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เรื่อง  ให้ใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

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

                 ตามที ่ เทศบาลเมืองนราธวิาสไดด้ าเนนิการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.  2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 ข้อ  27  ที่แสดงถึงรายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  ระยะเวลา        
ที่ด าเนินการ  และหน่วยงานอื่น  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลได้อนุมัติแล้ว  นั้น 

                     เพ่ือปฏิบัติ ให้ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๖ (๒)        
จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕62 ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

               จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

                   ประกาศ  ณ  วันที่   17   ตุลาคม   25 60 
   

 
       
  

 
   

 

       
       
 

   

  

(นายอุดม เด่นสันติกุล)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  



ค ำน ำ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองนราธิวาสเล่มนี้         
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมแผนงาน  โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาส  และหน่วยงานอื่น         
ที่ด าเนินการจริงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ที่แสดงรายละเอียดของกิจกรรม           
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และระยะเวลา           
ที่ด าเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ให้มีความเหมาะสม 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 เทศบาลเมืองนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง  และมีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารการพัฒนาเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาสให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
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                ตุลาคม  2560 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ   ทีต้่องด าเนินการ ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  หากการจัดท าแผนการด าเนินงานไม่แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี สามารถขอขยายเวลาการจัดท าและแก้ไข
แผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และเม่ือผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานแล้ว  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559 ก าหนดเค้าโครงแผนการด าเนินงาน และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน”          

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็น
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  
2 ส่วน  คือ 

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

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

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

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ของเทศบาลและหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเขตเทศบาล 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เทศบาล   

ผู้บริหารเทศบาลลงนามประกาศเป็น       
แผนการด าเนินงาน 

    ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 

ปิดประกาศภายใน  15  วัน  
นับแต่วันที่ประกาศ  และปิด
ประกาศอย่างน้อย  30  วัน 



 

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



 

 

 

ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 

 

 



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน 6 4.20 17,559,600              11.80 ส านักการช่าง

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

6 4.20 17,559,600             11.80

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.70 50,000                     0.03 ส านักปลัดเทศบาล

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา 9 6.29 47,027,345              29.62 ส านักการศึกษา

รวม

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยทุธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที ่ 1:  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ  ผด. 01

 จ านวนงบประมาณ

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

 - แผนงานสาธารณสุข 8 5.59 975,800                  0.61 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.70 70,000                     0.04 กองสวัสดิการสังคม

 - แผนงานเคหะและชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 0.70 200,000                  0.13 กองสวัสดิการสังคม

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 7.69 4,220,000                2.66 ส านักการศึกษา

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง 3 2.10 34,537,200              21.75 กองสวัสดิการสังคม

34 23.78 87,080,345             54.85

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 2.10 940,000                  0.59 ส านักปลัดเทศบาล

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 0.70 600,000                  0.38 กองสวัสดิการสังคม

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

รวม

ยทุธศาสตร์ที ่ 3 : การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

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

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

4 2.80 1,540,000               0.97

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

-               -   -      -     

ยทุธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการ

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

รวม

การลงทุนพาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่ 4 : การพัฒนาดา้นการวางแผนการส่งเสริม

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

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.40 839,000                  0.53 ส านักการช่าง,กองสาธารณสุขฯ

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

2 1.40 839,000                 0.53

ยทุธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  -      -      -      -     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา  -      -      -      -     

 - แผนงานสาธารณสุข  -      -      -      -     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 6.99 3,870,000                2.44 ส านักการศึกษา

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -      -      -      -     

 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     

จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

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

 - แผนงานการพาณิชย์  -      -      -      -     

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     
10 6.99 3,870,000               2.44

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 31 21.68 6,886,080                4.34 ส านักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -      -      -      -     

 - แผนงานการศึกษา 15 10.49 17,767,100              11.18 ส านักการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข 5 3.50 430,000                  0.28 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  -      -      -      -     

