๑ เครื่อง  

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000  -  -  - งานวิเคราะห์ฯ

ตั้งโต๊ะ สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ ๒ จอขนาดไม่น้อยกว่า 

๑๘ นิ้ว  รายละเอียดตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้น

ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 

๒๕๕๗ จํานวน ๑ เครื่อง 45,000



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๖ โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  - เพื่อให้การประกอบการ  - ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โค - 24,573,262  - - มีโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัย  - โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงฆ่าผลิตอาหารที่สะอาด กระบือพร้อมเครื่องจักรและ ได้มาตรฐาน สะอาด นราธิวาสสามารถผลิต

ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล อุปกรณ์ ปลอดภัยตามหลักสุขา ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มี
และตามพระราชบัญญัติ  - ก่อสร้างโรงฆ่าสุกรระบบราว ภิบาลและ พรบ.ควบคุม มาตรฐานสะอาดปลอดภัย
ควบคุมการฆ่าและจําหน่าย แขวนพร้อมเครื่องจักรและ การฆ่าและจําหน่ายเนื้อ  - ทําให้มีสุขภาพอนามัยของ
เนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 และ อุปกรณ์ สัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ประชาชนดี
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้ จํานวน ๒ โรง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เพอใหมโรงฆาสตวทได จานวน ๒ โรง
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
 - เพื่อให้ประชาชนได้อาหารที่
ปลอดภัยสะอาดถูกหลัก
สุขาภิบาลช่วยลดความเจ็บ
ป่วยจากการบริโภคอาหารที่ไม่
สะอาดหรือโรคติดต่อจาก
การผลิตอาหาร

๒๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ  - จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 42,000 - - รถจักรยานยนต์และจักร  - มียานพาหนะใช้ในการ กองสาธารณสุขฯ
ยานพาหนะและขนส่ง เจ้าหน้าที่ประจําโรงฆ่าสัตว์ ไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี จํานวน ยานยนต์พ่วงข้างได้รับ ปฏิบัติงานประจําโรงฆ่าสัตว์

1 คัน การจัดซื้อเพื่อใช้ปฏิบัติ
 - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ   - จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 70,000 - - งานจํานวน ๒ คัน  - มียานพาหนะใช้ในการ
งานควบคุมโรค พ่วงข้างขนาดไม่ต่ํากว่า 110 พ่นหมอกควันป้องกัน

 ซีซี จํานวน 1 คัน ๑๑๒,๐๐๐ โรคไข้เลือดออก



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๘ โครงการจัดซื้อจัดหา  - เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มีน้ําใช้ 1.จัดซื้อเครื่องปั๊มชัก ขนาด 24,000 - - เครื่องปั๊มน้ําพร้อมถังน้ํา  - โรงฆ่าสัตว์มีน้ําใช้อย่าง กองสาธารณสุขฯ
ครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอ 2 นิ้วพร้อมมอเตอร์ขนาด 3 จํานวน ๒ ถัง ได้รับการ เพียงพอ

 แรงม้า จํานวน 1 ชุด จดัซื้อเพื่อใช้ในงาน
2.จัดซื้อถังน้ําขนาดความจุ 90,000 - - โรงฆ่าสัตว์ให้มีน้ําใช้
 10,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 114,000 อย่างเพียงพอ

๒๙ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 1.จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ ระดับ 6,000 - - จํานวนโต๊ะ เก้าอี้มีเพียง - มีสํานักงานในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
สํานักงาน ในสํานักงานโรงฆ่าสัตว์อย่าง 1-2 จํานวน 2 ชุด พอกับพนักงานและผู้มา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพ 2. จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 10,000 - - ใช้บริการที่โรงฆ่าสัตว์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

มประสทธภาพ 2. จดซอเกาอแถว 4 ทนง 10,000 - - ใชบรการทโรงฆาสตว
จํานวน 2 ชุด - -
3. จัดซื้อตู้เอกสาร จํานวน 1 ตู้ 6,000   ตู้เอกสารได้รับการจัดซื้อ

เพื่อเก็บเอกสารจํานวน ๑ ตู้
4.จัดซื้อพัดลมติดผนัง 3,000 - -   พัดลมติดผนังได้รับการ
ใบพัด16นิ้ว จํานวน 2 ตัว จัดซื้อเพื่อใช้ในสํานักงาน

25,000 จํานวน ๒ ตัว

๓๐ โครงการจัดทําประตูรั้วและ  - เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มีบริเวณ 1.จัดทําประตูเหล็กทางเข้า- - 30,000 - ร้อยละ ๙๕ โรงฆ่าสัตว์  - โรงฆ่าสัตว์มีบริเวณที่ชัดเจนกองสาธารณสุขฯ
ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่ชัดเจนสามารถป้องกันการ ออก โรงฆ่าสัตว์ 1 ประตู สามารถป้องกันสัตว์หลุด สามารถป้องกันหลุดหนีของ
รอบโรงฆ่าสัตว์ หลุดหนีของสัตว์และป้องกัน 2.ก่อสร้างลวดหนามรอบ - 300,000 - หนีและตรวจสอบการเข้า สัตว์และป้องกันการเข้าออก

การเข้าออกของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โรงฆ่าสัตว์ ออกของบุคคลภายนอก ของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
๓๓๐,๐๐๐



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อบํารุงรักษาบ้านพัก   - ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 200,000 - - บ้านพักพนักงานโรงฆ่า  - บ้านพักพนักงานประจํา กองสาธารณสุขฯ
บ้านพักพนักงานประจํา พนักงานประจําโรงฆ่าสัตว์ ประจําโรงฆ่าสัตว์ จํานวน สัตว์ได้รับการปรับปรุง โรงฆ่าสัตว์มีความคงทนถาวร
โรงฆ่าสัตว์ ให้มีความคงทนถาวรแข็งแรง  2 หลัง จํานวน ๒ หลัง แข็งแรง อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน ยาวนาน ยาวนาน
๓๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อใช้ในการแช่วัคซีนป้องกัน   -  จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่ต่ํากว่า 7,000 - - ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ํากว่า ๖   - อํานวยความสะดวก ใน กองสาธารณสุขฯ

ที่ใช้ปฏิบัติงาน โรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด 6 คิว จํานวน ๑ เครื่อง คิว ได้รับการจัดซื้อเพื่อ การปฏิบัติงานภาคสนามได้
แช่วัคซีนจํานวน ๑ เครื่องคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

๓๓ โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มีระบบ 1.ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ได้ 250,000 - - ร้อยละ ๑๐๐ โรงฆ่า  - โรงฆ่าสัตว์มีระบบไฟฟ้า กองสาธารณสุขฯ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓๓ โครงการปรบปรุงระบบ   เพอใหโรงฆาสตวมระบบ 1.ตดตงระบบไฟฟาทได 250,000 รอยละ ๑๐๐ โรงฆา   โรงฆาสตวมระบบไฟฟา กองสาธารณสุขฯ
ไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและ มาตรฐาน สัตว์มีโรงไฟฟ้าและ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

ปลอดภัย 2. ก่อสร้างโรงเรือนระบบ ระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย
ไฟฟ้าขนาด  2 x 2.5 เมตร ได้มาตรฐาน

๓๔ โครงการจัดซื้อครุภัณท์   - เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศได้รับ   - มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี กองสาธารณสุขฯ
สํานักงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขและ พร้อมติดตั้ง การจัดซื้อเพื่อทดแทน ประสิทธิภาพผู้ใช้บริการได้รับ

คลินิกเทศบาล ซึ่งชํารุด ไม่   * ขนาด 12000บีทียู 31,000 - - เครื่องเก่าที่ชํารุดจํานวน ความสะดวกเวชภัณท์ยามี

สามารถซ่อมแซมได้ จํานวน ๑ เครื่อง ๕ เครื่อง คุณภาพและมีอายุการใช้งาน

 - เพื่อควบคุมอุณหภูมิเวชภัณฑ์   * ขนาด 18000 บีทียู 168,000 - - ตามที่กําหนด

ยาให้เหมาะสมตามกําหนด จํานวน ๔ เครื่อง
199,000



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๕ โครงการจัดซื้อจัดหา  - เพื่อให้การปฏิบัติงานมี  - จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ ร้อยละ ๘๐ ของ  - มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน สํานักการศึกษา
ครุภัณฑ์ ประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้นและ 1. เครื่องโทรสาร จํานวน ๑ 10,000 - - เครื่องมือเครื่องใช้ การปฏิบัติงานที่มี   - หน่วยนิเทศก์ฯ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้ เครื่อง สามารถนํามา ประสิทธิภาพและเพียงพอ
บริการแก่ภาครัฐและเอกชน ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 120,000 - - ปฏิบัติงานได้   - งานธุรการ
 - เพื่อให้สามารถอํานวยความ สํานักงานพร้อมสํารองไฟฟ้า
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ จํานวน  ๒  ชุด

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 25,000 - -   - หน่วยนิเทศก์ฯ
จํานวน 1  เครื่อง ๑๕๕,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน 1  เครอง ๑๕๕,๐๐๐

