
 
                                                                      

                                                  

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เรื่อง  ใหใชแผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

    ตามที่  เทศบาลเมืองนราธิวาส  ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  5  ขอ  26  ขอ  27  ที่แสดงถงึรายละเอียด 
ของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ดําเนินการ  หนวยงานที่รับผิดชอบของเทศบาล  
และหนวยงานอื่น   ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในเขตเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557   
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลไดอนุมัติแลว  นั้น 

 ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัด 
ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548 เทศบาลจึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  121  โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น  86,972,330  บาท 
และหนวยงานอื่น  จํานวน  65  โครงการ  เปนเงินทั้งสิ้น  21,661,568  บาท     

                     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่   8  พฤศจิกายน  2556 

 

       

 
       
 

        

(นายอุดม เดนสันติกุล) 

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 



คํานํา 
 แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มน้ีได้จัดทําขึ้น
เพ่ือรวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาส  และหน่วยงานอื่น ที่ดําเนินการจริง
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ที่แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
งบประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดําเนินการ  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงาน    
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ให้มีความเหมาะสม  ชัดเจน  มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือ
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองนราธิวาส  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2557 เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน        
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนท่ีเก่ียวข้อง  และมีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารการพัฒนา      
เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
               พฤศจิกายน  2556 

 



 

 

 

 

ส่วนที่  1 

               บทนํา 
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ส่วนที ่1 

บทนํา 
1. บทนาํ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปีเป็นประจําทุกปี  ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมและ      
มีประสิทธิภาพ  โดยแผนการดําเนินงานจะจัดทําหลังจากการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี       
และจะต้องจัดทําให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณน้ัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ต้ังงบประมาณดําเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ ต้องดําเนินการภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ในปีงบประมาณน้ัน  หากการจัดทําแผนการดําเนินงานไม่เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
น้ันๆ  สามารถขอขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนการดําเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อจัดทํา
แผนการดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดประกาศภายใน  15  วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนการดําเนินงาน  เป็นโครงการ/กิจกรรม  
ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี (รวมเงินอุดหนุน)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)  โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนที่   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการประสานและการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
  แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส
เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  งบประมาณ   หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  และระยะเวลาที่ดําเนินการของเทศบาล  และหน่วยงานอ่ืนที่ดําเนินการจริงในพ้ืนที่        
ของเทศบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  ประกอบด้วย 

-  บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนที่  2  ประกอบด้วย 
-  แผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
- แผนการดําเนินงานของหน่วยงานอ่ืน 
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2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

  1.  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่ต้องดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
  2.  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่   
  3.  เพ่ือให้การประสานงาน  การติดตามและประเมินผล  มีความสะดวกและสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได้ 

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  (หมวด  5  ข้อ  26)  ได้กําหนดให้เทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
โดยมีขั้นตอนการจัดทํา  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมแผนงาน/ 
โครงการการพัฒนาของเทศบาล  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จัดทําร่างแผนการ 
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอ 
ผู้บริหารเทศบาลเพ่ือประกาศเป็นแผนการดําเนินงานโดยปิดประกาศใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของเทศบาลและหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของเขตเทศบาล 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงานต่อผู้บริหาร
   

ผู้บริหารเทศบาลลงนามแผนการดําเนินงาน 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน
ก า ร จั ดทํ า แ ผน พัฒนา
เทศบาล 

คณะก ร ร ม ก า ร พัฒน า
เทศบาล 

ปิดประกาศภายใน  15  วัน  
นับแต่วันที่ประกาศ  และปิด
ประกาศอย่างน้อย  30  วัน 

    

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

 

.   



 

. 
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4 .  ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  1. ทําให้มีแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา   
ที่ต้องดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
  2.ผู้บริหารสามารถควบคุมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
  3.  ทําให้การประสานงาน  การติดตามและประเมินผล  มีความสะดวกและตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานได้ 



 

 

 

 

ส่วนที่  2 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด

1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก  ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  13             10.74          27,990,000.00     32.18           สํานักการช่าง

เขื่อน  ระบบระบายน้ํา
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค  บริโภค 1               0.83            388,000.00          0.45             สํานักการช่าง

1 3 จัดทําผังเมืองและผังตําบล  -  -  -  -

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1:  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 จดทาผงเมองและผงตาบล     

1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร  -  -  -  -
1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 1               0.83            700,000.00          0.80             สํานักการช่าง

15            12.40         29,078,000.00    33.43          

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน 1               0.83            50,000.00            0.06             กองสวัสดิการฯ

ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส 5               4.13            1,110,000.00       1.28             กองสวัสดิการฯ

ทางสังคม
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุน 10             8.26            33,251,800.00     38.23           สํานักการศึกษา

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
2.4 ป้องกัน  บําบัด  ฟื้นฟูและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน 1               0.83            100,000.00          0.11             สํานักปลัดฯ

สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่  2 :  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

2.5 ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย  การกีฬาและนันทนาการ 9               7.44            2,700,000.00       3.10             สํานักการศึกษา

กองสวัสดิการฯ

2.6 ส่งเสริมการป้องกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนา 7               5.78            1,020,000.00       1.17             กองสาธารณสุขฯ

ด้านการสาธารณสุข
33            27.27         38,231,800.00    43.95          

และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3 1 ส่งเสริมให้ความร้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชนเกียวกับการเมือง  -  -  -  -

ยุทธศาสตร์ที่  3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

รวม

3.1 สงเสรมใหความรู  ความเขาใจ  แกประชาชนเกยวกบการเมอง  -  -  -  -
การปกครองระบบประชาธิปไตย

3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3               2.48            546,600.00          0.63             สํานักปลัดฯ

ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ 4               3.30            250,000.00          0.29             สํานักปลัดฯ

เรียบร้อยในท้องถิ่น กองสวัสดิการฯ

3.4 ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการ  -  -  -  -

แก้ไขปัญหาความมั่นคง
7              5.78           796,600.00         0.92            

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน  -   -  -  -
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐิกจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 1               0.83            100,000.00          0.11             สํานักการศึกษา

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  -  -  -  -

รวม

ยุทธศาสตร์ที่  4 : การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน

 6



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 1               0.83            30,000.00            0.03             สํานักการศึกษา

4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ  -  -  -

2              1.66           130,000.00         0.14            

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1               0.83            100,000.00          0.11             สํานักการศึกษา

5 2 ส่งเสริม  สนับสนนให้ประชาชนในชมชนมีจิตสํานึกใจการร่วมกันอนรักษ์ 1               0 83            100 000 00          0 11             สํานักการศึกษา

รวม

5.2 สงเสรม  สนบสนุนใหประชาชนในชุมชนมจตสานกใจการรวมกนอนุรกษ 1               0.83            100,000.00          0.11             สานกการศกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 2               1.65            3,150,000.00       3.62             กองสาธารณสุขฯ

สํานักการช่าง

5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 1               0.83            380,000.00          0.44             สํานักการช่าง

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน -             - -                        -
5              4.14           3,730,000.00      4.28            

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 10             8.26            3,539,000.00       4.07             กองสวัสดิการฯ

สํานักการศึกษา

สํานักปลัดฯ

กองสาธารณสุขฯ

รวม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล  -  -  -  -
6.3 เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา 4               3.30            1,150,000.00       1.32             กองสวัสดิการฯ

สํานักการศึกษา

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น  -  -  -  -
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็ก 1               0.83            100,000.00          0.11             สํานักการศึกษา

และประชาชน
15            12.40         4,789,000.00      5.50            

ยทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

รวม

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 7               5.78            3,953,000.00       4.55             ทุกสํานัก/กอง

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 29             23.97          5,267,930.00       6.06             ทุกสํานัก/กอง

สถานธนานุบาล

7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ 2               1.65            80,000.00            0.10             กองวิชาการฯ

บ้านเมืองที่ดี กองคลัง

7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2               1.65            306,000.00          0.35             สํานักปลัดฯ

สถานธนานุบาล

7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 3               2.48            570,000.00          0.66             สํานักปลัดฯ

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงาน 1               0.83            40,000.00            0.05             กองวิชาการฯ

ขององค์กร

44            36.36         10,216,930.00    11.77           

121        100.00       86,972,330.00 100.00        

 

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตรท 7 : การพฒนาดานการบรหารจดการทด

รวม
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    - ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมระบบ 16,227,000 บริเวณคลองชล สํานักการช่าง  

ระบบระบายน้ําและระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าถนน (เงินอุดหนุนทั่วไป) ประทาน
แสงสว่างถนนเลียบคลองชลประทาน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
 10 854 ตารางเมตร

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

 10,854 ตารางเมตร

(หน้า 35/59)

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 369,000 ชุมชนชายทะเล สํานักการช่าง
บริเวณชุมชนชายทะเล พื้นที่ประมาณ 550 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป)

(หน้า 35/59)

3 ก่อสร้างฝารางระบายน้ํา  - ก่อสร้างฝารางระบายน้ํา  ขนาด  851,000 ถนนละม้ายอุทิศ สํานักการช่าง

ถนนละม้ายอุทิศ 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 270 ฝา (เงินรายได้)

(หน้า 36/59)

4 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 1,300,000 ซอยข้างมัสยิด สํานักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างมัสยิด 0.60 เมตร ความยาว 193 เมตร (เงินรายได้) ยะกัง 1     

ยะกัง 1      - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

516 ตารางเมตร

(หน้า 36/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

5 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1,873,000 ซอยเทศบาล 6 สํานักการช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล 6 0.60 เมตร ความยาว 278 เมตร (เงินรายได้)  (มัดยามัน)  

 (มัดยามัน)               - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

436 ตารางเมตร

(หน้า 36/59)

6 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา   ขนาดกว้าง 440,000 ซอยแยกถนนยะกัง สํานักการช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกถนน   0.60 เมตร ความยาว 104 เมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป) 1 (ตรงบ้านเลขที่

ยะกัง 1 (ตรงบ้านเลขที่ 36,38,40)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ  36,38,40)

 ถนนยะกัง 1 47 ตารางเมตร  ถนนยะกัง 1  ถนนยะกง 1 47 ตารางเมตร  ถนนยะกง 1 

(หน้า 36/59)

7 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 720,000 ซอยแยกถนน สํานักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแยกถนน 0.60 เมตร ความยาว 138 เมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป) ยะกัง 2 ซอย 2

ยะกัง 2 ซอย 2  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

83 ตารางเมตร
(หน้า 36/59)

8 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 547,000 ซอยสุขเกษม สํานักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสุขเกษม 0.60 เมตร ความยาว 86 เมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (ซอย1)

(ซอย1)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

86 ตารางเมตร

(หน้า 36/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

9 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 1,740,000  ถนน ณ นคร สํานักการช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน ณ นคร 0.60 เมตร ความยาว 300 เมตร (เงินรายได้)  ซอย 5      

 ซอย 5       - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

460 ตารางเมตร

(หน้า 37/59)

10 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 2,974,000  ถนน ณ นคร สํานักการช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ณ นคร  0.60 เมตร ความยาว 513 เมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป)  ซอย 6     

ซอย 6  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

702 ตารางเมตร702 ตารางเมตร

(หน้า 37/59)

11 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 471,000 ถนนกําปงบารู 2 สํานักการช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนกําปงบารู 2 0.60 เมตร ความยาว 66 เมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป)