 - แผนงานเคหะและชุมชน 19 13.29 20,848,000              13.13 ส านักการช่าง
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 1.40 60,000                     0.04 กองสวัสดิการสังคม

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -      -      -      -     

 - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 0.70 60,000        0.04 ส านักการช่าง
 - แผนงานการเกษตร  -      -      -      -     
 - แผนงานการพาณิชย์ 14 7.70 1,834,690                1.16 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

สถานธนานุบาล
ส านักปลัดเทศบาล

 - แผนงานงบกลาง  -      -      -      -     

87 60.84 47,885,870             30.16

143 100.01 158,774,815           100.00
 

รวม

ตามหลักธรรมาภิบาล

รวมทัง้สิน้

รวม

ยทุธศาสตร์ที ่7 : การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
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1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

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

1 90,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

2        1,720,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

ที่เทศบาลก าหนด

3      11,504,600
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

4  - ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ส่ีแยกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน        1,045,000
(ก.ศ.น.) จ านวน 4 จุด พร้อมจัดท าทางข้ามมา้ลาย (เงินอดุหนนุทั่วไป)
จ านวน  4  จุด

5  - ตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส พื้นที่        2,500,000
ประมาณ 6,515 ตารางเมตร (เงินอดุหนนุทั่วไป)

ภายในเขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ส านกัการช่าง
(หนา้ 47/69)

ส านกัการช่างติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ส่ีแยกศูนย์การศึกษา
(หนา้ 47/69)

เทศบาลเมอืงนราธิวาส
ตีเส้นจราจรภายในเขต

ส่ีแยกศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน (ก.ศ.น.)

นอกโรงเรียน (ก.ศ.น.)

ระแงะมรรคา

ติดต้ังเสาไฟประติมากรรม เรือกอและ ความสูง 9 เมตร แบบกิง่โคมคู่ จ านวน 39 ต้น มรรคา (หนา้ 47/69)
เรือกอและเกาะกลางถนน รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

กอ่สร้างปรับปรุงพร้อม  - กอ่สร้างปรับปรุงพร้อมติดต้ังเสาไฟประติมากรรม เกาะกลางถนนระแงะ ส านกัการช่าง

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติค  - กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตซอยก าปงบารู พื้นที่ ซอยก าปงบารู ส านกัการช่าง
คอนกรีตซอยก าปงบารู ประมาณ 5,795 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน (หนา้ 47/69)

(บริเวณสามแยกเรือนจ า)  - ขยายปรับปรุงทางเท้าพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร

กอ่สร้างขยายผิวจราจร  - ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตพื้นที่ประมาณ บริเวณสามแยก ส านกัการช่าง
ถนนสุริยะประดิษฐ์ 109 ตารางเมตร เรือนจ า (หนา้ 47/69)

แบบ  ผด.02

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

6  - ขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส           700,000
(เงินรายได้)

นราธิวาส

ขยายเขตระบบจ าหนา่ย
ไฟฟ้าเขตเทศบาลเมือง

ภายในเขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ส านกัการช่าง
(หนา้ 48/69)
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1       50,000
(เงินรายได้)

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

พ.ศ. 2561

จัดกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  - จัดกจิรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของ ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
ของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล ศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล  เช่น การรณรงค์ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 5/69)

เพื่อปอ้งกนัยาเสพติดในโรงเรียน  
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานการศึกษา

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

1 60,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

2 700,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

3 20,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

4

15,524,000
120,000        

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แข่งขันคนเกง่ในโรงเรียน  - ส่งนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส เข้าร่วม ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา
ท้องถิน่ การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถิน่ เพื่อยกระดับการศึกษา เมอืงนราธิวาส (หนา้ 28/69)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

จัดนทิรรศการทาง  - จัดนทิรรศการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา
การศึกษาและแข่งขัน ในสังกดั เมอืงนราธิวาส (หนา้ 28/69)

ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้ความสามารถของนกัเรียน

และระดับประเทศ

ทักษะทางวิชาการ  - ส่งนกัเรียนเข้าร่วมกจิกรรมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ
ระดับเทศบาล  ,ภาค  ระดับเทศบาล ภาคและระดับประเทศ

ปกครองส่วนท้องถิน่
และระดับชาติของ

ประเมนิคุณภาพทางการ  - จัดการประเมนิคุณภาพทางการศึกษาของกรมส่งเสริมการ ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา
ศึกษาระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการประเมนิภายนอก (ศทปร.) เมอืงนราธิวาส (หนา้ 28/69)

โรงเรียนในสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ  - จัดโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา
บริหารสถานศึกษา รายละเอยีดดังนี้ เทศบาล (หนา้28-30/69)

1. โครงการอาหารกลางวัน   
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั 
เทศบาลเมอืงนราธิวาส  โรงเรียนละ  20,000  บาท
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

100,800
600,000        
300,000        
750,000

190,000
50,000
50,000          

100,000        

200,000        

660,000        

15,992,045   

900,000

824,500        
36,361,345

(เงินอดุหนนุทั่วไป)

4. พัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียนๆละ 100,000 บาท  
3. ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน 

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

8. ส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั    
9. กจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
 สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถาน
ศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

10. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ       

เศรษฐกจิพอเพียง"     
11. การสร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก

12. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน่
สถานศึกษา

13. การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษา      
ขัน้พื้นฐาน

(ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน) 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 
14. การจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอเิล็กทรอนกิส์

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

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

5 300,000        
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

6 500,000        
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

7  - อดุหนนุโครงการอาหารกลางวันใหก้บัสถานศึกษาโรงเรียน      5,828,000
อนบุาลนราธิวาส (เงินอดุหนนุทั่วไป)

8  - อดุหนนุโครงการอาหารกลางวันใหก้บัสถานศึกษาโรงเรียน      3,228,000
เมอืงนราธิวาส (เงินอดุหนนุทั่วไป)

9 30,000          
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

(หนา้ 33/69)

อบรมจริยธรรมอสิลาม  - จัดกจิกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพจริยธรรมแกน่กัเรียนในสังกดั ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา
ศึกษาและพุทธศาสนา หลักสูตรอสิลามศึกษา และหลักสูตรพุทธศาสนา เมอืงนราธิวาส (หนา้ 30/69)

อบรมพัฒนาครูและ  - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู บคุลากรทางการศึกษาและ ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา

ส าหรับนกัเรียนในสังกดั
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ด าเนนิการขยายโอกาส  - สนบัสนนุใหน้กัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลได้มโีอกาส โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกีย่วข้อง เมอืงนราธิวาส (หนา้ 30/69)

อาหารกลางวัน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนอนบุาล
นราธิวาส

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 33/69)

โรงเรียนเมอืง
นราธิวาส

ส านกัการศึกษา

ทางการศึกษา (ชัน้มธัยม ศึกษาต่อระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่  4-6 เทศบาล (หนา้ 34/69)
ศึกษาปทีี่ 4-6 )
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ

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

1 70,000
(เงินรายได้)

2              50,000
(เงินรายได้)

3 50,000             
(เงินรายได้)

4              80,000
(เงินรายได้)

5  - ใหบ้ริการทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพ 300,000           
อนามยัในช่องปากแกป่ระชาชนนอกเวลาราชการ (เงินรายได้)
ระหว่างเวลา 16.30 - 22.00 น. เมอืงนราธิวาส

6  - จัดบริการคลินกิพิเศษนอกเวลาราชการระหว่าง 400,000           
เวลา 16.30 - 20.00 น. (เงินรายได้)

เมอืงนราธิวาส

รวม 950,000          6

ทันตกรรมรักษาและการ
ทันตสาธารณสุข

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 39/69)

บริการคลินกิพิเศษเพื่อ
และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 40/69)