๓๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อให้การปฏิบัติงานมี 1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 20,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของครุภัณฑ์  - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สํานักการศึกษา
สําหรับการปฏิบัติงานใน ประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น ไหล่ จํานวน ๒ เครื่อง    สามารถนําไปใช้ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   - งานกิจกรรม
ภาคสนามของสํานักการ  - เพื่อให้สามารถอํานวยความ ๒. เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 22,000 - - ประโยชน์และเพิ่ม และเพียงพอ  
ศึกษา สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (ล้อจักรยาน) จํานวน ๒ เครื่อง ประสิทธิภาพในการ  

๓.อุปกรณ์ทําเส้นสนามแบบใช้ 15,000 - - ปฏิบัติงาน  
สีขนาด ๕ นิ้ว จํานวน ๑  ชุด
๔. อุปกรณ์ทําเส้นลู่วิ่งแบบโรย 8,000 - -

ปูนขาว จํานวน ๑ อัน ๖๕,๐๐๐

๓๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ๑. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ 40,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สํานักการศึกษา
สํานักงานสําหรับสนามกีฬางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้อยกว่า ๑๖๐๐๐ บีทียู ครุภัณฑ์สามารถ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   - งานกิจกรรม

 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน จํานวน ๒ เครื่อง และ ขนาด นําไปใช้ประโยชน์ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานได้คล่องตัวและ ๑๓๐๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น ๒. เครื่องซักผ้าแบบฝาปิดบน 9,000 - - ในการปฏิบัติงาน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ กก.
 จํานวน ๑ เครื่อง    

๓.เครื่องเสียงสําหรับงานกลาง 875,000 - -

แจ้ง ( PA) จํานวน ๑  ชุด
๔. เครื่องเสียงสําหรับสนาม 415,000 - -

กีฬา จํานวน ๑  ชุด 
๕. จ้าง/ซื้อกระบะและหลังคา 90,000 - -

 รถยนต์ ๖ ฃ้อ จํานวน ๑ คัน 1,429,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 รถยนต ๖ ฃอ จานวน ๑ คน 1,429,000

๓๘ โครงการเจาะบ่อน้ําบาดาล  - เพื่อให้สนามกีฬามีบ่อน้ํา  - ทําการปรับปรุงเจาะน้ํา 70,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - สนามกีฬามีบ่อบาดาล สํานักการศึกษา
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล บาดาลสําหรับใช้ประโยชน์ใน บาดาลลึกไม่เกิน ๒๐ เมตร บ่อบาดาล สามารถ ที่สามารถใช้ประโยชน์
เมืองนราธิวาส การรดน้ําต้นไม้ และอื่น ๆ  รายละเอียดตามแบบแปลน นําไปใช้ประโยชน์ได้

 และรายการที่เทศบาลกําหนด  
๓๙ โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้  - เพื่อให้นักเรียนได้มีโต๊ะ-เก้าอี้  - โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับ 360,000 - - ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ในการ สํานักการศึกษา

นักเรียน ในการเรียนเพียงพอ ประถมศึกษา จําวน 300  ชุด นักเรียนมีโต๊ะ - เก้าอี้ เรียนที่เหมาะสมและ รร.เทศบาล 1
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 150 สําหรับนั่งเรียน เพียงพอกับจํานวนนักเรียน (ถนนภูผาภักดี)
 ชุด ตามรายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด

๔๐ โครงการทาสีอาคารเรียน  - เพื่อให้มีอาคารเรียนที่คงทน  - ทาสีอาคารเรียนกระดังงาแล 2,500,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - มีอาคารเรียนที่สวยงาม สํานักการศึกษา
บานบุรี กระดังงาและ สวยงามน่าอยู่ อาคารเรียนศรีตรังทั้งภายใน อาคารเรียนมี สร้างบรรยากาศในการเรียน รร.เทศบาล 1
ศรีตรัง  - เพื่อสร้างบรรยากาศในการ และภายนอก ตามรายละเอียด ความสวยงาม  - สร้างความคงทนถาวร (ถนนภูผาภักดี)

เรียน ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ต่ออาคาร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อให้มีเครื่องอํานวยความ  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง 90,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - มีเครื่องอํานวยความ สํานักการศึกษา
สํานักงาน สะดวกของครูในการปฏิบัติงาน โต๊ะในห้องธุรการ จํานวน 2 เครื่อง อุปกรณ์ โรงเรียน สะดวกในการปฏิบัติงาน รร.เทศบาล 1

 - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน  - จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร 36,000 - - นําไปใช้ประโยชน์ได้  - ครูและนักเรียนมีเครื่องมือ (ถนนภูผาภักดี)
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ชนิดสี เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มี
และมีประสิทธิภาพ  - จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-เย็น 28,000 - - ประสิทธิภาพ สร้างความ

จํานวน ๔ เครื่อง    พร้อมให้กับโรงเรียนเพิ่ม  
 - จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นใบพัดไม่ 40,000 - - มากขึ้น  
น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จํานวน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

นอยกวา ๒๔ นว จานวน 
๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๔,๐๐๐ บาท
 - จัดซื้อโต๊ะ ครู เก้าอี้ ระดับ 40,000 - -

๓-๔ จํานวน ๑๐ ชุด ๆ ละ 
๔,๐๐๐บาท 234,000

๔๒ โครงการต่อเติมรั้วกําแพง  - เพื่อความปลอดภัยในบริเวณ  - ก่อสร้างรั้วกําแพงด้านข้าง 42,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - โรงเรียนมีความปลอดภัย สํานักการศึกษา
(ด้านข้างสนามเทนนิส) โรงเรียน สนามเทนนิสสูงขึ้นจากเดิม โรงเรียนมีความ  - ป้องกันบุคคลภายนอก รร.เทศบาล 1

ประมาณ ๑ เมตร ด้วยเหล็กดัด ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เข้าในยามวิกาล (ถนนภูผาภักดี)
๔๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติ  - จัดซื้อไฟเบอร์ตัดเหล็ก ๑๔ 9,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของอุปกรณ์  - มีอุปกรณ์เครื่องมือ สํานักการศึกษา

เครื่องมือก่อสร้าง งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิ้ว จํานวน ๑ ตัว โรงเรียนที่จัดซื้อนําไปใช้ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมี รร.เทศบาล 1
 - เพื่ออํานวยความสะดวกใน  - จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ๑๔ 6,500 - - ปฏิบัติงานได้มี ประสิทธิภาพเหมาะสมใน (ถนนภูผาภักดี)
การปฏิบัติงานได้คล่องตัวและ นิ้ว จํานวน ๑ ตัว ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น  - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 5,000 - -

 1  เครื่อง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

  - จัดซื้อกบฟ้า จํานวน 1 เครื่อ 7,500 - -

 รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด 28,000

๔๔ โครงการทาสีอาคารเรียน  - เพื่อรักษาสภาพอาคารเรียน  - ทาสีอาคารเรียน จํานวน 3   - 3,000,000  - ร้อยละ ๘๐ ของ  - โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ สํานักการศึกษา
 ให้คงทนสวยงาม สะอาด น่าอยู่ หลัง อาคารเรียนมี มีสภาพที่สวยงาม คงทน รร.เทศบาล 2

 - เพื่อให้นักเรียนรักการมา รายละเอียดตามที่เทศบาล ความสวยงาม สะอาด ตามแบบแปลนที่ (บ้านบาเละฮิเล)
กําหนด กําหนด

๔๕ โครงการต่อเติมทางเชื่อม  - เพื่อเป็นทางเชื่อมระหว่าง  - ต่อเติมทางเชื่อมระหว่าง 500,000 - - โรงเรียนมีทางเชื่อมที่มี  - สะดวกต่อการปฏิบัติการ สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๔๕ โครงการตอเตมทางเชอม  - เพอเปนทางเชอมระหวาง  - ตอเตมทางเชอมระหวาง 500,000 - - โรงเรยนมทางเชอมทม  - สะดวกตอการปฏบตการ สานกการศกษา
อาคารเรียน 4 ชั้น อาคารเรียน อาคาร ความสวยงามเดินทาง การเรียน การสอน รร.เทศบาล 2

 - เพื่อความสะดวกในการ รายละเอียดตามแบบแปลน ระหว่างอาคารสะดวก (บ้านบาเละฮิเล)
ปฏิบัติการ เทศบาลกําหนด สบายจํานวน ๑ แห่ง

๔๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้ใน  - โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับ 158,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - นักเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้และ สํานักการศึกษา
สํานักงานในการปฏิบัติของ การเรียน ประถม(มอก.) จํานวน ๑๐๐ ชุด นักเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้ใช้ โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการให้ รร.เทศบาล 2
งานบริหาร โรงเรียน  - เพื่อให้นักเรียนมีเก้าอี้  - เก้าอี้พลาสติก ชนิดหนา 28,000 - - อย่างเพียงพอ บริการนักเรียน (บ้านบาเละฮิเล)
เทศบาล 2(บ้านบาเละฮิเล) พลาสติกในการรับประทาน จํานวน ๑๐๐ ตัว รายละเอียด    