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

140 ตารางเมตร

(หน้า 37/59)

12 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ความยาว 238,000 ทางเข้าตลาดสด สํานักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าตลาดสด 50 เมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป)  (ถนนพิชิตบํารุง)

 (ถนนพิชิตบํารุง)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

36 ตารางเมตร

(หน้า 37/59)

13 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ความยาว 240,000 ชุมชนท่าเรือ  สํานักการช่าง

ท่าเรือ 2000 28 เมตร  กว้าง  1.70  เมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2000

(หน้า 37/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ต่อเติมขยายเขตประปา  - อุดหนุนสมทบให้การประปา 388,000 ภายในชุมชน สํานักการช่าง

ส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส  (เงินรายได้)  ร่วมอุทิศ

เพื่อขยายเขตประปาภายในชุมชน (ซอยเสริมสง่า)

ร่วมอทิศ  (ซอยเสริมสง่า)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค - บริโภค

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมอุทศ  (ซอยเสรมสงา)

(หน้า 37/59)
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1

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 จัดทําผังเมืองและผังตําบล



14

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

ระยะเวลาดําเนินการ
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  - ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมและ 50,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการสังคม

ในชุมชน สัมมนาแก่กลุ่มอาชีพและ (เงินรายได้) เทศบาล

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

และสินค้า OTOP (หน้า 43/59)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

14

และสนคา OTOP (หนา 43/59)

14



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ,ผู้พิการ  - ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ 80,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

และคนเร่ร่อนในเขตเทศบาล และคนเร่ร่อนในเขตเทศบาล เช่น (เงินรายได้)

การปรับปรุงที่อยู่อาศัย วัสดุเครื่อง

อปโภค บริโภค รวมทั้งเครื่องช่วย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒   ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

อุปโภค บรโภค รวมทงเครองชวย

อวัยวะ (อุปกรณ์) สําหรับผู้พิการ

(หน้า33/59)

2 ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  - ช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน 100,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาล และเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉินกรณี (เงินรายได้)

ต่างๆ เช่น ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค  

บริโภค เครื่องมือประกอบอาชีพ

วัสดุต่างๆ

(หน้า33/59)

3 เทศบาลพบประชาชน  - จัดกิจกรรมการออกหน่วย 300,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

(เทศบาลเคลื่อนที่) บริการเคลื่อนที่ของหน่วยงาน (เงินรายได้)

ต่างๆสู่ชุมชน 35 ชุมชน

(หน้า43/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

4 พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน  - จัดอบรมบทบาทหน้าที่ ภารกิจ 600,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

และกลุ่มสตรี ของคณะกรรมการชุมชนและทัศน (เงินรายได้)

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

สนับสนุนแนวคิดในการดําเนิน

งานเพื่อนํามาประยุกต์ใช้

(หน้า 43/59)

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

โรคเอดส์  เดือนละ 500  บาท (เงินรายได้)

จํานวน 5 คน  (เงินรายได้ 4 คน (เงินอดหนนทั่วไป)จานวน 5 คน  (เงนรายได 4 คน (เงนอุดหนุนทวไป)

24,000  บาท)

(เงินอุดหนุน 1 คน 6,000บาท)

(หน้า 58/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  - พัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ 200,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

นักเรียนในสังกัดเทศบาลและส่ง (เงินอุดหนุนทั่วไป) สังกัดเทศบาล

เข้าประกวดแข่งขันทางด้าน

วิชาการในระดับเทศบาล/ระดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓   ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

วชาการในระดบเทศบาล/ระดบ

เขต /ระดับประเทศ

 (หน้า 22/59)

2 จัดนิทรรศการทางการศึกษา  - จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 500,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

และแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน (เงินอุดหนุนทั่วไป) สังกัดเทศบาล

ของโรงเรียนระดับเทศบาล/ภาค สังกัด

/ประเทศ  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

ระดับเทศบาล/ระดับภาค/ระดับ

ประเทศ

(หน้า 22 /59)

3 ประเมินคุณภาพทางการศึกษา  - การประเมินคุณภาพทางการ 20,000 สํานักการ สํานักการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด  ตั้งแต่ชั้น ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทดสอบ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ศึกษา

ป.1 - ป.6 ผู้เรียนในโรงเรียน

(หน้า 22/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

4 พัฒนาครูและลูกจ้างใน  - จัดอบรมพัฒนาพนักงานครูและ 100,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

สังกัดและผู้ดูแลเด็กเล็กถ่ายโอน ครูจ้างสอน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป) สังกัดเทศบาล

และจัดตั้งเอง  รวมทั้งพัฒนาตาม ทุกโรงเรียน/ทุกคนให้มีความรู้  

ข้อตกลงกับองค์การการศึกษา ความสามารถในวิชาชีพและพัฒนา 

ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา คุณภาพทางวิชาการของนักเรียนง

(MOU) ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

(หน้า 22/59)

๕ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  - จัดการแข่งขันทักษะทาง 100,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ชายแดนใต้ วิชาการและการจัดนิทรรรศการ (เงินอดหนนทั่วไป) สังกัดเทศบาลชายแดนใต วชาการและการจดนทรรรศการ (เงนอุดหนุนทวไป) สงกดเทศบาล

(หน้า 23/59)

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 1.โครงการอาหารกลางวันสําหรับ 16,199,200 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนา สังกัดเทศบาล

เด็กเล็ก (หน้า 23/59)

2.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 120,000

3.เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 100,800

4.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 1,000,000

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

5.พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 600,000

เทศบาล 1 - 6

6. การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 60,000

7. การพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน 600,000

เทศบาล 1 - 6
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

8.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ 300,000

โรงเรียน

9.การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน 50,000

ท้องถิ่น  ที่จัดทําแผนพัฒนาการ 

ศึกษาดีเด่น โรงเรียนเทศบาล 1-6 

 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการ 

ศาสนา กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์จัด

ตั้งเอง

10 การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 300 00010.การสงเสรมกจกรรมรกการอาน 300,000

ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-6

11.การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม 480,000

อาเซียนสําหรับโรงเรียนเทศบาล 1-6

12.จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับ 100,000  
เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 4และ5 19,910,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป)

7 อุทยานการเรียนรู้  - จัดประชุมอบรม ผู้บริหาร ผู้รับ 3,000,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

(TK Park นราธิวาส) ผิดชอบ นราธิวาสราช (หน้า 24/59)

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นครินทร์

รวมทั้งจ้างทําเอกสารสื่อมัลติมิเดียและ (อาคาร TK

สื่อประชาสัมพันธ์ Park นราธิวาส)

 - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   25,000 (หน้า 20/59)

(ชนิดตั้งโต๊ะ) จํานวน 1 เครื่อง 

 - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค   27,000 (หน้า 20/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

จํานวน 1 เครื่อง 

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง 4,200 (หน้า 20/59)
3,056,200

(เงินอุดหนุนทั่วไป)

8 สนับสนุนอาหารกลางวัน  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่ สํานักการศึกษา

 * โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 5,320,000 ร.ร อนุบาล

 * โรงเรียนเมืองนราธิวาส 3,392,000 ร.ร เมืองฯ

 * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กําปงบารู) 140,000 ร.ร ท.2

 * ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ยะกัง2) 173 600 ร ร ท 3    ศูนยพฒนาเดกเลก(ยะกง2) 173,600 ร.ร ท.3  

9,025,600

(เงินอุดหนุนทั่วไป) (หน้า 26/59)

9 ดําเนินการขยายโอกาสการศึกษา  - เป็นค่าดําเนินการขยายโอกาส 40,000 โรงเรียน สํานักการศึกษา

ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4 - ม.6) ทางการศึกษาช่วงที่ 4 (ม.4-ม.6) (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบาล 3

ของ รร.เทศบาล 3 เช่น ค่าจ้างครู (บ้านยะกัง)

ค่าอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ (หน้า 27/59)

10 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กบน 300,000 หาดนราทัศน์ สํานักการศึกษา

เวที  การประกวดดนตรี ฯลฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

(หน้า 46/59)
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔   ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ  การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ 100,000 ชุมชนในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล ในทุกด้าน (เงินอุดหนุนทั่วไป) โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เช่น การบําบัดรักษา การจัดนิทรรศ (เงินรายได้)

การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

21

การปองกนยาเสพตดในโรงเรยน

(หน้า 3/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาล  - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาล 100,000 เทศบาลตําบลรือเสาะ สํานักการศึกษา

สัมพันธ์ระหว่างเทศบาลภายใน (เงินรายได้)

จังหวัดนราธิวาส

(หน้า 45/59)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕   ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ

(หนา 45/59)

2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ 250,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (เงินรายได้) เทศบาล

ทั้งในสังกัดเทศบาล และสังกัดอื่น ๆ

และจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 

โรงเรียนโดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ตัดสิน ซื้ออุปกรณ์กีฬาบนลาน และใน

ลู่วิ่งและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(หน้า 45/59)

3 จัดการแข่งขันกีฬาและประกวด  - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา การประ 500,000  - โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ความรู้  ความสามารถ และส่ง กวดต่างๆ  เช่น ร้องเพลง  เต้น (เงินรายได้) เทศบาล

เยาวชนประชาชนเข้าร่วมการ ประกอบ ลิเกฮูลู ตกปลาชายฝั่งทะเล  - สนามกีฬาเทศบาล

แข่งขัน และการประกวดกิจกรรม  เปตอง   ฟุตบอลชายหาด  - หาดนราทัศน์

ต่างๆ  ฟุตบอลอาวุโส  เซปัคตะกร้อ

บาสเกตบอล(สตรีทบอล) (หน้า 45/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

4 จัดการแข่งขันฟุตบอล  - จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 500,000 สนามกีฬาเทศบาล สํานักการศึกษา

ชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส (เงินอุดหนุนทั่วไป) เมืองนราธิวาส

จํานวน 35 ชุมชน 

 (หน้า 45/59)

5 ดําเนินงานของศูนย์เยาวชน  - จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อน 50,000 ศูนย์เยาวชน สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส หรือจัดฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มสนใจ (เงินรายได้) เทศบาลเมือง

   ด้านต่างๆ เช่น กีฬา ศิลปะ นราธิวาส

นันทนาการ  ดนตรี  นาฏศิลป์ฯ

ฝึกอาชีพวิชาการตามความสนใจฝกอาชพวชาการตามความสนใจ

ตลอดปีของเยาวชน 

(หน้า 46/59)

6 ดําเนินงานชุมชนสัมพันธ์  - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการมี 300,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือ (เงินรายได้)

กิจกรรมที่ทําในชุมชน

(หน้า 46/59)

7 ดําเนินงานนันทนาการ  - จัดกิจกรรมโดยให้ประชาชน 50,000  - บริเวณเขื่อนท่า สํานักการศึกษา

เพื่อประชาชน ออกร้านขายสินค้าและอาหาร (เงินรายได้) พระยาสาย

จัดแสดงวงดนตรี และความบันเทิง

(หน้า 46/59)

8 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  - ส่งทีมกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาล 850,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

นักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง เมืองนราธิวาสเข้าร่วมการแข่งขัน (เงินรายได้) เทศบาลและสถานที่

ส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้/ระดับ กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ที่เจ้าภาพกําหนด

ประเทศ ท้องถิ่นระดับภาค  ปีละ 1 ครั้ง
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