การรักษาพยาบาล
ประชาชนนอกเวลาราชการ

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล

อาชีวอนามยั  - จัดอบรมใหค้วามรู้แกผู้่ประกอบการ จ านวน หอ้งประชุมเทศบาล กองสาธารณสุข
60 คน เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

(หนา้ 37/69)

(หนา้ 37/69)

กองสาธารณสุข

อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ  - จัดอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหนา่ยอาหาร หอ้งประชุมเทศบาล กองสาธารณสุข
ด้านสุขาภบิาลอาหาร และแผงลอย จ านวน 100 คน เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

เฝ้าระวังสารปนเปือ้นและ  - เกบ็ตัวอย่างอาหารตรวจสอบสารเคมปีนเปือ้น บริเวณเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
จุลินทรีย์ในอาหาร และจุลินทรีย์ที่กอ่ใหเ้กดิโรคทางเดินอาหาร เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

(หนา้ 37/69)

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

สุนขัจรจัด  - ท าหมนั 50 ตัว (หนา้ 37/69)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั
ควบคุมปอ้งกนัโรคพิษสุนขั  - ฉีดวัคซีน จ านวน 1,000 ตัว บริเวณเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
บา้และลดจ านวนของ  - ฉีดยาคุมก าเนดิ จ านวน 200 ตัว เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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

1 70,000
(เงินรายได้)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ช่วยเหลือและแกไ้ขปญัหา  - จัดกจิกรรมส่งเสริมการใหค้วามรู้แกป่ระชาชนด้าน ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
ความเดือดร้อนของ อาชีพการท ามาหากนิ การปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหาความ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 41/69)
ประชาชน เดือดร้อนของประชาชนด้านอืน่ๆ ตามอ านาจหนา้ที่

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส าหรับประชาชนใน
ชุมชนทั้ง 35 ชุมชน
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1         108,000
(เงินรายได้)

2         108,000
(เงินรายได้)

3 150,000
(เงินรายได้)

4         700,000
(เงินรายได้)

5         200,000
(เงินรายได้)

ในเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส

6         400,000
(เงินรายได้)

6 รอบพระชนมพรรษา

7           50,000
(เงินรายได้)

ฝึกสอนดนตรี ฝึกสอนนาฎศิลป ์ศิลปะ เปน็ต้น

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 57/69)

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 57/69)

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 58/69)

ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ

เมอืงนราธิวาส (หนา้ 58/69)

สนามกฬีาเทศบาล ส านกัการศึกษา
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 58/69)

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานด้านศาสนา 
วัฒนธรรม

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั
งานด้านศาสนา วัฒนธรรม

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั
งานด้านนนัทนาการ

จัดการแข่งขันบาสเกต็บอล

สัมพันธ์ เมอืงนราธิวาส จ านวน 35 ชุมชน

จัดการแข่งขันฟุตบอล  - จัดการแข่งขันฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ระดับเยาวชน
สตรีทซอคเกอร์ อายุไมเ่กนิ 12 ป ี, 14 ป ี, 16 ป ี, และระดับประชาชน

ทั่วไปและระดับอาวุโส

 - จัดกจิกรรมการแสดงของเด็กบนเวทีการประกวด ดนตรี
เกมส์ แจกของขวัญ รางวัล อาหาร ขนมแกเ่ด็ก

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 59/69)

โรงฝึกกฬีา ส านกัการศึกษา
และเชียร์ลีดเดอร์ เยาวชนอายุไมเ่กนิ 12 ป ี, 14 ป ี, 16 ป ีระดับประชาชน เอนกประสงค์ (หนา้ 58/69)

จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ

จัดการแข่งขันฟุตบอลชุมชน  - จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานด้านนนัทนาการ

 - จัดกจิกรรมพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น จัดค่ายพัฒนาเยาวชน ฝึกสอนทักษะกฬีา

ศูนย์เยาวชนเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ด าเนนิงานของศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 - จัดการแข่งขันบาสเกตบอลและเชียร์ลีดเดอร์ระดับ

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

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

8         400,000
(เงินรายได้)