อาหาร ตามที่เทศบาลกําหนด ๑๘๖,๐๐๐

๔๗ โครงการก่อสร้างห้องน้ํา  1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ  - ต่อเติมห้องน้ําในชั้นเรียน 900,000 - - ห้องน้ําของโรงเรียนได้  1. โรงเรียนมีห้องน้ําเพียงพอ สํานักการศึกษา
ภายในห้องเรียนอนุบาล ด้านอนามัยที่ดี ห้องอนุบาล รับการก่อสร้างภายใน กับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ร.ร.เทศบาล 3
โรงเรียนเทศบาล 3  2. เพื่อความปลอดภัยและ  - ปูกระเบื้องให้สวยงาม ห้องเรียนอนุบาลจํานวน 2.มีห้องน้ําที่สะอาด สวยงาม (บ้านยะกัง)
(บ้านยะกัง) สะอาด  รายละเอียดตามแบบแปลน 1 แห่ง

และรายการที่เทศบาลกําหนด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๘ โครงการจ้างครูผู้สอนใน  1.  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการ  - จัดจ้างครูที่มีความรู้ในการ 300,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของครูจ้าง ๑. โรงเรียนมีบุคลากรด้าน สํานักการศึกษา
วิชาที่ขาดแคลน ของ ขาดแคลนครูผู้สอน สอนวิชาที่ขาดแคลน สอนสามารถแก้ไขปัญหา การสอนครบทุกวิชา ร.ร.เทศบาล 3
โรงเรียนในสังกัด ๒. เพื่อให้ได้ครูที่มีทักษะการ  ขาดแคลนครูของ ๒. นักเรียนได้รับความรู้ (บ้านยะกัง)

สอนโดยตรง โรงเรียน จากครูผู้มีทักษะการสอนใน
๓. เพื่อให้การเรียนการสอนมี รายวิชาโดยตรง
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

๔๙ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี  - เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องดนตรี  - จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงเม 300,000 - - ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - นักเรียนวงเมโลเดียนมี สํานักการศึกษา
วงเมโลเดียน สําหรับ เครื่องดนตรีเมโลเดียนที่ โลเดียน  ประกอบด้วย นักเรียนที่เล่นดนตรี ชุดเครื่องดนตรีเพียงพอ รร.เทศบาล ๑-6

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

วงเมโลเดยน สาหรบ เครองดนตรเมโลเดยนท โลเดยน  ประกอบดวย นกเรยนทเลนดนตร ชุดเครองดนตรเพยงพอ รร.เทศบาล ๑ 6
โรงเรียนในสังกัด เพียงพอ   * กลองสแนร์ขนาด ๑๔ นิ้ว วงเมโลเดียนมีชุด และสามารถพัฒนาระดับ

 - เพื่อส่งเสริมความสามารถ  * กลองใหญ่ ๑๖,๑๘,๒๐ ดนตรีเพียงพอ การเล่นดนตรีเพิ่มขึ้น
พิเศษของนักเรียน ,๒๒ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด

 * กลองทิมทอม จํานวน 
๑ ชุด ( ๔ ใบ )
 * เมโลเดี้ยน ๒๗ คีย์ จํานวน 
๑๐ ชุด
 * เมโลเดี้ยน ๓๒ คีย์ 
จํานวน ๑๐ ชุด 
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

๕๐ โครงการปรับปรุงห้อง  - เพื่อทดแทนห้องเรียนชั้น   - ติดตั้งผ้าม่าน 1,000,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - โรงเรียนมีห้องเรียนชั้น สํานักการศึกษา
เรียนชั้นอนุบาล พร้อมห้อง อนุบาลที่มีสภาพทรุดโทรม  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนสําหรับใช้ อนุบาลเพียงพอต่อจํานวน  ร.ร.เทศบาล 4
น้ําในตัวชั้นล่างใต้ถุน  - เพื่อรองรับนักเรียนชั้น  - กั้นระหว่างห้องเรียนเป็นห้อง รองรับเป็นห้องเรียน นักเรียน (บ้านกําปงตาโก๊ะ)



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

อาคารเรียนหลังใหม่ อนุบาลที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ติดด้วยกระจก อนุบาลและเพียงพอกับ  - ห้องเรียนชั้นอนุบาลมี
จํานวนนักเรียนชั้น สภาพเหมาะสมต่อการจัด
อนุบาล การเรียนการสอน

๕๑ โครงการปรับปรุงห้อง  - เพื่อให้มีห้องพยาบาลที่เป็น  - กั้นห้องเรียนจํานวน ๑ ห้อง 200,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน  - ห้องพยาบาลมีบรรยากาศ สํานักการศึกษา
พยาบาลชั้นล่างใต้ถุน สัดส่วนถูกสุขลักษณะ พร้อมห้องน้ําในตัวและติดตั้ง ได้ใช้บริการห้องพยาบาล ที่น่าอยู่และให้บริการนักเรียน  ร.ร.เทศบาล 4
อาคารเรียนหลังใหม่ ประตู หน้าต่างบานเลื่อน โรงเรียน ได้ทั่วถึง (บ้านกําปงตาโก๊ะ)
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เทศบาลกาหนด
๕๒ โครงการติดตั้งเหล็กดัด  - เพื่อให้อาคารเรียนมีความ - ติดตั้งเหล็กดัด หน้าต่าง 300,000 - -  อาคารใหม่ที่ติดเหล็กดัด  - โรงเรียนมีความปลอดภัย สํานักการศึกษา

หน้าต่างอาคารเรียน ปลอดภัยสําหรับนักเรียน และ อาคารเรียนหลังใหม่จํานวน  มีความปลอดภัย สําหรับนักเรียนและบุคลากร  ร.ร.เทศบาล 4
 หลังใหม่ บุคลากรในโรงเรียน ๑๒ ห้อง ร้อยละ ๘๐ ในโรงเรียน (บ้านกําปงตาโก๊ะ)

๕๓ โครงการปรับปรุงท่อระบาย - เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ํา  - ปรับปรุงท่อระบายน้ําหลัง - 300,000 - อาคารเรียน ๓ มีระบบ  - อาคารมีระบบระบายน้ํา สํานักการศึกษา
น้ําและปูอิฐตัวหนอนหลัง และพื้นหลังอาคารเรียน  3 อาคารเรียน 3 ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน น้ําและสถานที่มีความ  ร.ร.เทศบาล 4
อาคารเรียน 3  - ปูอิฐตัวหนอนพื้นหลังอาคาร และสิ่งแวดล้อมรอบ สวยงามเหมาะสมใน (บ้านกําปงตาโก๊ะ)

เรียน 3 ติดกับอาคารเอนก - อาคารสวยงามใช้งานได้ การใช้งาน
ประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕๔ โครงการติดตั้งแผงกั้นสแตน - เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ  - ติดตั้งแผงกั้นสแตนเลสหน้า - 500,000 - แผงกั้นสแตนเลสหน้าห้อง - อาคารเรียนของโรงเรียน สํานักการศึกษา
เลส หน้าห้องเรียนชั้น 2,3, ผู้เรียน ระเบียงของอาคาร 2,3,4 เรียนทําให้มีความปลอด มีความแข็งแรง ปลอดภัย  ร.ร.เทศบาล 4
4 หลังใหม่  รายละเอียดตามแบบแปลนและ ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บ้านกําปงตาโก๊ะ)

รายการที่เทศบาลกําหนด ของนักเรียน ร้อยละ ๘๐
 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๕ โครงการปรับปรุงห้อง 1. ห้องน้ํา-ห้องส้วม สะอาด  - ติดตั้งประตูลูกบิดและใส่ - - 80,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - ห้องน้ํา ห้องส้วมมีสภาพ สํานักการศึกษา
น้ํา-ห้องส้วมอาคารเรียน 3 น่าใช้ กลอนประตู ห้องน้ํา-ห้องส้วม ที่สามารถใช้งานได้  ร.ร.เทศบาล 4
 2. นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี  - เปลี่ยนก๊อกน้ํา สามารถใช้ประโยชน์ได้  (บ้านกําปงตาโก๊ะ)

๕๖ โครงการปรับปรุงตกแต่ง   - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์1. งานหลังคา 600,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของอาคาร  -  อาคารเรียนศูนย์พัฒนา สํานักการศึกษา
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก     1.1 เหล็กโครงหลังคา เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก มีเครื่องมือเครื่อง รร.เทศบาล ๕
เด็กเล็ก             - เหล็ก 2x 4 นิ้ว มีความปลอดภัยและ ใช้และอุปกรณ์ในการ (วัดประชาภิรมย์)

            - ค่าแรงประกอบหลังคา มีความสวยงาม รองรับ ปฏิบัติงาน
พร้อมทาสี การใช้งาน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่

พรอมทาส การใชงาน
     1.2 หลังคา METAL SHEET
ชนิดโปร่งแสง
     1.3 ระแนงสําเร็จรูป ขนาด
กว้าง 0.075 ม. หนา 0.015 ม.
พร้อมทาสี
     1.4 ติดตั้งรางระบายน้ํา
สแตนเลสพร้อมท่อระบายน้ําฝน
2. งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส
 + ระแนงสําเร็จรูป
         - ราวกันตกสแตนเลส
สูง 0.60 ม.
         - ราวกันตกสแตนเลส
สูง 0.90 ม. พร้อมประตูเปิดปิด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1. เพื่อให้อาคารเอนกประสงค์ 1. งานทาสีภายในและ 2,000,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ 1.โรงเรียนมีสถานที่สําหรับ สํานักการศึกษา