 - ส่งทีมกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนราธิวาสเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

(หน้า 47/59)

9 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน  - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ 100,000 ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

 ชุมชนแต่ละชุมชนภายในเขตเทศ (เงินรายได้) เทศบาล

บาล  รวม ๓๕ ชุมชน

(หน้า 47/59)(หนา 47/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ร้านอาหารสะอาดปลอดภัย  - อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร (เงินรายได้)

การเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยของ

อาหารที่จําหน่ายในตลาดสดเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖   ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อาหารทจาหนายในตลาดสดเทศบาล

 แก่ประชาชนทั่วไป (หน้า 28/59)

2 อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ  - จัดอบรมผู้ประกอบการร้าน 30,000 ห้องประชุมสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ

ด้านสุขาภิบาลอาหาร จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาล (เงินรายได้) เทศบาล

(หน้า 28/59)

3 ทันตกรรมรักษาและ  - ให้บริการดูแลสุขภาพใน 300,000 คลินิกเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

การทันตสาธารณสุข ช่องปาก  และการรักษาโรค (เงินรายได้) (ถนนภูผาภักดี)

ทันตกรรมแก่ประชาชน

(หน้า 30/59)

4 วัน อสม. แห่งชาติ  - จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบ 100,000 ห้องประชุมสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ

การณ์ใหม่ๆ  อสม. ในเขตเทศบาล (เงินรายได้) เทศบาลเมืองนราธิวาส

ประกวด อสม. ดีเด่น ศูนย์แพทย์ชุมชน

4 มุมเมือง 4 แห่ง 4 คน

(หน้า 30/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

5 ศึกษาดูงานสําหรับ  อสม.  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน 100,000 ห้องประชุมสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ

 สาธารณสุขให้แก่ อสม. เพื่อแลกเปลี่ยน (เงินรายได้) เทศบาล

และสร้างเสริมประสบการณ์ในการนํา

มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนางาน

สาธารณสุข (หน้า 31/59)

6 บริการคลินิคพิเศษเพื่อการรักษา  - จัดให้บริการคลินิคพิเศษ 400,000 คลินิกเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

พยาบาลประชาชนนอก นอกเวลาราชการ จํานวน 1 แห่ง (เงินรายได้) (ถนนภูผาภักดี)

เวลาราชการ

(หน้า 31/59)(หนา 31/59)

7 ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  - ให้ความรู้  บริการฉีดวัคซีนพิษ 60,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

สุนัขบ้า ทําหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงใน (เงินรายได้)

ชุมชนต่างๆ

(หน้า 56/59)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  - อุดหนุนสมทบให้การไฟฟ้า 700,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักการช่าง

และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส  เพื่อ (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต 

เทศบาล  บริเวณซอยต่าง ๆ ใหม้ี 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

13

เทศบาล  บรเวณซอยตาง ๆ ใหม 

ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง (หน้า37/59)

13



1

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองระบบประชาธิปไตย



ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่   ๓.๒   พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  - จัดซื้อกล้องวงจรปิด 9,600 สถานีดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล

เพื่อติดตั้งภายในและภาย (เงินรายได้) (ถนนจาตุรงค์รัศมี)  - งานป้องกันฯ

นอกอาคาร ณ สถานีดับเพลิง 

ถนนจาตรงค์รัศมี จํานวน  

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ถนนจาตุรงครศม จานวน  

๒ ชุด

(หน้า 17/59)

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 280,000 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ของงานป้องกันและบรรเทา จํานวน  10 เครื่อง  - งานป้องกันฯ

สาธารณภัย  - จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง  245,000

พร้อมข้อต่อทองเหลือง

จํานวน  15 เส้น  ดังนี้

1) ขนาด 2 นิ้วครึ่ง จํานวน

10 เส้น

2) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จํานวน
5 เส้น 525,000

(เงินรายได้) (หน้า 17,18/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

3 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ  - จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 12,000 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร่  ความละเอียดภาพไม่น้อย (เงินรายได้)  - งานป้องกันฯ

กว่า 5 ล้านพิกเซล สามารถ 

กันน้ํา กันกระแทกได้พร้อม 

อุปกรณ์ จํานวน 1 กล้อง

(หน้า 17/59)

28



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา ๓.๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย  - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้อง 50,000 สถานีดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล

พลเรือน กันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างน้อย (เงินรายได้) เทศบาลเมือง  - งานป้องกัน ฯ

ปีละ 1 ครั้ง โดยให้ทุกหน่วย นราธิวาส

ของเทศบาลเข้าร่วมฝึก

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ของเทศบาลเขารวมฝก

(หน้า 16/59)

2 ฝึกอบรมป้องกันและระงับ  - จัดฝึกอบรมและซ้อมการป้อง 50,000 ชุมชนในเขต สํานักปลัดเทศบาล

อัคคีภัย ให้กับนักเรียนในเขต กัน และระงับอัคคีภัย ให้แก่ (เงินรายได้) เทศบาล  - งานป้องกัน ฯ

เทศบาล นักเรียนในเขตเทศบาล อย่าง 

น้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง

(หน้า 16/59)

3 ฝึกอบรมหรือทบทวนเจ้าหน้าที่  - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ 50,000 ชุมชนในเขต สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานการป้องกันและ พนักงานจา้ง อย่างน้อยปีละ (เงินรายได้) เทศบาล  - งานป้องกัน ฯ

บรรเทาสาธารณภัย 1 ครั้ง

(หน้า 16/59)

4 ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนชุมชน  - จัดกิจกรรมในชุมชน 100,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ

เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง (เงินรายได้) เทศบาล

ของชุมชน

(หน้า 43/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 อาหารสานวัฒนธรรม  - จัดประกวดอาหารพื้นเมือง 100,000 สวนกรมหลวงนรา สํานักการศึกษา

 - สาธิตการทําอาหารพื้นเมือง (เงินรายได้) ธิวาสราชนครินทร์

 - จัดการแข่งขันการรับประทาน

อาหารพื้นเมือง

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

30

อาหารพนเมอง

(หน้า 47/59)
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1

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 จัดกิจกรรมและนิทรรศการ  - จัดซุ้มเข้าร่วมงานกาชาด 30,000 แยกถนนสุริยะ สํานักการศึกษา
งานกาชาด ประจําจังหวัดโดย  จัดบอร์ด (เงินรายได้) ประดิษฐ์

นิทรรศการ การแสดงผลงาน

ของเทศบาล โรงเรียน นักเรียน

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ของเทศบาล โรงเรยน นกเรยน

บุคลากร  การแสดงของเยาวชน

ออกร้าน  จําหน่ายอาหาร

คาราโอเกะ เกม และกิจกรรม

นันทนาการ อื่น ๆ ตามความ 

เหมาะสม (หน้า46/59)
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27

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เรารักษ์นราทัศน์  - จัดงานเรารักษ์หาดนราทัศน์ ปีละ ๑ ครั้ง 100,000 หาดนราทัศน์ สํานักการศึกษา

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา (เงินรายได้)

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ๆ (เงนรายได)

การแสดงบนเวที  เป็นต้น บริเวณหาดนราทัศน์

(หน้า 47/59)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  - จัดการอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติแนว 100,000 ชุมชนในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจ (เงินรายได้)

บทบาทของเยาวชนต่อสิ่งแวดล้อม

 - ทัศนศึกษาเชิงอนรักษ์ธรรมชาติกล่ม

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

   แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

  ทศนศกษาเชงอนุรกษธรรมชาตกลุม

เป้าหมายเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป

จํานวนไม่น้อยกว่า 40 คน 

 - ทําแผ่นใบปลิวเชิญชวนประชาชนร่วม

แสดงเจตจํานงค์ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 - จัดตั้งกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมและเครือข่าย

ในชุมชนเขตเทศบาล

(หน้า 46/59)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

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

1 ก่อสร้างปรับปรุงกําแพงรั้ว  - ปรับปรุงรั้วเดิมด้านหน้า 450,000 ฌาปนสถาน กองสาธารณสุขฯ

พร้อมประตูทางเข้าบริเวณ  - ปรับปรุงรั้วเดิมด้านข้าง (เงินรายได้) เทศบาลเมือง

ฌาปนสถาน เทศบาลเมือง  - ปรับปรุงทางเท้า 2 ด้าน นราธิวาส

นราธิวาส

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

   แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

ระยะเวลาดําเนินการ

34

นราธวาส

 (หน้า 29/59)

2 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  - จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 จุด พร้อม 2,700,000 ถนนจาตุรงค์รัศมี สํานักการช่าง

ติดตั้งบริเวณถนนจาตุรงค์ รัศมี จํานวน 2 ด้าน (เงินรายได้)

ความยาวด้านละไม่น้อยกว่า 15 เมตร

ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(หน้า 35/59)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม สําหรับสูบน้ําเสีย 380,000 บ่อบําบัดขยะ สํานักการช่าง

 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน ๒ เครื่อง  ขนาด (เงินรายได้) บ้านสะปอม

ท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

(หน้า 40/59)

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย

(หนา 40/59)

35



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลงังานทดทน



ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 อุดหนุนกิจกรรมสาธารณะ อุดหนุนชุมชน  จํานวน  38  โครงการ  ดังนี้

ประโยชน์องค์กรปกครอง 1.อุดหนุนชุมชนจือปอ  ตามโครงการเมาลิดสาน 12,000 ชุมชนจือปอ กองสวัสดิการฯ

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน สัมพันธ์ชุมชนจือปอ  ประจําปี  2557

อื่น 2 อดหนนชมชนประชาภิรมย์ ตามโครงการ 12 000 ชมชนประชาภิรมย์ กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

อน 2.อุดหนุนชุมชนประชาภรมย ตามโครงการ 12,000 ชุมชนประชาภรมย กองสวสดการฯ

ทําบุญต้อนรับปีใหม่ ประจําปี  2557

3)อุดหนุนชุมชนเมาะสือแม ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนเมาะสือแม กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจําปี  

2557

4)อุดหนุนชุมชนกําปงบารู 2  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกําปงบารู 2 กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

5)อุดหนุนชุมชนอดุลย์ตานนท์  ตามโครงการรดน้ํา 12,000 ชุมชนอดุลย์ตานนท์ กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ - งานปีใหม่ไทย 2557

6)อุดหนุนชุมชนรายอบือรากะ  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนรายอบือรากะ กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

7)อุดหนุนชุมชนกาแลปาแย   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกาแลปาแย กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

8)อุดหนุนชุมชนกําปงบารู 1   ตามโครงการอาซูรอ 6,000 ชุมชนกําปงบารู 1 กองสวัสดิการฯ

รําลึก  ประจําปี  2557

36



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

9)อุดหนุนชุมชนกําปงบารู 1   ตามโครงการแข่งขัน 6,000 ชุมชนกําปงบารู 1 กองสวัสดิการฯ

กีฬาสีภายในชุมชน   ประจําปี  2557

10)อุดหนุนชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์  ตามโครง 12,000 ชุมชนตรอกช้าง กองสวัสดิการฯ

การเมาลิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สมานฉันท์

11)อุดหนุนชุมชนร่วมอุทิศ  ตามโครงการประเพณี 6,000 ชุมชนร่วมอุทิศ กองสวัสดิการฯ

สงกรานต์ รดน้ํา - ขอพรผู้สูงอายุ ปี 2557

12)อุดหนุนชุมชนร่วมอุทิศ  ตามโครงการต้อนรับ 6,000 ชุมชนร่วมอุทิศ กองสวัสดิการฯ

 ปีใหม่ - รวมใจฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

13)อดหนนชมชนพิทักษ์ลิขิต  ตามโครงการจัดงาน 12 000 ชมชนพิทักษ์ลิขิต กองสวัสดิการฯ13)อุดหนุนชุมชนพทกษลขต  ตามโครงการจดงาน 12,000 ชุมชนพทกษลขต กองสวสดการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

14)อุดหนุนชุมชน   912 ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชน   912 กองสวัสดิการฯ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน 912

15)อุดหนุนชุมชนวัดบางนรา ตามโครงการวัน 12,000 ชุมชนวัดบางนรา กองสวัสดิการฯ

สงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

16)อุดหนุนชุมชนประชาร่วมใจ  ตามโครงการ 12,000 ชุมชนประชาร่วมใจ กองสวัสดิการฯ

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

17)อุดหนุนชุมชนกําปงตาโก๊ะ ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกําปงตาโก๊ะ กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

18)อุดหนุนชุมชนชายทะเล   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนชายทะเล กองสวัสดิการฯ

เมาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

19)อุดหนุนชุมชนฮูยงตันหยง  ตามโครงการ 12,000 ชุมชนฮูยงตันหยง กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสัมพันธ์  ประจําปี 2557

20)อุดหนุนชุมชนกาแลตาแป  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกาแลตาแป กองสวัสดิการฯ
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เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

21)อุดหนุนชุมชนสมัยอาณาจักร  ตามโครงการ 12,000 ชุมชนสมัยอาณาจักร กองสวัสดิการฯ

สืบสานประเพณีงานเมาลิดและบรรยายศาสนา

22)อุดหนุนชุมชนมัดยามัน   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนมัดยามัน กองสวัสดิการฯ

เมาลิด ชุมชนมัดยามัน

23)อุดหนุนชุมชนบางนาค  ตามโครงการอนุรักษ์และ 12,000 ชุมชนบางนาค กองสวัสดิการฯ

สืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชนบางนาค

24)อุดหนุนชุมชนละม้ายอุทิศ  ตามโครงการวัน 12,000 ชุมชนละม้ายอุทิศ กองสวัสดิการฯ

สงกรานต์สานสัมพันธ์ ปี 2557สงกรานตสานสมพนธ ป 2557

25)อุดหนุนชุมชนกําปงบารู 3   ตามโครงการเมาลิด 12,000 ชุมชนกําปงบารู 3 กองสวัสดิการฯ

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

26)อุดหนุนชุมชนโต๊ะกอดอร์  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนโต๊ะกอดอร์ กองสวัสดิการฯ

อาซูรอ

27)อุดหนุนชุมชนยะกัง 1   ตามโครงการจัด 12,000 ชุมชนยะกัง 1 กองสวัสดิการฯ

งานเมาลิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

28)อุดหนุนชุมชนยะกัง 2   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนยะกัง 2 กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานสัมพันธ์

29)อุดหนุนชุมชนท่าเรือ 2000   ตามโครงการ 12,000 ชุมชนท่าเรือ 2000 กองสวัสดิการฯ

จัดงานเมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

30)อุดหนุนชุมชนตลาดเก่า  ตามโครงการเมาลิด 12,000 ชุมชนตลาดเก่า กองสวัสดิการฯ

ชุมชนตลาดเก่า

31)อุดหนุนชุมชนกําปงปายง   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกําปงปายง กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประจําปี
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2557

32)อุดหนุนชุมชนบือตง  ตามโครงการเมาลิดสืบสาน 12,000 ชุมชนบือตง กองสวัสดิการฯ

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

33)อุดหนุนชุมชนกูแบบาเดาะ  ตามโครงการเมาลิด 12,000 ชุมชนกูแบบาเดาะ กองสวัสดิการฯ

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

34)อุดหนุนชุมชน ณ นคร  ตามโครงการรดน้ําแสดง 12,000 ชุมชน ณ นคร กองสวัสดิการฯ

มุทิติจิตผู้สูงอายุ ชุมชน ณ นคร

35)อุดหนุนชุมชนหลังตลาดสด  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนหลังตลาดสด กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลดสบสานประเพณวฒนธรรมทองถน

36)อุดหนุนชุมชนพนาสณฑ์  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนพนาสณฑ์ กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

37)อุดหนุนชุมชนบูรณะ  ตามโครงการประเพณี 12,000 ชุมชนบูรณะ กองสวัสดิการฯ

อาซูรอ

(เงินรายได้) (หน้า49-50/59)

38) อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 10,000 กาแลตาแป กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 35 ชุมชน ๆ ละ 10,000 บาท  10,000 กาแลปาแย กองสาธารณสุขฯ

  10,000 กําปงตาโก๊ะ กองสาธารณสุขฯ

10,000 กําปงบารู 1 กองสาธารณสุขฯ

10,000 กําปงบารู 2 กองสาธารณสุขฯ

  10,000 กําปงบารู 3 กองสาธารณสุขฯ

10,000 กําปงปายง กองสาธารณสุขฯ

10,000 จือปอ กองสาธารณสุขฯ

10,000 ชายทะเล กองสาธารณสุขฯ
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10,000 ณ นคร กองสาธารณสุขฯ

10,000 ตลาดเก่า กองสาธารณสุขฯ

10,000 โต๊ะกอดอร์ กองสาธารณสุขฯ

10,000 ท่าเรือ 2000 กองสาธารณสุขฯ

10,000 บางนาค กองสาธารณสุขฯ

10,000 บือตง กองสาธารณสุขฯ

10,000 บูรณะ กองสาธารณสุขฯ

10,000 ประชาภิรมย์ กองสาธารณสุขฯ

10 000 ประชาร่วมใจ กองสาธารณสขฯ10,000 กองสาธารณสุขฯ

10,000 พนาสณฑ์ กองสาธารณสุขฯ

10,000 พิทักษ์ลิขิต กองสาธารณสุขฯ

10,000 มัดยามัน กองสาธารณสุขฯ

10,000 เมาะสือแม กองสาธารณสุขฯ

10,000 ยะกัง 1 กองสาธารณสุขฯ

10,000 ยะกัง 2 กองสาธารณสุขฯ

10,000 รายอบือรากะ กองสาธารณสุขฯ

10,000 ร่วมอุทิศ กองสาธารณสุขฯ

10,000 ละม้ายอุทิศ กองสาธารณสุขฯ

10,000 วัดบางนรา กองสาธารณสุขฯ

10,000 สมัยอาณาจักร กองสาธารณสุขฯ

10,000 หลังตลาดสด กองสาธารณสุขฯ

10,000 อดุลตานนท์ กองสาธารณสุขฯ

10,000 ฮูยงตันหยง กองสาธารณสุขฯ
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10,000 912 กองสาธารณสุขฯ

10,000 กูแบบาเดาะ กองสาธารณสุขฯ

10,000 ตรอกช้างสมานฉันท์ กองสาธารณสุขฯ

(เงินอุดหนุนทั่วไป) (หน้า  32/59)

 อุดหนุนมัสยิด/มัดราเซาะห์ จํานวน 35 โครงการ ดังนี้

1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดดารุสลาม สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดดารุลอิสติกลาล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557ในเดอนรอมฎอน ประจาป 2557

3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดดารุลคอยร์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

4.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดกําปงตาโก๊ะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

5.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดบูรณะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

6.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดยุมอียะห์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

7.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดอัลนูร์(ปาทาน) สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

8.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดประจําจังหวัด สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

9.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดนูรูลฮูดา สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 (ฮูยงตันหยง) 
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10.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์มะนุร์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

11.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์ดารุลนาอีม สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

12.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์แบดา สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

13.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์บาโง สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

14 โครงการสนับสนนกิจกรรมการถือศีลอด 8 000 มัดราเซาะห์โต๊กเวย์ สํานักการศึกษา14.โครงการสนบสนุนกจกรรมการถอศลอด 8,000 มดราเซาะหโตกูเวย สานกการศกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

15.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์หะยี สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 มะอีลา

16.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์บาโง สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 ดือราฮัม

17.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์ดาโต๊ะอูมา สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

18.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์มัดยามัน สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

19.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์อิสลาส สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 (อาเยาะสู)

20.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์หะยี สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 เจะเดร์

21.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์หะยีวาจิ สํานักการศึกษา
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ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

22.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์ท่าเรือ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 2000

23.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์นูรูลอิฮซาน สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

24.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์นูรูล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 ยันนะห์ 

25.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์รายอ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 บือรากะในเดอนรอมฎอน ประจาป 2557 บอรากะ

26.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์ปะจูอาแว สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

27.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์คอยรียะห์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 (เป๊าะโก๊ะ) 

28.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์นูรูล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 อิสลาม

29.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์โต๊ะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 แวอาลี 

30.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์จือปอ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

31.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์บาบอเจ๊ะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 เลาะห์

32.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์อัลอิซาน สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557   
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33.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์กําปงบายง สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

34.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์กูแบบาเดาะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557

35.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์อัลเราะห์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2557 มานียะห์

(เงินรายได้) (หน้า50-52/59)

อุดหนุนชมรม จํานวน 12 โครงการ ดังนี้
1 โครงการประชมใหญ่สามัญประจําปี 2557 และ 10 000 ชมรมแฟนคลับฟต สํานักการศึกษา1.โครงการประชุมใหญสามญประจาป 2557 และ 10,000 ชมรมแฟนคลบฟุต สานกการศกษา

ร่วมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นชมรมแฟนคลับฟุตบอล บอลนราธิวาส  เอฟซี

นราธิวาส  เอฟซี

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําขนมพื้นบ้าน 10,000 ชมรมผู้สูงอายุ สํานักการศึกษา

วัดประชาภิรมย์

3.โครงการประดิษฐ์ของใช้ด้วยไหมพรม 5,000 ชมรมส่งเสริมสุขภาพ สํานักการศึกษา

และฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

4.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด 10,000 ชมรมกีฬาเทควันโด สํานักการศึกษา

จังหวัดนราธิวาส

5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาพไทเก็ก 9,000 ชมรมไทเก๊กฉี้กง สํานักการศึกษา

นราธิวาส

6.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาพไทเก็ก 9,000 ชมรมไทเก๊กสนามกีฬา สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส

7.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาพไทเก็ก 9,000 ชมรมไทเก๊กทักษิณ สํานักการศึกษา

บางนรา
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8.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาพไทเก็ก 9,000 ชมรมไทเก๊กลม สํานักการศึกษา

ปราณนราธิวาส

9.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาพไทเก็ก 9,000 ชมรมไทเก๊กวัดประชา สํานักการศึกษา

ภิรมย์

10.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะ 9,000 ชมรมส่งเสริมกีฬา สํานักการศึกษา

เลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจําปี 2557 มวลชนผู้สูงอายุ

จังหวัดนราธิวาส

11.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะ 5,000 ชมรมส่งเสริมกีฬา สํานักการศึกษา

เลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจําปี 2557 มวลชนผ้สงอายเลศแหงประเทศไทย ครงท 19 ประจาป 2557 มวลชนผูสูงอายุ