9         300,000
แข่งขันเรือชิงถ้วยพระ (เงินรายได้)
ราชทาน

10 ส่งเยาวชนประชาชน         200,000
เข้าร่วมการแข่งขันกจิกรรม (เงินรายได้)
ต่างๆ

11 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย -จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อมติดต้ัง 1,604,000     สวนสาธารณะเฉลิม
พร้อมติดต้ังบริเวณสวน (เงินรายได้) พระเกยีรติ 6 รอบ
สาธาณะเฉลิมพระเกยีรติ พระชนมพรรษา
6 รอบพระชนมพรรษา

 - ส่งทีมกฬีานกัเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส เข้าร่วม

 - ส่งทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน

ก าหนด

ส านกัการศึกษาหาดนราทัศน์

 - ส่งทีมกฬีานกัเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส เข้าร่วม สถานที่ที่เจ้าภาพ
ก าหนดแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ

ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
การแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับ
ภาค ปลีะ 1 คร้ัง

ทีมฝีพายเรือเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาแข่งเรือชนดิต่างๆ 

 - ส่งทีมกฬีาฟุตบอล/กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันที่เจ้าภาพ
ก าหนดจัดส่งนกักฬีาตกปลาเข้าร่วมการแข่งขันและจัดส่ง

สถานที่ที่เจ้าภาพ

(หนา้ 59/69)

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 59/69)

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 60/69)

การแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับ
ประเทศ ปลีะ 1 คร้ัง

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 59/69)
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2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชวีิต
แผนงานงบกลาง

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

1 26,329,200
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

2          8,160,000
หรือทุพพลภาพโดยเบกิจ่ายเงินใหแ้กผู้่มสิีทธิที่ได้รับ (เงินอดุหนนุทั่วไป)

3               48,000
เอดส์โดย ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินใหแ้กผู้่มสิีทธิที่ได้ (เงินอดุหนนุทั่วไป)

รวม 34,537,200      

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

กองสวัสดิการสังคม
ระเบยีบฯที่ก าหนด จ านวน 12 เดือน (หนา้ 68/69)

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  - ด าเนนิการเบกิจ่ายใหเ้งินแกผู้่มสิีทธิที่ได้รับตาม กองสวัสดิการสังคม

เบีย้ยังชีพคนพิการ  - เพื่อสนบัสนนุสวัสดิการทางสังคมใหแ้กค่นพิการ กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

ตามระเบยีบฯที่ก าหนด จ านวน 12 เดือน
(หนา้ 68/69)

เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  - เพื่อสนบัสนนุการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ปว่ย กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

3

(หนา้ 68/69)
รับตามระเบยีบฯที่ก าหนด จ านวน 12 เดือน
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 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 840,000
(เงินรายได้)

2 50,000
(เงินรายได้)

3 50,000
(เงินรายได้)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

จ้างเหมาบริการจัดระเบยีบ  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานจัดระเบยีบ หาดนราทัศน์ ส านกัปลัดเทศบาล
หาดนราทัศน์ หาดนราทัศน์ (หนา้ 21/69)

ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยั  - จัดฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน อย่างนอ้ย ภายในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
ฝ่ายพลเรือน ปลีะ  1  คร้ัง เมอืงนราธิวาส (หนา้ 22/69)

ฝึกอบรมหรือทบทวน  - จัดฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่และพนกังานจ้าง  อย่างนอ้ย ภายในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
เจ้าหนา้ที่ปฏบิติังานการ ปลีะ 1  คร้ัง เมอืงนราธิวาส (หนา้ 22/69)
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั
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3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

1 600,000
(เงินรายได้)

โดยรวม โดยจัดท าโครงการจ านวน 1 คร้ัง กลุ่มเปา้หมาย
รวม 100 คน

การศึกษาดูงาน เพื่อใหเ้กดิแนวคิด วิสัยทัศน ์สามารถ และต่างจังหวัด
น าไปประยุกต์ใช้ใหเ้กดิประโยชนแ์กต่นเอง และชุมชน

พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  - จัดกจิกรรมการฝึกอบรมใหค้วามรู้เพิ่มพูนทักษะ หอ้งประชุมส านกังาน กองสวัสดิการสังคม
และกลุ่มสตรี ด้านการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริมอาชีพ และ เทศบาลเมอืงนราธิวาส (หนา้ 56/69)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แผนงานเคหะและชมุชน

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

1 จัดซ้ือกรอบไฟเบอร์กลาส
ลายไทยและพานพุ่มเงิน-
พุ่มทอง

2     100,000
(เงินรายได้)

-จัดซ้ือกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย ขนาด 1.50x3.00 เมตร
จ านวน 3 ชุด
-จัดซ้ือกรอบไฟเบอร์กลายลายไทย ขนาด 1.22x2.44 เมตร

-จัดซ้ือพานพุ่มเงินพุ่มทอง ขนาด 0.50x1.70 เมตร
จ านวน 10 ชุด

จ านวน 7 ชุด

และส่ิงแวดล้อม

ปฏบิติังานของพนกังาน และต่างจังหวัด (หนา้ 51/69)
และลูกจ้างกองสาธารณสุข

พัฒนาศักยภาพและ  - จัดอบรมและศึกษาดูงานด้านความสะอาดและส่ิงแวดล้อม หอ้งประชุมส านกังาน กองสาธารณสุข
ประสิทธิภาพการ ใหแ้กพ่นกังานและลูกจ้างกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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6 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1    1,500,000
(เงินรายได้)

พระชนมพรรษา

2 70,000
(เงินรายได้)

 - แหเ่ทียน ถวายเทียนพรรษา

3       100,000
(เงินรายได้)

นราธิวาส

4       100,000
(เงินรายได้)

กจิกรรมอืน่ๆ โดยร่วมงานกบัจังหวัดนราธิวาส

5       100,000
(เงินรายได้)

6       400,000
ประเพณีไทยแต่ด้ังเดิม และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมกีาร (เงินรายได้)
ประกวดกระทง นางนพมาศและกจิกรรมอืน่ๆ

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ
6 รอบ 

เมอืงนราธิวาส (หนา้ 61/69)

ส านกัการศึกษา

ส านกัการศึกษา

ส านกัการศึกษา

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 60/69)

ส านกัการศึกษา

สถานที่ต่างๆด้วยโคมไฟประดับบริเวณถนนสายหลัก เมอืงนราธิวาส (หนา้ 61/69)

 - จัดกจิกรรมประเพณีลอยกระทงเพื่ออนรัุกษแ์ละรักษา ภายในเขตเทศบาลจัดงานประเพณีลอยกระทง

ภายในเขตเทศบาล

 - พิธีการใหพ้รโดยเจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เมอืงนราธิวาส (หนา้ 61/69)

จัดงานประเพณีตรุษจีน  - จัดกจิกรรมเกีย่วกบัวันตรุษจีนโดยจัดตกแต่งอาคาร ภายในเขตเทศบาล

การประกวดกลองยาว พิธีการสงฆ ์การแสดงมหรสพและ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 61/69)

ภายในเขตเทศบาล

จัดกจิกรรมวันอาสาฬหบชูา  - จัดกจิกรรมหล่อเทียน ภายในเขตเทศบาล ส านกัการศึกษา
และวันเข้าพรรษา  - จัดสมโภชเทียนพรรษา เมอืงนราธิวาส (หนา้ 60/69)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

จัดการประชันเสียงนก
เขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี

 - จัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี
ในงานของดีเมอืงนรา

จัดงานขึน้ปใีหม่  - จัดกจิกรรมท าบญุตักบาตร

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

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

7       300,000
ประเพณีไทยแต่ด้ังเดิม และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมกีาร (เงินรายได้)
จัดใหม้ขีบวนแหพ่ระพุทธรูปรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ

8       100,000
(เงินรายได้)