อาคารเอนกประสงค์ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม และภายนอกอาคาร อาคารเอนกประสงค์ การจัดกิจกรรมต่างๆ และ รร.เทศบาล ๕
ของนักเรียนและชุมชน 1.1  ทําความสะอาดผนังเก่า สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ฝึกซ้อมกีฬาในร่มแก่นักเรียน (วัดประชาภิรมย์)
2. เพื่อให้อาคารเอนกประสงค์ 1.2  ทาสีรองพื้นผนังเก่า ได้ และชุมชน
มีความสวยงามและปลอดภัย 1.3  ทาสีอะคิลิกชนิดกึ่งเงา 2. มีบริเวณและสถานที่

1.4 งานนั่งร้านทาสี  สวยงามและปลอดภัย
1.5 ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบ
ชนิดมีรระบายอากาศพร้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ชนดมรูระบายอากาศพรอม
นั่งร้าน
1.6 ติดตั้งหน้าต่างบานเลือน
ขนาด 3.10 x 1.60  ม.
1.7 ติดตั้งม่านเวที
2. งานติดตั้งเครื่องดูดความร้อน  
      2.1 ปรับปรุงพื้นและผนังเวที
ขนาด 18.00x6.00

      2.2 ปรับปรุงรางน้ํารอบอาคาร
พร้อมฝารางเหล็ก



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1. เพื่ออํานวยความสะดวกใน 1. โต๊ะพับไฟเบอร์สีขาว ขนาด 56,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ 1. ได้อํานวยความสะดวก สํานักการศึกษา
สํานักงาน การปฏิบัติงานของครู ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๒x๖๑x73 ครุภัณฑ์สํานักงาน ในการปฏิบัติงานของครู รร.เทศบาล ๕

2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน จํานวน ๒๐ ตัว    นําไปใช้ประโยชน์ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติ (วัดประชาภิรมย์)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. จัดซื้อโปรเจคเตอร์ ขนาด 90,000 - - ได้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ๔๐๐๐ Ansilumens  ๑  ชุด 3. โรงเรียนมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 3. ป้ายนิเทศ ทําด้วยเสาเหล็ก 50,000 - - เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด แผ่นอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า การปฏิบัติงาน
ความคล่องตัว และมี 1.๕x๑.๕ เมตร ตามรายละเอียด 4. การปฏิบัติงานเกิดความ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ความคลองตว และม 1.๕x๑.๕ เมตร ตามรายละเอยด 4. การปฏบตงานเกดความ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่เทศบาลกําหนด    คล่องตัว และมี

4.จัดซื้อพัดลมและติดผนัง ใบ 144,000 - - ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พัดขนาด 16 นิ้ว  ควบคุม
ด้วยสวิตซ์แบบโรตารี่แยกอิสระ
จากตัวพัดลมใบพัดเหล็กเคลือบ
พิเศษ  จํานวน 80 ตัว
5. จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 23,000 - -
Handycam ยี่ห้อ  Sony  รุ่น 
DVD 708ความละเอียด 1 
ล้านพิเซล ขนาด 1/6 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 900,000  - -
อปุกรณ์ จํานวน ๒๐ เครื่อง 363,000



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๙ โครงการปูกระเบื้องบริเวณ  - เพื่อให้พื้นโรงอาหารมีสภาพ  - ปูพื้นกระเบื้องในอาคารโรง 400,000  -  - ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่  - โรงอาหารมีพื้นที่สะอาด สํานักการศึกษา
โรงอาหาร ที่คงทน สะอาด อาหาร ไม่น้อยกว่า 26 x 10 อาคารสามารถใช้ สวยงาม เป็นระเบียบ รร.เทศบาล ๕
โรงเรียนเทศบาล 5 ตารางเมตร ประโยชน์ได้ (วัดประชาภิรมย์)
(วัดประชาภิรมย์)  - ต่อเติมหลังคาสําหรับที่ล้าง 600,000 - -

จาน ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลกําหนด ๑,๐๐๐,๐๐๐

๖๐ โครงการทาสีรั้วโรงเรียน  - เพื่อรักษาสภาพรั้วโรงเรียนให้  - ทาสีรั้วบริเวณรอบโรงเรียน 500,000  -  - โรงเรียนมีรั้วที่สวยงาม  - รั้วโรงเรียนมีสภาพที่ สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 คงทน สวยงาม สะอาดน่าอย่ รายละเอียดตามแบบแปลนและ จํานวน ๑ รั้ว สวยงามน่ามอง รร.เทศบาล ๕

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

โรงเรยนเทศบาล 5 คงทน สวยงาม สะอาดนาอยู รายละเอยดตามแบบแปลนและ จานวน ๑ รว สวยงามนามอง รร.เทศบาล ๕
(วัดประชาภิรมย์) รายการที่เทศบาลกําหนด (วัดประชาภิรมย์)

๖๑ โครงการปรับปรุงรั้ว  - เพื่อป้องกันอันตรายและรักษา  - ปรับปรุงรั้วเหล็กดัดสูง ๐.๕๐ 700,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - โรงเรียนมีรั้วเหล็กดัดที่ สํานักการศึกษา
เหล็กดัด ความปลอดภัยให้กับนักเรียนและเมตร ต่อจากรั้วเดิมสูงประมาณ รั้วโรงเรียน สร้างความ สามารถป้องกันอันตราย รร.เทศบาล ๕

บุคลากรในโรงเรียน ๐.๕๐ เมตร และทาสีรั้วใหม่ ปลอดภัยแก่ชีวิตและ และมีความปลอดภัยให้ (วัดประชาภิรมย์)
 ตามแบบแปลนและรายการที่ ทรัพย์สิน กับนักเรียนและบุคลากร
 เทศบาลกําหนด

๖๒ โครงการปรับปรุง   - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ๒  - ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ 700,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ   - อาคารเรียน ๒ มีความ สํานักการศึกษา
อาคารเรียน2 ให้มีความสวยงาม แข็งแรงและ ๑. งานปูกระเบื้องเซรามิคพื้น อาคารเรียนของ สวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย รร.เทศบาล ๕

มีความคงทนเหมาะแก่การจัด ๒. งานรื้อหลังคาและติดตั้งใหม่ โรงเรียนมีความ และคงทน เหมาะแก่การ (วัดประชาภิรมย์)
กิจกรรมการเรียนการสอน ค่าแรงรื้อหลังคาและฝ้าเพดาน แข็งแรง ปลอดภัย จัดกิจกรรมการสอนให้
 บริเวณที่จะติดตั้งหลังคาโลหะ ดียิ่งขึ้น
 รีดลอนชนิดมีฉนวนกันความร้อน  

๓.ปูนทรายปรับระดับบริเวณ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

กันสาด
๔. รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่เทศบาลกําหนด

๖๓ โครงการห้องน้ําห้องส้วม  - เพื่อปรับปรุงห้องน้ํา-ห้อง  - ปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วม 380,000 - - ห้องน้ํา-ห้องส้วมของ  - ห้องน้ํา ห้องส้วมของ สํานักการศึกษา
ของนักเรียน ส้วมของนักเรียน ให้มีความ ของนักเรียน รายละเอียด โรงเรียนได้รับการปรับ นักเรียนแข็งแรงปลอดภัย รร.เทศบาล ๕

สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุการใช้ ตามแบบแปลนและรายการ ปรุงให้แข็งแรง ปลอดภัย คงทนและพร้อมใช้งาน (วัดประชาภิรมย์)
งานยาวนาน ที่เทศบาลกําหนด ใช้งานได้ยาวนานจํานวน

๑ หลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑ หลง
๖๔ โครงการก่อสร้างหลังคา  - เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ  - หลังคาโค้งที่เชื่อมต่อ 800,000 - - หลังคาโค้งเชื่อมต่อ  - โรงเรียนมีหลังคาโค้งที่ สํานักการศึกษา

โค้งเชื่อมต่อระหว่าง เรียน การสอนนอกห้องเรียน ระหว่างอาคารโรงอาหารกับ ระหว่างอาคารได้รับการ เชื่อมต่อระหว่างอาคาร รร.เทศบาล ๕
อาคารโรงอาหารกับ และใช้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อาคารเรียน ๓ ชั้น ความยาว ก่อสร้างเพื่อใช้จัดกิจกรรมโรงอาหารกับอาคารเรียน (วัดประชาภิรมย์)
อาคารเรียน ๓ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร นอกห้องเรียนจํานวน ๓ ชั้น

๑ หลังคา
๖๕ โครงการทาสีอาคารเรียน ๑1. เพื่อทาสีอาคารเรียน ๒   - ทาสีภายในและนอกอาคาร 1,500,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ 1. อาคารเรียนมีสภาพ สํานักการศึกษา

และ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๖ อาคารเรียน ๔ ชั้น เรียน ๑ และ ๒ อาคารเรียนของ สวยงาม คงทน และเอื้อต่อ ร.ร เทศบาล ๖
(ถนนโคกเคียน) 2. เพื่อทาสีอาคารเรียน 1  รายละเอียดตามแบบแปลน    โรงเรียน มีความ การเรียนการสอนแก่เด็ก (ถนนโคกเคียน)