จังหวัดนราธิวาส

12.โครงการค้นหาดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติ 10,000 ชมรมกรีฑาจังหวัด สํานักการศึกษา

นราธิวาส

(เงินรายได้) (หน้า 52/59)

อุดหนุนสมาคม/วัด/มูลนิธิ จํานวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนงานพิธีไหว้ครูองค์พ่อจตุคาม 8,000 มูลนิธิองค์พ่อจตุคาม สํานักการศึกษา

รามเทพ และพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่  ประจําปี 2557 รามเทพ 

2.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ประทับองค์จําลอง 340,000 มูลนิธิศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ สํานักการศึกษา

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล นราธิวาส

3. โครงการสนับสนุนการแห่พระศาลเจ้า การจัดงาน 20,000 สมาคมจีนนราธิวาส สํานักการศึกษา

วันเช้งเม้ง

4.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร 80,000 วัดพรหมนิวาส สํานักการศึกษา

และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินรายได้) (หน้า 52/59)
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5.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสงเคราะห์ศพ 40,000 สมาคมกู้ภัยนรา 01 สํานักปลัดเทศบาล

ไร้ญาติและยากไร้ ปี 2557
6.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทา 40,000 มูลนิธิเมตตาธรรม สํานักปลัดเทศบาล

สาธารณภัย นราธิวาส

(เงินรายได้) (หน้า 6/59)

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  จํานวน 

2  โครงการ

 - อุดหนุนการจัดทําเรือแห่บุปผชาติ 7,000 เทศบาลตําบลบาเจาะ สํานักการศึกษา

ประจําปี 2557 ในงานแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง (เงินรายได)้ (หน้า 49/59)ประจาป 2557 ในงานแขงขนเรอหนาพระทนง (เงนรายได) (หนา 49/59)
 - อุดหนุนเทศบาลตําบลรือเสาะ ตามโครงการ 40,000 เทศบาลตําบลรือเสาะ สํานักการศึกษา

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์  (เงินรายได้) (หน้า 47/59)
1,729,000

2 สืบสานวิถีชีวิตประมง  - จัดทําซั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา 60,000 บริเวณชายฝั่งหาด กองสวัสดิการฯ

พื้นบ้านตามภูมิปัญญา ใต้ทะเล บริเวณชายฝั่งหาดนราทัศน์ (เงินรายได้) นราทัศน์

ท้องถิ่น (หน้า 43/59)

3 จัดการแข่งขันนกเขาชวา  - ดําเนินการจัดการแข่งขันประชัน 200,000 สวนสาธารณะเฉลิมพระ สํานักการศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทาน เสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพ (เงินรายได้) เกียรติ 6 รอบฯ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานของดีเมือง (สวน ร.5)
นรา (หน้า 48/59)

4 จัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวาย 200,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

อาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์สําหรับประชาชน (เงินรายได้) นราธิวาสราช -

 - พิธีการให้พรโดยเจ้าคณะจังหวัดและ นครินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัด (หน้า 48/59)
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5 จัดงานประเพณีชักพระ  - จัดให้มีขบวนแห่เรือพระ ประกวดเรือพระ 150,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา
การประกวดกลองยาว   พิธีการสงฆ์ (เงินรายได้) นราธิวาสราช -

การแสดงมหรสพ  และกิจกรรมอื่นๆ โดยร่วมงานกับ นครินทร์

จังหวัดนราธิวาส (หน้า 48/59)

6 จัดงานประเพณีลอยกระทง  - จัดให้มีการประกวดกระทง  นางนพมาศ ธิดา 200,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

นพมาศ การแสดงของเยาวชน การแสดงดนตรีและ (เงินรายได้) นราธิวาสราช -

 มหรสพ นครินทร์ (หน้า 48/59)

 

7 จัดงานประเพณีวัน  - จัดให้มีขบวนแห่พระพทธรป นางสงกรานต์ 300 000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา7 จดงานประเพณวน   จดใหมขบวนแหพระพุทธรูป นางสงกรานต 300,000 สวนกรมหลวง สานกการศกษา

สงกรานต์  - จัดพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ (เงินรายได้) นราธิวาสราช -

ถวายภัตตาหารเพล นครินทร์

 - การประกวดหรือการแสดงศิลปะพื้นเมือง (หน้า 48/59)

8 จัดงานเมาว์ลิด  ตรุษจีน  - จัดงานเมาว์ลิดหรือฮารีรายอและหรือตรุษจีนโดย 200,000 บริเวณเขต สํานักการศึกษา

และหรือฮารีรายอ กําหนดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดคัด (เงินรายได้) เทศบาลเมือง

ลายมืออักษรอาหรับ การร้องเพลงอานาเซด การ นราธิวาส

บริจาคอาหาร ขนมแก่เด็กเยาวชน ที่มาร่วมงาน 

โดยจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆด้วยโคมไฟประดับบริเวณ

 ถนนสายหลัก (หน้า 48/59)

9 ดําเนินงานพิธีเข้าสุนัตหมู่   - ทําพิธีเข้าสุนัตหมู่ให้กับเด็ก 100,000 โรงแรมอิมพีเรียล กองสวัสดิการฯ
ยากไร้ภายในเขตเทศบาล (เงินรายได้) (หน้า 49/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

10 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ  - ส่งทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันเรือ 400,000 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย สํานักการศึกษา

แข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง หน้าพระที่นั่ง ฯ   จํานวน ๔ (เงินรายได้)

ประเภท  คือ เรือยาว เรือกอและ

เรือยอกอง และเรือคชสีห์ (หน้า 49/59)
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1

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

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

1 ปรับปรุงศาสนสถานใน    - ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานที่ชํารุด 1,000,000 วัด มัสยิด กองสวัสดิการสังคม
เขตเทศบาล สึกหรอ  ตกแต่งให้มีความสวยงาม (เงินรายได้) และมัดราเซาะห์

ภายในเขตเทศบาล (หน้า 49/59)
2 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  - จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 70,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

และวันเข้าพรรษา   จัดสมโภชเทียนพรรษา ( ิ ไ )้ ิ ส ช 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓   เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา

และวนเขาพรรษา  - จดสมโภชเทยนพรรษา (เงนรายได) นราธวาสราช -
 - แห่เทียนและ  ถวายเทียน ณ วัดใน นครินทร์
เขตเทศบาล (หน้า 47/59)

3 จัดทอดกฐินสามัคคี  - จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีให้แก่วัด 30,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
ในเขตเทศบาล (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส (หน้า 49/59)

4 ส่งเสริมหลักศรัทธา  - จัดกิจกรรมโดยปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน 50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
จริยธรรมและคุณธรรม ประชาชนเห็นคุณค่าต่อการปฏิบัติตน (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

ตามคําสอนของศาสนาอิสลาม (หน้า 49/59)
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1

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 จัดเข้าค่ายลูกเสือ  - จัดเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส  เมืองนราธิวาส   จํานวน ๖๐๐ คน (เงินรายได้) (หน้า 46/59)

 

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา 7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 เดินทางไปราชการ  - เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน สํานักงานเทศบาล ทุกสํานัก/

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเพื่อเพิ่ม เมืองนราธิวาส กอง

ประสิทธิภาพการทํางานของสํานัก/กอง ดังนี้ 

      สํานักปลัดเทศบาล 730,000 (หน้า 3,13/59)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

, ( , )

สํานักการช่าง 120,000 (หน้า 53/59)

  สํานักการศึกษา 210,000 (หน้า 19/59)

             กองวิชาการและแผนงาน 50,000 (หน้า 7/59)

                  กองคลัง 150,000 (หน้า 11/59)

กองสวัสดิการฯ 40,000 (หน้า 33/59)

 กองสาธารณสุขฯ 80,000 (หน้า 28/59)
1,380,000

(เงินรายได้)

2 ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ  - จัดฝึกอบรมพนักงานเทศบาล 400,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด

ทัศนศึกษาดูงานสําหรับ  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และจราจร (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส เทศบาล

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ชุมชน เพื่อให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ พร้อม และต่างจังหวัด

ประจํา พนักงานจ้าง ทัศนศึกษาดูงาน

และจราจรชุมชน

( หน้า 4/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

3 ฝึกอบรมและทัศนศึกษา - จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 2,000,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด

ดูงานของคณะผู้บริหาร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลและ เทศบาล และพนักงานเทศบาล และต่างจังหวัด

พนักงานเทศบาล

( หน้า 4/59)

4 อบรมคอมพิวเตอร์  - จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะผู้บริหาร/ 3,000 ห้องประชุมพิชิต กองวิชาการ

สําหรับคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาล   จํานวน  2  รุ่น (เงินรายได้) บํารุงเทศบาลเมือง และแผนงาน

สมาชิกสภาเทศบาล  นราธิวาส

( หน้า 8/59)( หนา 8/59)

5 งานวันครูของ  - จัดงานระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 50,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู (เงินอุดหนุนทั่วไป) เทศบาล

เมืองนราธิวาส

( หน้า 22/59)

6 พัฒนาศักยภาพและ  - อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการปฏิบัติ 100,000 สํานักงานเทศบาล สํานักการช่าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งานด้านพื้นที่สีเขียว แก่พนักงานเทศบาล (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

ของพนักงานเทศบาลและ และลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ของ และต่างจังหวัด

ลูกจ้างประจําและพนักงาน สํานักการช่าง

จ้างของสํานักการช่าง (หน้า 53/59)

7 จัดงานวันสถาปนา  - เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งสถานธนานุบาล 20,000 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล เทศบาล (เงินรายได้) เทศบาลเมือง 

นราธิวาส

(หน้า 3/6)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร  - จัดซื้อชั้นวางเอกสารขนาดความสูง 25,000 ห้องทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล

๑๙๐ ซม. ยาว ๒๐๐ ซม. กว้าง ๔๐ ซม. (เงินรายได้)   - งานทะเบียน

ขนาดความกว้างระหว่างชั้น ๔๐ ซม. ราษฎร

จํานวน ๒ ชุด

แนวทางการพัฒนา 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

(หน้า 5/59)

2 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ  - จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จํานวน 1 เครื่อง 23,000 ห้องทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ จอแบนขนาดไม่น้อยกว่า  46  นิ้ว (เงินรายได้)   - งานทะเบียน

ราษฎร

(หน้า 5/59)

3 จัดซื้อพัดลมไอน้ํา  - จัดซื้อพัดลมไอน้ํา จํานวน ๔ เครื่อง 140,000 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว (เงินรายได้)    - งานธุรการ

(หน้า 5/59)

4 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก  - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองปลัดเทศบาล 340,000 บ้านพักรองปลัด สํานักปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยทําการ ปูพื้น  ทาสี  ทําฝ้าเพดาน (เงินรายได้)  เทศบาลเมือง

 - ซ่อมแซมประตูรั้ว นราธิวาส (หน้า 5-6/59)

5 ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสลิงลิฟต - เปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสาร 5 ชั้น 83,460 ลิฟต์โดยสาร 5 ชั้น สํานักปลัดเทศบาล

โดยสาร 5 ชั้น เทศบาลเมือง จํานวน 4 เส้น ๆ ละ 30 เมตร (เงินรายได้) เทศบาลเมืองนราธิวาส

นราธิวาส

(หน้า 6/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

6 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ  - จัดซื้อกล้องวีดีโอระบบ  AVCHD 60,000 กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