9 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ       900,000
พัฒนาศักยภาพของราษฎร (เงินรายได้)
ที่นบัถือศาสนาอสิลาม และต่างจังหวัด

10       300,000
(เงินรายได้)

ส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือน  - จัดกจิกรรมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยก าหนด

หอ้งประชุมส านกังาน
เมอืงนราธิวาส

 - จัดอบรมผู้น าทางศาสนาภายในเขตเทศบาลและ
ศึกษาดูงาน

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 62/69)

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 62/69)

ส านกัการศึกษา
(หนา้ 62/69)การแสดงบนเวทีการประกวดคัดลายมอือกัษรอาหรับ

ภายในเขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ภายในเขตเทศบาล ส านกัการศึกษา
รอมฎอน ใหม้กีจิกรรมการประกวดคัดลายมอือกัษรอาหรับ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 62/69)

จัดงานประเพณีวันฮารีรายอ ภายในเขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

 - จัดงานเมาว์ลิดหรือฮารีรายอโดยก าหนดใหม้กีจิกรรม

 - จัดกจิกรรมประเพณีวันสงกรานต์เพื่ออนรัุกษแ์ละรักษาจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1         756,000
(เงินรายได้)

2         216,000
(เงินรายได้)

3         168,000
(เงินรายได้)

4      2,613,600
(เงินรายได้)

5 100,000        
(เงินรายได้)

6         100,000
(เงินรายได้)สภาท้องถิน่ หรือคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการฯ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 5/69)

หรือ คณะอนกุรรมการฯ

 - จ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏบิติัหนา้ที่ดูแลรักษา เขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม  - เล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน่ ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติัหนา้ที่พนกังาน

ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคล ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
หรือคณะบคุคล เมอืงนราธิวาส (หนา้ 5/69)

 - เล้ียงต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคลที่มานเิทศงาน
ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม หรือศึกษาดูงาน เปน็ต้น

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 4/69)ความปลอดภยัหนว่ยงานสังกดั ความปลอดภยัของหนว่ยงานสังกดั

เทศบาลเมอืงนราธิวาส เทศบาลเมอืงนราธิวาส 

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  รักษา

(หนา้ 4/69)

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 4/69)

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 4/69)

ภายในเขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

เขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

พ.ศ. 2561

ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  รักษา  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อดูแลรักษาความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยของส านกัปลัดเทศบาลความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ของส านกัปลัดเทศบาล

พนกังานขับรถยนต์โดยสาร ขับรถยนต์โดยสารรอบเมอืงเทศบาลเมอืงนราธิวาส

หนา้ที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ขับรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลเมอืงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติัหนา้ที่  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติัหนา้ที่พนกังาน

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

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

7

     - ส านกัปลัดเทศบาล         300,000

          50,000

     - กองคลัง         120,000
        470,000

8 20,000          
 (เงินรายได้)

9 20,000          
(เงินรายได้)

ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์  วันปยิมหาราช  

10         600,000
(เงินรายได้)

กองวิชาการ

จัดซ้ือ/จ้าง/ท า พวงมาลัย  - จัดซ้ือ/จ้าง/ท า พวงมาลัย ช่อดอกไม้ บริเวณเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้และ กระเช้าดอกไมแ้ละพวงมาลา เพื่อใช้ในงาน เมอืงนราธิวาส (หนา้ 6/69)

    2.  กจิกรรมการบริจาคโลหติ

วันสมเด็จพระนเรศวรรมหาราช/วันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ  วันที่ระลึกบาทสมเด็จ

    3.  กจิกรรมพิธีทางศาสนา

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ  - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร

พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ าและ พนกังานจ้าง และต่างจังหวัด
และพนกังานจ้าง

หอ้งประชุมส านกังาน ส านกัปลัดเทศบาล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล เทศบาลเมอืงนราธิวาส (หนา้ 6/69)

พวงมาลา รัฐพิธี และงานวันส าคัญต่างๆ  เช่น  งานวันที่

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ไปราชการ ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