(อาคารนิลุบล) ที่เทศบาลกําหนด สวยงาม 2. เป็นที่ชื่นชมแก่ชุมชน
3. เพื่อปรับปรุงรักษาสภาพ ผู้ปกครอง และผู้สัญจรไปมา
อาคารเรียนให้คงทนถาวร



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๖ โครงการติดตั้งเหล็กดัด - เพื่อป้องกันและรักษาความ 1. ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างด้าน - 300,000 - โรงเรียนมีเหล็กดัดหน้า 1. อาคารเรียนมีเหล็กดัด สํานักการศึกษา
หน้าต่างอาคารเรียน 3, 4 ปลอดภัยแก่นักเรียนและ หลังอาคารเรียน 3 (อาคาร ต่างที่สามารถรักษาความ หน้าต่างเป็นระเบียบสวยงาม ร.ร เทศบาล ๖
โรงเรียนเทศบาล ๖ ทรัพย์สินในโรงเรียน ใหม่ 4 ชั้น) ทุกห้อง - 200,000 - ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2. ป้องกันและรักษาความ (ถนนโคกเคียน)
(ถนนโคกเคียน) 2. จัดติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ๘๐ ปลอดภัยแก่นักเรียนได้

อาคารเรียน ๔ (อาคารใหม่  
๓ ชั้น) ทุกห้อง ๕๐๐,๐๐๐

๖๗ โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพื่อป้องกันน้ําสาดเข้าห้อง 1. ต่อเติมหลังคายื่นออกด้าน 1,000,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ 1. ทรัพย์สินของโรงเรียนไม่ สํานักการศึกษา
เรียน 1 ศนย์และความปลอดภัยของ ข้างตัวอาคารเรียนที่ 1  ขนาด อาคารเรียนของ เกิดความเสียหาย, ชํารดจาก ร.ร เทศบาล ๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เรยน 1 ศูนยและความปลอดภยของ ขางตวอาคารเรยนท 1  ขนาด อาคารเรยนของ เกดความเสยหาย, ชารุดจาก ร.ร เทศบาล ๖
โรงเรียนเทศบาล ๖ นักเรียนในโรงเรียน 2. ปรับพื้นห้องชั้นล่าง (ห้อง โรงเรียน มีความ น้ําท่วม (ถนนโคกเคียน)
(ถนนโคกเคียน) 2. เพื่อป้องกันน้ําท่วมอาคารชั้น ศูนย์ฯ,ห้องธุรการ) ให้สูงกว่า เหมาะสม เหมาะ 2. ลดปัญหาน้ําสาดเข้าห้อง

ล่างทําให้ทรัพย์สินได้รับความ เดิมประมาณ 17 ซมพร้อมปู สําหรับการจัด เรียนปลอดภัยแก่นักเรียน
เสียหาย พื้นด้วยหินขัด เป็นห้องนักเรียน ผู้ปกครองในโรงเรียนบ้าน
3.  เพื่อให้มีสถานที่ผู้ปกครอง 3. เปลี่ยนบานประตูไม้ชั้นล่าง ชั้นอนุบาล 3. โรงเรียนมีสถานที่จุดและ

 (ชํารุด)จํานวน 6 บาน นักเรียนรอรับกลับจํานวน 
 1  หลัง

4. ทาสีอาคารเรียนภายในและ 4. โรงเรียนมีพื้นที่สะอาด
ภายนอก สวยงาม
5. ปูพื้นกระเบื้องหน้าระเบียง
อาคารเรียนและชั้นบันได ชั้นที่
2 และ 3



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๘ โครงการติดติดรั้วสแตนเลส - เพื่อป้องกันอันตรายและสร้าง  - ติดตั้งรั้วสแตนเลสกั้นด้าน - 500,000 - ร้อยละ ๘๐ ของรั้ว - นักเรียนได้รับความ สํานักการศึกษา
กั้นด้านหน้าอาคารเรียน ความปลอดภัยให้กับนักเรียน หน้าอาคารเรียน ๓ ชั้น 2, 3,4 สแตนเลสสามารถป้องกันปลอดภัย ร.ร เทศบาล ๖
3,4 โรงเรียนเทศบาล ๖  - ติดตั้งรั้วสแตนเลสกั้นด้าน - 500,000 - รักษาความปลอดภัยแก่ (ถนนโคกเคียน)
(ถนนโคกเคียน) หน้าอาคารเรียน 4 ชั้น 2, 3,4 นักเรียน

๑,๐๐๐,๐๐๐

๖๙ โครงการปรับปรุงและ 1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้ 1. ปรับปรุงกําแพงรั้วด้านหลัง - 650,000 - ร้อยละ ๘๐ ของ 1. โรงเรียนมีรั้วที่อยู่ในระดับ สํานักการศึกษา
ต่อเติมกําแพงรั้ว น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้ของ อาคารเรียน 3 และ 4 กาํแพงรั้วโรงเรียน เดียวเป็นระเบียบและสวยงามร.ร เทศบาล ๖
โรงเรียนเทศบาล ๖ นักเรียน 2. ปรับปรงต่อเติมกําแพงรั้ว มีความสวยงาม 2. ป้องกันและรักษาความ (ถนนโคกเคียน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรยนเทศบาล ๖ นกเรยน 2. ปรบปรุงตอเตมกาแพงรว มความสวยงาม 2. ปองกนและรกษาความ (ถนนโคกเคยน)
(ถนนโคกเคียน) 2. เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาด้านหน้า ความยาวไม่น้อยกว่า และปลอดภัย ปลอดภัยแก่บุคลากรและ

ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและ๒๐๐ เมตร พร้อมทาสี ทรัพย์ในโรงเรียน
ทรัพย์สินในโรงเรียน รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

๗๐ โครงการต่อเติมทางเชื่อม 1. เพื่อรักษาสภาพอาคารเรียน 1. ต่อเติมทางเชื่อมระหว่าง 400,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ - โรงเรียนมีทางเดินเชื่อม สํานักการศึกษา
อาคารเรียน 3, 4 ให้คงทน  สวยงาม  สะอาด  อาคารเรียน 3 และ 4 ชั้น 2 ทางเชื่อม เพิ่ม ระหว่างอาคารมีความสะดวก ร.ร เทศบาล ๖
โรงเรียนเทศบาล ๖ น่าอยู่ และ 3  ความสะดวกใน ในการเดินทาง (ถนนโคกเคียน)
(ถนนโคกเคียน) 2. เพื่อให้นักเรียนสะดวกในการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ การเดินทาง

เดินทางระหว่างอาคาร เทศบาลกําหนด



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๑ โครงการต่อเติมรั้วเหล็ก 1. เพื่อป้องกันลูกฟุตบอลกระเด็น - ต่อเติมรั้วเหล็กตาข่ายจาก 250,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ 1. สนามเด็กเล่นมีสภาพ สํานักการศึกษา
ตาข่ายด้านข้างสนามบาส- เข้าบ้านของชุมชนที่อยู่ใกล้สนามกําแพงรั้วคอนกรีตด้านข้าง รั้วเหล็กตาข่าย แวดล้อมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ร.ร เทศบาล ๖
เกตบอล รร.เทศบาล ๖ 2. เพื่อป้องกันอันตรายและความสนามบาสเกตบอล ขนาดไม่ ข้างสนาม เพิ่ม 2. มีเครื่องเล่นสนามอย่าง (ถนนโคกเคียน)
(ถนนโคกเคียน) เสียหายจากการเล่นฟุตบอลของ น้อยกว่า๓๖x๒ เมตร รายละ ความปลอดภัย เพียงพอกับจํานวนเด็ก

นักเรียนและชุมชน เอียดตามแบบแปลนและ ในการใช้สนาม 3. นักเรียนเล่นในสนาม
 รายการที่เทศบาลกําหนด ของนักเรียน เด็กเล่นด้วยความปลอดภัย

 
๗๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง1. เพื่ออํานวยความสะดวกใน 1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 55,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ 1. โรงเรียนมีห้องธุรการที่ สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

๗๒ โครงการจดซอครุภณฑหอง1. เพออานวยความสะดวกใน 1. จดซอตูเหลกเกบเอกสาร 55,000 รอยละ ๘๐ ของ 1. โรงเรยนมหองธุรการท สานกการศกษา
ธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๖ การปฏิบัติงานของครู  นักเรียน  บานเลื่อนกระจก จํานวน ๑ ใบ    ของครุภัณฑ์ อํานวยความสะดวกในการ ร.ร เทศบาล ๖
( ถนนโคกเคียน ) บุคลากร  และผู้มาติดต่อ ๆ ละ  5,500 บาท สามารถนําไปใช้ ค้นหาเอกสาร (ถนนโคกเคียน)
 2. เพื่อปรับระบบการเก็บเอกสา 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 125,000 - - ประโยชน์ใน 2. ห้องธุรการเป็นระบบและ

ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องพิมพ์ ๕ ชุด การบริหารจัดการ เป็นระเบียบยิ่งขึ้น
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใน 3. จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก 18,000 - - ของโรงเรียน 3. การจัดประชุมมีความ
การจัดประชุมของโรงเรียน สําหรับนั่งประชุม จํานวน ๔๐  สะดวกขึ้น

ตัวๆละ ๔๕๐ บาท 4. โรงเรียนมีเก้าอี้สําหรับครู
 ๔. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู จํานวน 45,000 - - อย่างพร้อมเพรียง