เผยแพร่ จํานวน  1  ชุด (เงินรายได้) 

(หน้า 9/59)

7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ    46,000 กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

จํานวน 2 เครื่อง  (เงินรายได้) 

(หน้า 9/59)

8 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  ระดับ 1 - 2  จํานวน   4,500 กองคลัง กองคลัง

5 ตัว  ตัวละ 900 บาท (เงินรายได้)  - ฝ่ายพัฒนารายได้

(หน้า 12/59)

้ ่ ้ ่9 จัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อน  - จัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อน จํานวน  2 ตู้ 144,000 กองคลัง กองคลัง

เป็นตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (เงินรายได้)  - ฝ่ายพัฒนารายได้

(หน้า 12/59)

10 จัดซื้อกล้องถ่ายรูป  - จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จํานวน 1 กล้อง 20,000 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

 (เงินรายได้)  - งานเทศกิจ

(หน้า15/59)

11 จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน  - จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จํานวน 3๐๐ ชุด 474,000 รร.เทศบาล 1 สาํนักการศึกษา

โรงเรียน 1,2,3 โรงเรียนละ 100 ชุด (เงินอุดหนุนทั่วไป) รร.เทศบาล 2

รร.เทศบาล 3

(หน้า 25/59)

12 ก่อสร้างป้อมยามโรงเรียน  - ก่อสร้างป้อมยามทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 204,000 รร.เทศบาล 1 สํานักการศึกษา

เทศบาล 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สุง 2.9 เมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป)

มีพื้นที่ 9 ตารางเมตร

(หน้า 25/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

13 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  - จัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียน 350,000 รร.เทศบาล 6 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๖  และอาคารเรียน  ทั้ง ๔ หลัง (เงินอุดหนุนทั่วไป)

(หน้า 25/59)

14 ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงอาคารโรงอาหารปูพื้นกระเบื้อง 226,000 รร.เทศบาล 5 สํานักการศึกษา

โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 เซรามิคพื้น  ขนาดไม่น้อยกว่า 12" x 12" (เงินอุดหนุนทั่วไป)

(หน้า 25/59)

15 ปรับปรุงซ่อมแซม  - รื้อถอนรางระบายน้ําที่รั่วซึมของหลังคาอาคาร 200,000 รร.เทศบาล 3 สํานักการศึกษา

อาคารเรียน 3(อาคารเฟื่องฟ้า) (เงินอุดหนุนทั่วไป)

โรงเรียนเทศบาล 3

(หน้า 25/59)

16 ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 4 อาคาร  - ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียนของอาคารเรียน 200,000 รร.เทศบาล 6 สํานักการศึกษา
เรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 6  ชั้น 4 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

(หน้า 25/59)

17 ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร  - ปูกระเบื้องโรงอาหาร  ขนาดไม่น้อยกว่า 200,000 รร.เทศบาล 2 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 315 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนทั่วไป)

(หน้า 25/59)

18 ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน  - เปลี่ยนหลังคาที่ชํารุด 593,700 รร.เทศบาล 1 สํานักการศึกษา
ชั้น 4 อาคารเรียนศรีตรัง  - ซ่อมแซมโครงหลังคาที่ชํารุดของอาคารเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป)

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีตรัง

(หน้า 25-26/59)

19 ปรับปรุงอาคาร  - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบทั้งภายในและ 661,000 รร.เทศบาล 5 สํานักการศึกษา

เอนกประสงค์ ภายนอกอาคาร (เงินอุดหนุนทั่วไป)

โรงเรียนเทศบาล 5  - ติดตั้งเครื่องดูดความร้อน

(หน้า 26/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

20 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ - ปรับพื้นอาคารและปูกระเบื้อง 202,000 รร.เทศบาล 4 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารเอนกประสงค์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

(หน้า 26/59)

21 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  - จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง เกรด A จํานวน 400 ตัว 120,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง

(เงินรายได้) (หน้า 35/59)
 - จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง

ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น พร้อม (เงินรายได้)

อุปกรณ์ประกอบ  จํานวน 1 เครื่อง (หน้า 54/59)

22 จัดซื้อเต้นท์โครงเหล็กผ้าใบ  - จัดซื้อเต้นท์โครงเหล็กผ้าใบ  ขนาดกว้าง 210,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง

ทรงโค้ง ไม่น้อยกว่า  ๔.๐๐ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๘.๐๐ (เงินรายได้)
เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร จํานวน 6 หลัง

 - จัดซื้อผ้าเต็นท์ เป็นผ้าใบใช้สําหรับกางเต็นท์ 225,000
ทรงเหลี่ยม  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร (เงินรายได้)
ยาวไม่น้อยกว่า  ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑๕ ผืน

(หน้า 35/59)

23 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือปฎิบัติ  - จัดซื้อเครื่องปั้มน้ําออโตเมติก  ขนาดไม่ต่ํากวา่ 4,500 ตลาดสดบาเละฮิเล กองสาธารณสุขฯ

งาน 150 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง (เงินอุดหนุนทั่วไป) (หน้า 41/59)

 - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ 10,000 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง (เงินรายได้) (หน้า 57/59)

 

24 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด  - จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด  ชนิดล้อเลื่อนสามารถ 20,000 กองสวัสดิการ ฯ กองสวัสดิการ ฯ

ซ่อนเก็บขาได้  จํานวน  1 ชุด (เงินรายได้)

(หน้า 42/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ระยะเวลาดําเนินการ

25 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  - จัดซื้อพัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด 16 นิ้ว   3,000 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

2 ตัว (เงินรายได้)

(หน้า 57/59)

26 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์  - ก่อสร้างพี้น คสล. บริเวณรอบโรงพักสัตว์ 155,000 โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

 และโรงฆ่าสัตว์  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 206 ตร.ม.

 - ก่อสร้างระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร 27,270 โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

โรงฆ่าสัตว์

 - ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ 1 หลัง  พร้อมทําการ 120,000 โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขฯ
เดินระบบไฟฟ้าในห้องอุปกรณ์ 302,270 (หน้า 57/59)

(เงินรายได้)

27 จัดซื้อไฟฉุกเฉิน  - จัดซื้อไฟฉุกเฉิน จํานวน 6 เครื่อง 30,000 สถานีขนส่งเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

แบตเตอรี่ 12 V พร้อมติดตั้ง (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

(หน้า 2/2)

28 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  - จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้  ระดับ 3 - 6 จํานวน 1 ชุด 8,500 สถานีขนส่งเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

 - จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 10,000 เมืองนราธิวาส

(เงินรายได้) (หน้า 2/2)

29 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  - จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้   จํานวน 5 ชุด 50,000 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับลูกค้า  ขนาด 60,000 เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลเมือง 

ไม่น้อยกว่า 36,000  บีทียู (เงินรายได้) นราธิวาส

(หน้า 5/6)
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ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  - จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 50,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ

เทศบาลโดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ/ (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

เอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม  

เพื่อแสดงความคิดเหน็

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3   พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

58

เพอแสดงความคดเหน

และให้ข้อเสนอแนะ

(หน้า 7-8/59)

2 ออกหน่วยบริการ  - ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อรับชําระภาษี 30,000 เขตเทศบาล กองคลัง

เคลื่อนที่รับชําระภาษี นอกสถานที่ (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

(หน้า 11/59)
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ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๔  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา  - จัดซื้อและติดตั้งเครื่องบันทึกเวลา 106,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ด้วยลายนิ้วมือ ด้วยลายนิ้วมือ  จํานวน  2  ตัว พร้อม   (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

อุปกรณ์ต่างๆ  

(หน้า 5/59)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

59

(หนา 5/59)

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จํานวน 1 เครื่อง 32,000 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

และระบบรับจํานํา  - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer  44,000 เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง 

แบบแคร่สั้น  จํานวน  2  เครื่อง นราธิวาส นราธิวาส

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 1,700

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล 85,000 (หน้า 4/6)

จํานวน 1 ระบบ

 - จัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิด LASER 12,300

BARCODE

 - จัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือ FINGER SCAN 25,000
แบบ USB PORT จํานวน 2 ชุด 200,000

(เงินรายได้)

(หน้า 6/6)

59



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 ค่ารับรองในการต้อนรับ  - สํารองงบประมาณไว้ในการเลี้ยงต้อนรับ 150,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

บุคคลหรือคณะบุคคล บุคคล/คณะบุคคลที่มาเยือนเทศบาล (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

(หน้า 3/59)

2 เลี้ยงรับรองในการประชม  - สํารองงบประมาณไว้ในการจัด 120 000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

2 เลยงรบรองในการประชุม   สารองงบประมาณไวในการจด 120,000 สานกงานเทศบาล สานกปลดเทศบาล

สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม ประชุมสภาเทศบาล  คณะกรรมการหรือ (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

การหรือ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ (หน้า 3/59)

3 จัดงานวันเทศบาล จัดงานเนื่องในวันเทศบาล  ดังนี้   300,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

 - กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

 - การแข่งขันกีฬา เกมส์ 

 - กิจกรรมพิธีทางศาสนา

(หน้า 3/59)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 สื่อมวลชนสัมพันธ์  - จัดการแถลงนโยบายและผล 40,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

การดําเนินงานแก่สื่อมวลชนพร้อม (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

จัดเลี้ยงแก่สื่อมวลชน จํานวน 1 ครั้ง (หน้า 8/59)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กร

ระยะเวลาดําเนินการ
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 สนับสนุนการดําเนินงาน  - สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัด 30,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ

เพื่อสนับสนุนชุมชน กิจกรรมของชุมชน รายละเอียดตามโครงการ (งบประมาณ เทศบาล 35 ชุมชน สังคม

เข้มแข็ง /แผนงานของชุมชน เทศบาล) (หน้า 40/57)

2 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  - จัดทํา/จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 18,900 เขตเทศบาลเมือง กองสวัสดิการ

ชุมชน ของชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 1.20 เมต (เงินอุดหนุน) นราธิวาส สังคม

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ

ชุมชน ของชุมชน ขนาดไมนอยกวา 1.20 x 1.20 เมต (เงนอุดหนุน) นราธวาส สงคม

จํานวน 3 ป้าย

(หน้า 40/57)

3 ฝึกอบรมหรือทบทวน  - ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 ชุมชนในเขต งานปัองกันฯ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย และทัศนศึกษาดูงานให้กับประชาชน (งบประมาณ เทศบาล สํานักปลัดฯ

พลเรือน(อปพร.)และทัศน เทศบาล)

ศึกษาดูงาน (หน้า 13/57)

4 ฝึกอบรมหรือทบทวนไทย   - จัดอบรมจํานวน 1 รุ่นๆ ละ 30 คน 50,000 สถานีดับเพลิง งานปัองกันฯ

อาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) (งบประมาณ เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ

เทศบาล) นราธิวาส (หน้า 13/57)

5 ฝึกอบรมหรือทบทวนยุว  - จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ 35,000 เขตเทศบาล งานปัองกันฯ

อปพร. ภัยให้กับยุว อปพร. (งบประมาณ เมืองนราธิวาส สํานักปลัดฯ

เทศบาล) (หน้า 13/57)

6 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย  - จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000 เขตเทศบาล งานปัองกันฯ

พลเรือน (เงินอุดหนุน) เมืองนราธิวาส สํานักปลัดฯ

(หน้า 13/57)(หนา 13/57)



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 ฝึกอบรมหรือทบทวนเจ้าหน้า  - ติดตั้งประตูเหล็กม้วนขนาด 4.5 เมตร 70,000 สถานีดับเพลิง งานปัองกันฯ

ที่ปฏิบัติงานการป้องกันและ จํานวน 2 ชุด สถานีดับเพลิงสาขาย่อย (งบประมาณ เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ

บรรเทาสาธารณภัย ถนนเจริญพงศ์ เทศบาล) นราธิวาส (หน้า 13/57)

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติ   - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซิน 4 18,500 สถานีดับเพลิง งานปัองกันฯ

งานของงานป้องกันและ จังหวะ ปริมาณกระบอกสูบ 35.8 ซีซี แรงมา้ไม่ (งบประมาณ เทศบาล สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 8.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ

บรรเทาสาธารณภัย ต่ํากว่า 12 กิโลวัตต์(1.6 แรงม้า)  ที่ 7,000 รอบ เทศบาล)

ต่อนาที แรงบิดไม่ต่ํากว่า 1.90 นิวตัน - เมตร

(0.19 กิโลเมตร - เมตร) ที่ 5,500 รอบ/นาที

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 39,000

 2 แรงม้า ใบเลื่อย 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และ (งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.1 เทศบาล) (หน้า 15/57)

 แรงม้า ใบเลื่อย 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ 69,000 สถานีดับเพลิง งานปัองกันฯ

ขนาดไม่ต่ํากว่า 7 แรงม้า ขนาดท่อส่งไม่น้อย (เงินอุดหนุน) เทศบาล สํานักปลัดฯ

กว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)  ปริมาณน้ําที่สูบได้

ไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิลิตรต่อนาที หรือปริมาณ

300 แกลอน (อเมริกัน) ต่อนาที ส่งน้ําได้สูงไม่

ต่ํากว่า 8 เมตร หรือ 30 ฟุต จํานวน 3 เครื่อง

   ั ื้ ื่ ป ี่  2 โ ์ 2  - จดซอเครองประจุแบตเตอร ขนาด 12 โวลท 20,000

100 แอมป์ จํานวน 1 เครื่อง (เงินอุดหนุน)



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

  - ติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิด บริเวณสถานีดับเพลิง 150,000

จาตุรงค์รัศมี 7 จุด สถานีดับเพลิงย่อย  ถนน (เงินอุดหนุน)

เจริญพงศ์ 3 จุด  จํานวน 10 เครื่อง

  - จัดซื้อเชือกโรยตัว จํานวน 4 ชุด พร้อมสแนป 100,000

ริ่งเป็นเชือกชนิดใยสังเคราะห์ และมีความทน (เงินอุดหนุน)

แรงดึงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า 6,050 LBF ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 มม.ความยาว

90 เมตร 396,500 (หน้า 15/57)



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 8.3  ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

ระยะเวลาดําเนินการ

73



 

 

 

 

 

หน่วยงานอ่ืน 



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.

1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  - อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครตํารวจบ้าน 4,000,000 เขตเทศบาล สถานีตํารวจภูธร

อาสาสมัครตํารวจบ้าน จํานวน 50 นาย  เมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส

สถานีตํารวจภูธรเมืองนราธิวาส  - ออกคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่

ตํารวจในการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล

 - ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

2 เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม  - สํารวจข้อมูล  เพื่อรวบรวมรายงานสถานการณ์ 20,000 เขตเทศบาล สํานักงานพัฒนา 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

หน่วยงานอื่น

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ู

ทางสังคมระดับจังหวัด เมืองนราธิวาส สังคมและความ  

มั่นคงของมนุษย์  

จังหวัดนราธิวาส

3 ป้องกันและปราบปราม  - ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ 30,000 เขตเทศบาล สํานักงานพัฒนา 

การค้ามนุษย์ ปราบปรามการค้ามนุษย์ เมืองนราธิวาส สังคมและความ  

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนราธิวาส

4 พัฒนานโยบายด้านคนพิการ  - ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการกลไกด้านคนพิการ 73,650 เขตเทศบาล สํานักงานพัฒนา 

เมืองนราธิวาส สังคมและความ  

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนราธิวาส
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

5 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย  - พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยง 26,800 เขตเทศบาล สํานักงานพัฒนา 

ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  เด็กเอกชน เมืองนราธิวาส สังคมและความ  

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนราธิวาส

6 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย  - พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ในชุมชน 340,000 เขตเทศบาลเมือง สํานักงานพัฒนา 

ในชุมชนด้อยโอกาส ด้อยโอกาส นราธิวาส สังคมและความ  

 มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนราธิวาส

7 ส่งเสริมสังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุ  - ส่งเสริมคลังปัญญาผู้สูงอายุ 221,900 เขตเทศบาลเมือง สํานักงานพัฒนา ุ ู ู ุ ญญ ู ู ุ

 - ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต นราธิวาส สังคมและความ  

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนราธิวาส

8 เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้  - สร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัด 257,500 เขตเทศบาลเมือง สํานักงานพัฒนา 

ชายแดนใต้ นราธิวาส สังคมและความ  

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนราธิวาส

9 พัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส  - ก่อสร้างป้ายศูนย์ราชการ จํานวน 6 จุด  ดังนี้ 15,000,000 เขตเทศบาล สํานักงานโยธาธิการ

 - เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  จํานวน  1 จุด   เมืองนราธิวาส และผังเมืองจังหวัด

 - เขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเคียน   และเขตองค์การ นราธิวาส

จํานวน 5 จุด บริหารส่วนตําบล

โคกเคียน
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

10 ยกระดับการมีงานทําสู่ความเข้มแข็ง  - รับขึ้นทะเบียนหางาน 40,000 พื้นที่เขตเทศบาล สํานักงานจัดหางาน

กิจกรรมการมีงานทํานําชุมชน  - รับสมัครงาน เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เข้มแข็ง  - ทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ

 - รับแจ้งความประสงค์ฝึกอบรมอาชีพอิสระ

 - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงานและภารกิจ

ของสํานักงาน  โดยผ่านทางรถโมบายยูนิคของ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

11 ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  - บุคลากร กศน.ร่วมกับชุมชนในแต่ละชุมชน  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษาู ุ ุ ุ ุ ุ

จัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กับ เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฟัง พูด อ่าน เขียน นราธิวาส ต.บางนาค

ภาษาไทยได้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 

หลักสูตร กศน. ในระดับที่สูงขึ้น

12 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตร  - บุคลากร กศน.จัดกิจกรรมทางการศึกษา  - กศน.ตําบล สํานักงานการศึกษา

การศึกษานอกระบบ  พุทธศักราช ขั้นพื้นฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่อยู่ บางนาค นอกโรงเรียน(กศน.)

2551 นอกระบบโรงเรียนได้รับการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ต.บางนาค

 และได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

13 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  - บุคลากร กศน. จัดกิจกรรมด้านทักษะอาชีพ  เพื่อ  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษา

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความ เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

ต้องการของตลาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน นราธิวาส ต.บางนาค

ในเขตเทศบาลให้ดีขึ้น
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

14 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา  - บุคลากร กศน. ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรม  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษา

ทักษะชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

เมืองนราธิวาส นราธิวาส ต.บางนาค

15 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา  - บุคลากร กศน. ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษา

สังคมและชุมชน ในเขตเทศบาล เพื่อฝึกกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

อย่างมีระบบ  สามารถพึ่งพาตนเองได้และ นราธิวาส ต.บางนาค

เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในชุมชน

16 จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม  - บุคลากร กศน. ร่วมกับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษาู ุ ุ ฐ ุ ุ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนเขตเทศบาล  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตบนหลักเศรษกิจ นราธิวาส ต.บางนาค

พอเพียง

17 เปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ  - บุคลากร กศน. ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ  เพื่อดูแล  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษา

ในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ คุณค่าของตนเอง และสามารถอยู่ เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

 ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข นราธิวาส ต.บางนาค

18 ส่งเสริมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น  - บุคลากร กศน. ร่วมกับกลุ่มเยาวชนในชุมชน  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส  ในการส่งเสริมและพัฒนา เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีอาชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่าง นราธิวาส ต.บางนาค

มีความสุข
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

19 พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีไทย  - บุคลากร กศน. ร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษา

หัวใจแกร่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส  เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้ เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

ตระหนักในบทบาท หน้าที่  ภาระในการเลี้ยงดู นราธิวาส ต.บางนาค

บุตรหลาน และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

20 ส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาพาสันติสุข  - บุคลากร กศน.ร่วมกับประชาชนทั่วไป ข้าราชการ  - ทุกชุมชนในเขต สํานักงานการศึกษา

 ตํารวจและทหารเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  เพื่อ เทศบาลเมือง นอกโรงเรียน(กศน.)

ส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะ  การเรียนรู้ภาษาสันติสุข นราธิวาส ต.บางนาค

21 วันหล่อเทียน , สมโภชเทียน ,  - สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการหล่อเทียนพรรษา 60,000 เขตเทศบาลเมือง กองพัฒนานักศึกษา

ถวายเทียนพรรษา นราธิวาส มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราช 

นครินทร์

22 ของดีเมืองนรา  - จัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราร่วมกับ 20,000 เขตเทศบาลเมือง กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราช 

นครินทร์

23 จัดทําเรือบุพชาติ  - จัดทําเรือบุพชาติร่วมในริ้วขบวนร่วมกับ 30,000 เขตเทศบาลเมือง กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราช 

นครินทร์
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

24 บริการตัดผมนอกสถานที่  - บริการตัดผมให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ.เขต 1 5,000 โรงเรียนประถม วิทยาลัยสารพัดช่าง

และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส และขยายโอกาส นราธิวาส

ในเขตสพฐ.เขต 1 

และเทศบาลเมือง

นริวาส

25 ส่งเสริมสุขภาพจิต ชีวิตสดใสพลังกาย  - จัดกิจกรรมประกวดบ้านสะอาด  46,350 ชุมชนกําปงบารู2 คณะกรรมการ

เข้มแข็ง (หน้าบ้าน น่ามอง) หน้าบ้าน น่ามอง (งบ สปสช.) ชุมชนกําปงบายง 2

26 ส่งเสริมการออกกําลังกายฟุตบอลแก่  - จัดกิจกรรมฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน 32,640 สนามกีฬา คณะกรรมการ

เด็กและเยาวชน   (งบ สปสช.) เทศบาลเมือง ชุมชนมัดยามัน

นราธิวาส

27 ส่งเสริมการออกกําลังกาย แบบ  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายแก่กลุ่มสตรีและ 30,000 สวนกรมหลวง ชมรมแอโรบิค

แอโรบิค ผู้สูงอายุ แบบแอโรบิค (งบ สปสช.) นราธิวาสราช สวนกรมหลวง

นครินทร์ นราธิวาสราชนคริทร์

28 ส่งเสริมการออกกําลังกาย รําไม้พรอง  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายแก่กลุ่มสตรีและ 55,110 ชุมชนละม้ายอุทิศ ชมรมไมพ้รอง