๑๐ ชุด ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท
243,000



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ (KPI) ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อให้การปฏิบัติงานมี 1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 20,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของครุภัณฑ์  - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ สํานักการศึกษา
สําหรับการปฏิบัติงานใน ประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น ไหล่ จํานวน ๒ เครื่อง    สามารถนําไปใช้ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (งานกิจกรรม)
ภาคสนามของสํานักการ  - เพื่อให้สามารถอํานวยความ ๒. เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 22,000 - - ประโยชน์และเพิ่ม และเพียงพอ  
ศึกษา สะดวกบริการแก่ผู้ใช้บริการ (ล้อจักรยาย) จํานวน ๒ เครื่อง ประสิทธิภาพในการ  

๓.อุปกรณ์ทําเส้นสนามแบบ 15,000 - - ปฏิบัติงาน  
ใช้สีขนาด ๕ นิ้ว จํานวน ๑  ชุด
๔. อุปกรณ์ทําเส้นลู่วิ่งแบบโรย 8,000 - -

ปูนขาว จํานวน ๑ อัน ๖๕,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ปูนขาว จานวน ๑ อน ๖๕,๐๐๐

๗๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการ ๑. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ 40,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ  - มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สํานักการศึกษา
สํานักงานสําหรับสนามกีฬาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ๑๖๐๐๐ บีทียู ครุภัณฑ์สามารถนําไป ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (งานกิจกรรม)

 - เพื่ออํานวยความสะดวกในการจํานวน ๒ เครื่อง และ ขนาด ใช้ประโยชน์และเพิ่ม เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานได้คล่องตัวและมาก ๑๓๐๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง ประสิทธิภาพในการ  
ยิ่งขึ้น ๒. เครื่องซักผ้าแบบฝาปิดบน 9,000 - - ปฏิบัติงาน
 ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ กก.
 จํานวน ๑ เครื่อง    

๓.เครื่องเสียงสําหรับงานกลาง 875,000 - -

แจ้ง ( PA) จํานวน ๑  ชุด
๔. เครื่องเสียงสําหรับสนาม 415,000 - -

กีฬาจํานวน ๑  ชุด 
๕. จ้าง/ซื้อกระบะและหลังคา 90,000 - -

 รถยนต์ ๖ ฃ้อ จํานวน ๑ คัน 1,429,000



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) KPI
๗๕ โครงการเจาะบ่อน้ําบาดาล  - เพื่อให้สนามกีฬามีบ่อน้ํา  - ทําการปรับปรุงเจาะน้ํา 70,000 - - ขุดเจาะบ่อบาดาลใน  - สนามกีฬามีบ่อบาดาล สํานักการศึกษา

บริเวณสนามกีฬาเทศบาล บาดาลสําหรับใช้ประโยชน์ใน บาดาลลึกไม่เกิน ๒๐ เมตร สนามกีฬา เพื่อนําไปใช้ ที่สามารถใช้ประโยชน์
เมืองนราธิวาส การรดน้ําต้นไม้ และอื่น ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนและ จํานวน ๑ แห่ง

 รายการที่เทศบาลกําหนด  
    

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอ

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3   พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ  - จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๕๐ ของ   - มีแผนพัฒนาเทศบาลที่เป็น กองวิชาการฯ
เทศบาล พัฒนา(พ.ศ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  - จัดประชุมสัมมนา โดยเชิญ ข้อมูลนํามา เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น   - งานวิเคราะห์ฯ

พัฒนาสามปี(พ.ศ.25๕๙  - ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ/ พิจารณาจัดทําเป็น ที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อ
25๖๑) เอกชนและประชาชนทั่วไป โครงการ/กิจกรรม ความต้องการของประชาชนใน
 - เพื่อจัดประชุมสมัมนารับฟัง เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความ บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นมากที่สุด
ความคิดเห็นของประชาชนใน คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
 - เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนที่เกิด
จากความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น

2 โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ร้อยละ 80 ของ  - ทําให้เกิดความสะดวกและ  กองคลัง
ภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและ บริการ จํานวน  ๓ ตําแหน่ง การปฏิบัติงานมี รวดเร็วในการปฏิบัติงาน  - ฝ่ายพัฒนารายได้
กองคลัง ขนมูลฝอย  จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ มีประสิทธิภาพและ  - การจัดเก็บภาษีและค่า

 - เพื่อบันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี   - จัดจ้างเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า 117,600     117,600 117,600  ประสิทธิผลมากขึ้น ธรรมเนียมต่าง ๆ มี
้



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

LTAX 3000และระบบ e - laas จํานวน 1 อัตรา  - สํานักงานมีความสะอาด
 - เพื่อทําความสะอาดสํานักงาน   - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ 108,000 108,000 108,000 เป็นระเบียบ เรียบร้อย
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คอมพิวเตอร์จํานวน 1 อัตรา

  - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา 108,000 108,000 108,000
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย จํานวน ๑ 
อัตรา ๓๓๓,๖๐๐ ๓๓๓,๖๐๐ ๓๓๓,๖๐๐

๓ โครงการออกหน่วยบริการ  - เพื่อประสิทธิภาพในการ   - ผ้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต 80,000 80 000   80 000    ร้อยละ 80 ของ  - ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดี  กองคลัง๓ โครงการออกหนวยบรการ   เพอประสทธภาพในการ    ผูมหนาทเสยภาษในเขต 80,000 80,000   80,000    รอยละ 80 ของ   ทาใหเกดความสมพนธอนด  กองคลง
เคลื่อนที่รับชําระภาษี จัดเก็บภาษี เทศบาลเมืองนราธิวาส ผู้เสียภาษีพึงพอใจ  ระหว่างเทศบาลกับราษฎร  - ฝ่ายพัฒนารายได้

 - เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ และจัดเก็บภาษี  - การจัดเก็บภาษีและค่า
แก่ราษฎร ได้มากขึ้น ธรรมเนียมต่าง ๆ มี
 - เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษี ประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชําระ  - ทําให้เกิดความสะดวกในการ
  ปฏิบัติงาน

๔ โครงการจ้างเหมาบริการ   - เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 3,094,800    -  - บุคคลภายนอก  - การปฏิบัติงานธุรการมี สํานักปลัดฯ

เพื่อปฎิบัติงานของสํานัก มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริการ จํานวน 5 ตําแหน่ง ได้รับการคัดเลือก ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  - งานธุรการ 

ปลัดเทศบาล   - เพื่อให้งานธุรการสามารถ จํานวน 34 อัตรา ได้แก่ เข้าปฏิบัติงานภาย  - งานธุรการสามารถปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น   * จัดหาคนงานทั่วไป เพื่อ ในสํานักงานของ ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

   - เพื่อให้จํานวนบุคลากรภายใน  ปฏิบัติงานในสํานักปลัด เทศบาลจํานวน  - จํานวนบุคลากรภายในสํานัก

สํานักปลัดเทศบาลมีเพียงพอ เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ๓๔ อัตรา ปลัดเทศบาลมีเพียงพอต่อ

ต่อปริมาณงานในปัจจุบัน (108,000 บาท) ปริมาณงานในปัจจุบัน



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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  - เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ   * จัดหาพนักงานขับรถยนต์(ตู้)  - สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการให้บริการประชาชนในเขต จํานวน 1 อัตรา(108,000 บาท) ด้านการให้บริการประชาชนใน
จังหวัดนราธิวาส   * จัดหาพนักงานขับรถโดยสาร เขตจังหวัดนราธิวาส

ขนาดเล็กจํานวน 2 อัตรา
 (168,000 บาท)
  * จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ความปลอดภัยจํานวน 11
 แห่ง  (27 ราย) (2,494,800 บาท)( ) ( , , )
  * จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย จํานวน ๓ 
อัตรา(216,000 บาทต่อปี)

๕ โครงการจ้างเหมาบุคคล   - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ  - จ้างเหมาบุคคลภายนอก ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ บุคคลจากภาย   - การปฏิบัติงานเผยแพร่ กองวิชาการฯ

ภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกอง ประชาสัมพันธ์ให้มีความรวดเร็ว ตําแหน่งคนงานทั่วไป เพื่อ นอกได้รับการคดั ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ

วิชาการและแผนงาน ทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานเผย เลอืกมาปฏิบตัิงาน และมีความรวดเร็วมากขึ้น

  - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ แพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน จํานวน ๑ อตัรา   - การปฏิบัติงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์มีความครอบคลุม  ๑ อัตรา ประชาสัมพันธ์มีความครอบ

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คลุมมากขึ้น

๖ โครงการจ้างพนักงาน  - เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนา  - จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ บุคคลจากภาย  - งานพัฒนาชุมชนมีความ กองสวัสดิการฯ
ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน ชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานช่วยเหลืองานพัฒนา นอกได้รับการคัด คล่องตัวทําให้งานมี

ชุมชน จํานวน ๑ คน เลือกมาปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พัฒนาชุมชน
ํ ั
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๗ โครงการจัดเก็บ  - จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัว   - สํารวจและจัดเก็บข้อมูล ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ  -หน่วยงานมีข้อมูลพื้นฐาน กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลพื้นฐาน เรือนในชุมชน เพื่อการศึกษาปัญหาพื้นฐานจํานวน   ๓๕  ชุมชน ครัวเรือนในชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อนํา

 - รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ ได้รับการสํารวจ ไปแก้ไขปัญหาได้ตามความ
เกี่ยวข้องกับประชากรใน และจัดเก็บข้อมูล เป็นจริง
ครัวเรือน/ชุมชน พื้นฐาน

๘ โครงการส่งเสริม สนับสนุน  - เพื่อให้ชุมชนนําปํญหา  - ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เทศบาลนําแผน  - ชุมชนสามารถนําปัญหา กองสวัสดิการสังคม
กระบวนการจัดทํา ความต้องการของประชาขน จํานวน ๓๕  ชุมชนจัดทํา ชุมชนจัดทําเป็น ความต้องการของตนเองจัดทํา
แผนชมชน จัดทําแผนพัฒนาให้เป็นรปธรรม แผนชมชน แผนพัฒนาของ เป็นแผนพัฒนาไดุ้ ู ุ

 - เพื่อให้หน่วยงาน.นําแผนชุมชน เทศบาลไม่น้อย  
ไปใช้ในการกําหนดทิศทางและ กว่าร้อยละ ๓๐
วางแผนการพัฒนา

๙ โครงการสนับสนุนการ  - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน   - สนับสนุนการจัดกิจกรรม ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ชุมชนในเขตเทศ  - หน่วยงานเทศบาลและ กองสวัสดิการสังคม
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุน ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนจํานวน   ๓๕  ชุมชน บาลมีความคล่อง หน่วยงานภายนอกเข้าถึงชุมชน
ชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมการบริหารของชุมชน ตัว และมีความ ได้มากขึ้น เกิดความคล่องตัว

 - เพื่ออํานวยความสะดวกในการ สะดวกในการจัด ในการประสานงาน และความ
ประสานงาน การติดตาม และ กิจกรรมของตนเอง ร่วมมือระหว่างกัน
ประเมินผลในชุมชนต่างๆ จํานวน ๓๕ ชุมชน

๑๐ โครงการเทศบาล  - เพื่อให้เกิดกิจกรรมการพบปะ   - เทศบาลออกหน่วยบริการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ  - ประชาชนได้รับการ กองสวัสดิการสังคม
พบประชาชน ประชุมสัมมนา การออกหน่วย เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ประชาชนในชุมชน บริการพื้นฐานจากภาค

บริการเคลื่อนที่ของหน่วยงาน ไปตามชุมชนต่างๆ จํานวน ร่วมในกิจกรรม รัฐ ลดภาระการใช้จ่าย 
ต่างๆ สู่ชุมชน  ๓๕  ชุมชน และร่วมรับบริการ และเกิดความสัมพันธ์
 - ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต ต่างๆ ที่ดีต่อหน่วยงานรัฐ
ประจําวันให้แก่ประชาชนที่มา

่
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๑๑ โครงการจ้างพนักงาน   - เพื่อให้การบริหารงานของ   - จ้างพนักงานทําความ 108,000 108,000 108,000 ร้อยละ๘๐ของ  - การบริหารงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
ทําความสะอาดในอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิก สะอาดในอาคารประจําศูนย์ ประชาชนที่มารับ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส   
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข มีประสิทธิภาพและได้รับความ บริการ/คลินิก เพื่อจัดเตรียม บริการ ณ ศูนย์ มีประสิทธิภาพ  และเกิด
และคลินิกเทศบาลเมือง พึงพอใจจากผู้มาใช้บริการ เครื่องมือทางการแพทย์  และ บริการฯ และ ประสิทธิผลต่อท้องถิ่น 
นราธิวาส  - เพื่อให้การบริหารในการใช้จ่าย อํานวยความสะดวกแก่ผู้มา คลินิกเทศบาล'มี  - ศูนย์บริการเทศบาลเมือง
 งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด รับบริการ จํานวน ๑ คน ความพึงพอใจใน นราธิวาสมีความสะอาด  

 - เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข/ ด้านการบริการ เรียบร้อยเพิ่มขึ้น
คลินิกเทศบาล มีความสะอาด เพิ่มขึ้น  - ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ในด้านการบริการเพิ่มขึ้น
 - เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มา  - เครื่องมือ เครื่องใช้ทาง
รับบริการทางด้านการรักษา การแพทย์ สะอาดปลอดภัย
พยาบาล ต่อเชื้อโรค

๑๒ โครงการจ้างแรงงานรักษา  - เพื่อให้การบริหารงานของ  - จ้างแรงงาน จํานวน 2 คน 432,000 432,000 432,000 บุคคลภายนอกได้  - การบริหารงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
ความสะอาด ณ โรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อดําเนินการรักษาความ รับการคัดเลือกเข้า ของเทศบาลเมืองนราธิวาส   
เทศบาลเมืองนราธิวาส  - เพื่อลดภาระการบริหารจัดการ สะอาดและความเป็นระเบียบ มาปฏิบัติงานโรง มีประสิทธิภาพ  และเกิด

ด้านการรักษาความสะอาด เรียบร้อย ของสถานที่โรง ฆ่าสัตว์จํานวน ประสิทธิผลต่อท้องถิ่น 
ของเจ้าหน้าที่ ฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนราธิวาส ๒ คน  - โรงฆ่าสัตว์เทศบาลมีความ
 - เพื่อให้สถานที่โรงฆ่าสัตว์ สะอาดถูกต้องตามหลัก
มีความสะอาดเพิ่มขึ้น สุขลักษณะและสุขอนามัย ซึ่ง

เป็นสาระสําคัญในเรื่องของการ
ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
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๑๓ โครงการจ้างแรงงาน  - เพื่อให้การดําเนินงานป้องกัน  - จ้างแรงงาน จํานวน 2 คน 187,200 187,200 187,200 บุคคลภายนอกได้  - ลดอัตราการป่วยด้วย  กองสาธารณสุขฯ
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน และควบคุมโรคมีประสิทธิภาพขึ้น  เพื่อดําเนินการป้องกันและ รับการคัดเลือกเข้า โรคไข้เลือดออกและ
โรคไข้เลือดออกและโรค ควบคุมโรคที่นําโดยแมลงเป็น มาปฏิบัติงานเพื่อ โรคติดต่ออื่นๆ
ระบาดอื่นๆ พาหะนําโรค และโรคระบาด ฉีดพ่นหมอกควัน

อื่น (ทดแทนส่วนที่ขาด 1 ป้องกันโรคจํานวน
อัตราและทดแทนส่วนที่ ๒ อัตรา
เกษียณอายุ 1 อัตรา
   * จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดแลู
รักษาความปลอดภัยจํานวน
 ๑๑ แห่ง จํานวน ๒๗ อัตรา
(๒,๔๙๔,๘๐๐  บาท)
   * จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย จํานวน ๓ 
อัตรา  (๑๙๒,๒๔๐ บาท)

๑๔ โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการ  - จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ ๒,๑๖๐,๐๐๐  -  - บุคคลภายนอกได้   - มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สํานักการช่าง
ธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานของ  งานสาธารณูปโภค งานสถานที่ ปฏิบัติงานด้านธุรการจํานวน รับการคัดเลือกเข้า ธุรการ งานสาธารณูปโภค
สํานักการช่าง และการไฟฟ้าสาธารณะ งานศูนย์ ๓ คน มาปฏิบัติงาน งานสถานที่และการไฟฟ้า

เครื่องจักรกลและงานกําจัดมูลฝอย  - จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ จํานวน ๒๐ อัตรา สาธารณะ งานศูนย์เครื่อง
และสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพ มี ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค จักรกล และงานกําจัดมูลฝอย

ความคล่องตัว จํานวน ๓ คน และสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อให้มีจํานวนบุคลากรภายใน  - จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ มีความคล่องตัว

สํานักการช่างที่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานสถานที่และการ  - มีจํานวนบุคลากรภายใน
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งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

 - จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ ปริมาณงาน

ปฏิบัติงานศูนย์เครื่องจักรกล

จํานวน ๒ คน
 - จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อ
ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลจํานวน ๒ คน

๑๕ โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพื่อให้งานด้านการบันทึกข้อมูล  - จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก 108,000 108,000 108,000 ร้อยละ ๙๐ ของ  - ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา สํานักการศึกษา
ื่ ป ิ ั ิ ป็ ไป ่ ีป สิ ิ ื่ ป ิ ั ิ ้ ั ึ ้ ้ ร ั ศ  ส สื ้ภายนอกเพอปฏบตงาน เปนไปอยางมประสทธภาพ เพอปฏบตงานดานการบนทก ขอมูลดานการจด ของเทศบาล สามารถสบคน

ด้านการบันทึกข้อมูล ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา การศึกษาอยู่ใน ข้อมูลได้ตามระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลระบบ  - สามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน
สารสนเทศ การจัดการศึกษาได้ดีกว่าเดิม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอ

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๔  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่  7.5   ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล   - เพื่อสร้างความสามัคคีของ  - จัดกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 300,000  -  -  ร้อยละ 80 - เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมา สํานักปลัด ฯ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2558  -  2560)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

บุคลากรของเทศบาล   - จัดการแข่งขันกีฬา เกมส์ และ บุคลากรเทศบาล มี ของท้องถิ่น - งานธุรการ
  - เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระ นันทนาการ ขวัญกําลังใจในการ - มีความสามัคคีในหมู่คณะ
หว่างประชาชนกับเทศบาล  - กิจกรรมการบริจาคโลหิต ทํางานและสามารถ ของเทศบาล
  - เพื่อสร้างขวัญแก่ผู้ทําประโยชน์  - กิจกรรมพิธีทางศาสนาพุทธ สร้างความสามัคคี - บุคลากรของเทศบาลมีขวัญ
ให้แก่ท้องถิ่น  และอิสลาม ให้แก่หมู่คณะ กําลังใจในการทํางาน
 - เพื่อให้ลูกจ้างของเทศบาลได้  - จัดประกวดลูกจ้างดีเด่น อปพร. - ลูกจ้างทั้งหมดของเทศบาล
พัฒนาตนเอง  ทศปช. เพื่อรับรางวัลในวันเทศบาล มีความกระตือรือร้นในการที่
 - เพื่อกระตุ้นให้ลูกจ้างได้ปฏิบัติ  - จัดประกวดลูกจ้างดีเด่น ,อปพร, จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
งานอย่างเต็มความสามารถ ทศปช.เพื่อรับรางวัลในวันเทศบาล อย่างเต็มกําลังความสามารถ
- เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบอย่างเต็มที่

2 โครงการค่ารับรองในการ - เพื่อสํารองงบประมาณไว้ - ตั้งงบประมาณในการต้อนรับ 150,000  -  - ร้อยละ 90 มี - มีงบประมาณในการต้อนรับ สํานักปลัด ฯ
ต้อนรับบุคคลและ ในการเลี้ยงต้อนรับบุคคล/คณะ บุคคล คณะบุคคลที่มาเยือนเทศบาล งบประมาณ บุคคล/คณะบุคคลที่มาเยือน - งานธุรการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
คณะบุคคลฯ บุคคลที่มาเยือนเทศบาล เพียงพอ เทศบาล

3 โครงการเลี้ยงรับรองในการ - เพื่อสํารองงบประมาณไว้ - ตั้งงบประมาณในการจัดประชุม 120,000  -  - ร้อยละ 90 มี - มีงบประมาณสําหรับใช้ สํานักปลัด ฯ
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือ ในการจัดประชุมสภาเทศบาล สภาเทศบาล งบประมาณ ในการประชุมสภาเทศบาล - งานธุรการ
คณะกรรมการหรือ เพียงพอ
คณะอนุกรรมการฯ

๔ โครงการจัดการเลือกตั้ง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ - ตั้งงบประมาณเพื่อจดัการเลือกตั้ง 500,000  -  - ร้อยละ 90 มี - มีงบประมาณสําหรับใช้ สํานักปลัด ฯ
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร งบประมาณ ในการจัดการลือกตั้งสมาชิก - งานธุรการ
ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น  เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองนราธิวาส เพียงพอ สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ู ู ู
เมืองนราธิวาส นราธิวาส ท้องถิ่น

๕ โครงการปรับปรุงสถานี  - เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  - จัดทํากรอบป้ายโฆษณาประชา 600,000  -  - ร้อยละ 80 ของ  - มีกรอบป้ายโฆษณา สํานักปลัดฯ

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด สินค้าของห้างร้านและบริษัท สัมพันธ์สินค้า ร้านค้ามีกรอบป้าย สําหรับห้างร้านและบริษัท (สถานีขนส่ง)

นราธิวาส  - เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ โฆษณาเพื่อเพิ่มราย  - มีรายได้ให้สถานีขนส่ง

สถานีขนส่ง ได้ให้สถานีขนส่ง เพิ่มขึ้น

 - เพื่อทาสีอาคารสถานีขนส่ง  - ปรับปรุงทาสีอาคารสถานีขนส่งฯ ร้อยละ ๑๐๐ สถานี   - สถานีขนส่งฯ มีความสวย

ให้มีความสวยงาม สะอาด ขนส่งฯ มีอาคารที่ งาม สะอาด

สวยงาม

 - เพื่อตีเส้นจราจรภายในสถานี  - ปรับปรุงเส้นจราจรภายในสถานี ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - สัญญลักษณ์เครื่องหมาย

ขนส่งฯ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ ขนส่งฯ ผู้มารับบริการมี จราจรเด่นชัด สร้างความ

มารับบริการที่สถานีขนส่งฯ ความสะดวกในการ ปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ

สัญจรไป มา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการจัดครุภัณฑ์โฆษณา  - เพื่อบริการประชาชนที่มา  - จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV 26,000  -  - ร้อยละ ๑๐0 ของ  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดฯ

และเผยแพร่ ติดต่อสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จํานวน ประชาชนผู้มาใช้ พึงพอใจในการเข้ารับ (สถานีขนส่ง)

๑ เครื่องแผงรับสัญญาณครบชุด บริการสามารถรับ บริการของสถานีขนส่ง

พร้อมตดิตั้ง บริการเครื่องรับ

โทรทัศน์

๗ โครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษา  - เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้  - จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาความ ๒๗๗,๒๐๐  -  - ร้อยละ ๙๐ สถานี  - ประชาชนผู้รับบริการได้รับ สํานักปลัดฯ

ความปลอดภัยสถานีขนส่ง บริการ ปลอดภัยเกี่ยวกับการดูแลความเป็น ขนส่งมีการดูแล ความปลอดภัยในการใช้บริการ (สถานีขนส่ง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผู้โดยสาร  - เพื่อสร้างความพึงพอใจและ ระเบียบเรียบร้อย การควบคุมการ รักษาความปลอดภัย  - ประชาชนมีความพึงพอใจ

ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย จราจร จํานวน ๓ อัตรา อย่างทั่วถึง ในการมาใช้บริการ

แก่ผู้รับบริการ

๘ โครงการรักษาความสะอาด  - เพื่อรักษาความสะอาดภายใน  - จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษา ๑๓๒,๐๐๐  -  - ร้อยละ ๙๐ ของ  - สถานีขนส่งมีความสะอาด สํานักปลัดฯ

ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่ง ความสะอาดได้รับ เรียบร้อย (สถานีขนส่ง)

 - เพื่อสร้างความพงึพอใจแก่ เรียบร้อยจํานวน ๒ อัตรา การดูแลอย่างทั่วถึง  - ประชาชนมีความพึงพอใจ

ผู้ รับบริการ ทั้งภายในและภาย

นอกอาคาร
๙ โครงการจ้างเหมาดูแล  - เพื่อให้สนามหญ้า สวนหย่อม  - จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ๘๔,๐๐๐  -  - ร้อยละ ๙๐ ของพื้น  - สถานีขนส่งมีภูมิทัศน์ที่ สํานักปลัดฯ

บํารุงรักษาสนามหญ้า และต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งฯ ในการดูแลรักษาสนามหญ้าและ ที่ที่เป็นสนามหญ้า สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย (สถานีขนส่ง)
สวนหย่อมและต้นไม้ ได้รับการดูแล บํารุงรักษาอย่าง สวนหย่อมฯ จํานวน ๑ อัตรา สวนหย่อมได้รับ  - สนามหญ้าและสวนหย่อม

ต่อเนื่อง การดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และต่อเนื่อง

ความสะอาดและความเป็นระเบียบ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการปกป้องสถาบัน  - เพื่อปกป้องสถาบันสําคัญ  - จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๙๐ ของผู้   - สามารถปกป้องสถาบัน สํานักปลัดฯ

สําคัญของชาติ ของชาติ ทัศนศึกษาดูงานของชุมชน นัก เข้ารับการฝึกอบรม สําคัญของชาติ  - งานธุรการ
เรียน และเยาวชนในเขตเทศบาล มีความรู้ และความ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รักในสถาบันสําคัญ

ของชาติ
๑๑ โครงการจัดงานวันสถาปนา  - เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้ง  - จัดงานวันสถาปนาสถาน 20,000 20,000 20,000 จัดงานวันก่อตั้ง  - พนักงานสถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล สถานธนานุบาลเทศบาล ธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส สถานธนานุบาล เทศบาลระลึกถึงวันสถาปนา
ปีละ ๑ ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม จํานวน ๑ ครั้ง สถานธนานุบาลรับรู้ถึงความ

็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

เป็นมาของหน่วยงานและให้
ความสําคัญกับหน่วยงาน



ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3   เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (kPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕60)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาทึ่ 7.6  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (kPI)

1 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์  - เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน  - จัดการแถลงนโยบายและ 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 90 ของผู้เข้า  - สื่อมวลชนมีความเข้าใจ กองวิชาการฯ

สร้างความเข้าใจและความ ผลการดําเนินงานแก่สื่อ ร่วมกิจกรรมมีความ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ  - งานเผยแพร่ ฯ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาล มวลชนพร้อมจัดเลี้ยงสัง เข้าใจการดําเนินงาน เทศบาลมากยิ่งขึ้นและให้

กับสื่อมวลชน สรรค์แก่สื่อมวลชน ของเทศบาล ความร่วมมือในการเผยแพร่

จํานวน 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

และผลงานของเทศบาล
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