แก่กลุ่มสตรีชุมชนละม้ายอุทิศ ผู้สูงอายุ (งบ สปสช.) ชุมชนละม้ายอุทิศ

29 ส่งเสริมการออกกําลังกายแก่กลุ่มสตรี  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายแก่กลุ่มสตรีและ 55,110 ชุมชนร่วมอุทิศ ชมรมแอโรบิคแด๊นซ์

ชุมชนร่วมอุทิศ ผู้สูงอายุ แบบแอโรบิค (งบ สปสช.) ชุมชนร่วมอุทิศ
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

30 ส่งเสริมการออกกําลังกายแอโรบิค  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายแก่กลุ่มสตรีและ 60,000 ลานจอดรถ หน้า ชมรมแอโรบิค  

แก่กลุ่มสตรีทุกชุมชนในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุ แบบแอโรบิค (งบ สปสช.) เทศบาลเมือง ประชาร่วมใจ

นราธิวาส

31 ส่งเสริมการออกกําลังกายไทเก็ก  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายแก่กลุ่มสตรีและ 30,000 วัดประชาภิรมย์ ชมรมไทเก็ก

ผู้สูงอายุ แบบไทเก็ก (งบ สปสช.) วัดประชาภิรมย์

32 ส่งเสริมการออกกําลังกายแบบลีลาศ  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายแก่กลุ่มสตรีและ 60,000 โรงเรยีนเทศบาล ชมรมลีลาศ

แก่กลุ่มผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาลเมือง ผู้สูงอายุ แบบลีลาศ (งบ สปสช.) 1 โรงเรียนเทศบาล 1ุ ู ู ุ ู ู ุ

นราธิวาส

33 ลีลาศเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกายแก่สมาชิกชมรมฯ 56,880 รพ.นราธิวาส ชมรมส่งเสริม

(ต่อเนื่อง) ผู้สูงอายุ ราชนครินทร์ สุขภาพและฟื้นฟู

สภาพผู้สูงอายุ

รพ.นราธิวาส

ราชนครินทร์

(ชสส.นราธิวาส)

34 ปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ บางนราไบค์  - จัดให้ผู้ออกกําลังกายโดยการปั่นจักรยานมารวม 54,800 เขตเทศบาลเมือง ชมรมจักรยาน

ตัวกันหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ปั่น นราธิวาส บางนราไบค์

รอบเมืองเพื่อสุขภาพ

35 เดิน - วิ่ง บางนาคฟันรันมินิมาราธอน  - กิจกรรมเดิน - วิ่ง  บางนาคฟันรันมินิมาราธอน 130,000 เขตเทศบาลเมือง ประธานชุมชน

2557 2557 นราธิวาส บางนาค
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

36 การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด  - จัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 530,000 สนามในชุมชน ประธานชุมชน

ยะกัง 1 และคณะกรรมการ

ชุมชนยะกัง 1

37 ส่งเสริมการกีฬาชุมชนเพื่อสุขภาพ  - จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อสุขภาพและกระตุ้น 71,300 สนามในชุมชน ชุมชนกําปงบารู 1

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมออกกําลังกายเป็นประจํา กําปงบารู 1

38 ส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพ  - จัดการออกกําลังกาย แบบวิ่งเพื่อสุขภาพ 22,800 เขตเทศบาล ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

จังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

39 พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ  - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพ 48,600 วัดประชาภิรมย์ ชมรมผู้สูงอายุ

ของผู้สูงอายุ วัดประชาภิรมย์

40 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา  - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 49,100 ภายในชุมชน คณะกรรมการ

ยาเสพติดเพื่อสุขภาพเยาวชนและ ยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนในชุมชนปลอดยาเสพติด จือปอ ชุมชนจือปอ

ประชาชนในชุมชนจือปอ

41 ชุมชนช่วยชุมชนดูแลผุ้สูงอายุ  - สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน 68,600 ผู้สูงอายุในชุมชน คณะกรรมการ

ในชุมชนจือปอ การพัฒนาดูแลผู้สงูอายุ จือปอและชุมชน ชุมชนจือปอและ

ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

โรงพยาบาลนรา

ธิวาสราชนครินทร์

42 นวดแผนไทย หมอชาวบ้านสร้าง  - ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 30,500 ชุมชนร่วมอุทิศ อสม.ชุมชนและ

สุขภาพ ให้มีสุขภาพดี  คณะกรรมการชุมชน
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

43 นวดแผนโบราณ เพื่อสุขภาพ  - จัดกิจกรรมนวดแผนโบราณ เพื่อสุขภาพให้ 25,208 ชุมชนมัดยามัน คณะกรรมการ

ชาวบ้านในชุมชนมัดยามัน ชุมชนมัดยามัน

44 อบสมุนไพรด้วยไอน้ํา  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชน 49,000 ชุมชนบางนาค กรรมการชุมชน 

ในชุมชน บางนาค

45 ส่งเสริมกีฬาเปตอง เพื่อสุขภาพ  - จัดการแข่งขันเปตอง เพื่อความสมานฉันท์ 30,720 ชุมชนพนาสณฑ์ กรรมการชุมชน 

พนาสณฑ์

46 พัฒนาขีดความสามารถของ  - ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานไทย เพื่อรองรับ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง ให้แก่แรงงาน แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทย เพื่อให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ นราธิวาส และ13 นราธิวาส

สื่อสารและการทํางานเพิ่มขีดความสามารถในการ อําเภอในจังหวัด

แข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน และช่วย

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต

ธุรกิจและบริการ

47 ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับ  - ฝกึอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบ (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

ครัวไทยสู่ครัวโลก อาชีพด้านการประกอบอาหารไทยได้อย่างถูกต้อง แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ นราธิวาส และ13 นราธิวาส

อําเภอในจังหวัด
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

48 พัฒนาฝีมือเพิ่มโอกาสในการ  - ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถใน (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติ แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

อยู่ตามปกติหรืออาชีพเสริม เพื่อให้แรงงานมี นราธิวาส และ13 นราธิวาส

โอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น หรือมีรายได้ อําเภอในจังหวัด

เพิ่มขึ้น

49 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  - การฝึกอบรม/ส่งเสริม/สนับสนุนใหแ้รงงานมี (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

อิสระ ความรู้  ทักษะ  ความสามารถ ในการประกอบ แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

อาชีพอิสระ เพื่อเป็นอาชีพหลัก/อาชีพเสริม นราธิวาส และ13 นราธิวาส

อําเภอในจังหวัด

50 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  - การดําเนินการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความ (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

สามารถ และทัศนคติในการทํางานตามเกณฑ์ แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

กําหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นราธิวาส นราธิวาส

51 ยกระดับฝีมือและพัฒนา  - ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับ (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

ศักยภาพแรงงาน อาชีพ ให้กับแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้ด้านอาชีพ แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

อยู่แล้ว ให้มีทักษะหรือศักยภาพการทํางานที่สูงขึ้น นราธิวาส และ13 นราธิวาส

เพื่อรองรับการแข่งขันในปัจจุบัน อําเภอในจังหวัด
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

52 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน  - ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงานใหม่ (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ก่อนเข้าทํางาน หรือกําลังจะเข้าสู่การทํางาน ให้ แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

 มีความรู้ ความสามารถในการทํางาน เพื่อรองรับ นราธิวาส นราธิวาส

การแข่งขันในตลาดแรงงาน

53 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน  - การใช้มาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศนูย์พัฒนาฝีมือ

ประกอบกิจการดําเนินการฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 กําหนดให้ แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

ฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม นายจ้างจัดฝึกอบรมแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน นราธิวาส นราธิวาส

การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยสถานประกอบการจะได้รับการยกเว้นและ

 ลดหย่อนภาษีอากร  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้าน

 ต่างๆ

54 คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่  - ฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมการทํางานให้แก่ (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน แรงงาน 2 กลุ่ม คือ แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

1. ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยการฝึกอบรม นราธิวาส และ13 นราธิวาส

ยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีความรู้ทักษะฝีมือ  อําเภอในจังหวัด

ทักษะภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตลอดจนการปลูกฝังคุณลักษณะและทัศนคติให้ 

สามารถทํางานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีเพิ่มขึ้น

2. แรงงานนอกระบบ กลุ่ม OTOP กลุ่มคนที่รับงาน

ไปทําที่บ้าน กลุ่มคนที่ทํางานรับจ้างในภาคเกษตร

กรรม/เกษตรอุตสาหกรรมโดยการฝึกอบรมยกระดับ

ฝีมือทักษะภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบื้องต้น การพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

55 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ  - การเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐาน (งบต้นสังกัด) ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน เข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่า แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

ฝีมือแรงงาน จ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยเน้นการฝึกยกระดับ นราธิวาส นราธิวาส

ฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ แห่งชาติให้แก่

แรงงานในสถานประกอบการ/ประชาชนผู้สนใจ

56 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  - กิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  - 13 อําเภอใน สํานักงานประมง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  - กิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 - กิจกรรมแปรรูปสัตวัน้ําู

 - กิจกรรมประมงโรงเรียนทั่วไป

 - กิจกรรมจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

(ปะการังเทียม)

 - กิจกรรมการจัดทําซั้งชายฝั่ง

57 สัมมนาเครือข่ายประมงอาสา  - คัดเลือกประมงอาสา  - 13 อําเภอใน สํานักงานประมง

 - ฝึกอบรมประมงอาสา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 - ติดตาม/รายงานผลการดําเนินงาน

58 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  - ออกหน่วยบริการคลินิกประมงเคลื่อนที่แก่  - 13 อําเภอใน สํานักงานประมง

ในพระราชานุเคราะห์ เกษตรกรที่สนใจด้านประมงในพื้นที่จังหวัด จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

59 สนับสนุนด้านการประมงตาม  - จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน  - โรงเรียนตาม สํานักงานประมง

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต พระราชดําริ 28 จังหวัดนราธิวาส

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี  - ให้คําแนะนํา ติดตามผลและสรุปผล แห่ง ในพื้นที่ 

จังหวัดนราธิวาส

60 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง  - ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ  - 13 อําเภอใน สํานักงานประมง

สัตว์น้ํา/ต่ออายุ  - รับคําขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 - ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

 - เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติู ุ

 - บันทึกข้อมูลโปรแกรม

61 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า  - สํารวจข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร  - 13 อําเภอใน สํานักงานประมง

ประมง  - เตรียมความพร้อมเกาตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 - ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการของเกษตรกร

 - สรุปและรายงานผล

62 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต  - โรงเรียนตาม สํานักงานประมง

คอนกรีตในโรงเรียนตามพระราชดําริ  - ให้คําแนะนํา ติดตามและสรุปผล พระราชดําริ 28 จังหวัดนราธิวาส

แห่ง ในพื้นที่ 

จังหวัดนราธิวาส
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

63 ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่อง  - ปล่อยพันธ์สัตว์น้ํา จํานวน 30 ล้านตัว  - อําเภอตากใบและ สํานักงานประมง

มาจากพระราชดําริ  - อบรมชาวประมง จํานวน 50 ราย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส

64 พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการ  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กร/หน่วยงาน  - อําเภอตากใบและ สํานักงานประมง

ประมงทะเลไทย ท้องถิ่น จํานวน 40 ราย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส

65 ควบคุมการทําประมง  - ออกอาชญาบัตรและใบอนุญาต  (อ.1 -อ.6)  - อําเภอตากใบและ สํานักงานประมง

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส
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