จัดงานวันเทศบาล ส านกังานเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล - จัดงานเนือ่งในวันเทศบาล  ดังนี ้  
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 6/69)    1.  กจิกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  - ส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ภายในประเทศ

     - กองวิชาการและแผนงาน

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 5/69)

และแผนงาน
(หนา้ 11/69)

กองคลัง
(หนา้ 18/69)
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

11 จัดซ้ือเกา้อีบ้นุวม 150,000        ส านกังานเทศบาล
(เงินรายได้) เมอืงนราธิวาส

12 จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 50,000          ส านกังานเทศบาล
(เงินรายได้) เมอืงนราธิวาส

13 จัดซ้ือโทรทัศน ์LED (สมาร์ททีว)ี 23,000          ส านกังานเทศบาล
(เงินรายได้) เมอืงนราธิวาส

14 จัดซ้ือโทรทัศน ์LED (สมาร์ททีว)ี 173,000        ส านกังานเทศบาล
(เงินรายได้) เมอืงนราธิวาส

เคร่ืองละ 58,000 บาท
2.ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5.000 ANSI Lumens
เคร่ืองละ 115,000 บาท

15 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ 21,000          ส านกังานเทศบาล
ส าหรับประมวลผล (เงินรายได้) เมอืงนราธิวาส

16 จ้างเหมาบคุคลภายนอก     - จ้างเหมาบคุคลภายนอก  เพื่อปฏบิติังาน 108,000        
 (เงินรายได้)

17 3,000             
(เงินรายได้)

และพนกังานจ้าง

18  - จัดประชุมสัมมนา  เพื่อรับฟังความคิดเหน็ 50,000          

-จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 8/69)

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 9/69)

(หนา้ 7/69)

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 7/69)

-จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว

-จัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA จ านวน 2 เคร่ือง รายละเอยีดดังนี้
1.ขนาดไมน่อ้ยกว่า 4,000 ANSI Lumens

-จัดซ้ือโทรทัศน ์LED (สมาร์ททีวี)
ขนาดไมน่อ้ยกวา 48 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 8/69)

ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง

จัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์

(หนา้ 11/69)

ปฏบิติังานด้านงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ใหก้บัพนกังานเทศบาล

ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

กองวิชาการ
และแผนงาน

(หนา้ 11/69)

กองวิชาการ

หอ้งประชุมส านกังาน
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

กองวิชาการ
และแผนงานและพนกังานจ้าง  จ านวน  1  คร้ัง

 - จัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ใหก้บัพนกังาน

ช่วยเหลืองานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน

-จัดซ้ือเกา้อีบ้นุวม จ านวน 200 ตัว ส านกัปลัดเทศบาล

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

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ของประชาชนในชุมชน (เงินรายได้)

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

จัดท าแผนพัฒนา ความคิดเหน็ของประชาชนในระดับชุมชนเมอืง 
ท าใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมทุกภาคส่วนในการน า
เสนอปญัหาและความต้องการของประชาชน
เพื่อเปน็ข้อมลูประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา

20  - จัดท าวารสารเทศบาล 490,980        
(เงินรายได้)

26 108,000        
(เงินรายได้)

27 108,000        
(เงินรายได้)

28 108,000        
(เงินรายได้)

29 108,000        
(เงินรายได้)

30 108,000        
(เงินรายได้)

บนัทึกข้อมลูด้านพัสดุ บนัทึกข้อมลูด้านพัสดุทุกรายการ

ค่าธรรมเนยีมเกบ็และขนขยะ
มลูฝอย  

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อจัดเกบ็ค่า
ธรรมเนยีมเกบ็และขนขยะมลูฝอย

จ้างเหมาบริการเพื่อจัดเกบ็

เมอืงนราธิวาส
ภายในเขตเทศบาล

ลูกมอืช่าง 

ความคิดเหน็ของประชาชน และแผนงาน

รักษาความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย       ความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ

(หนา้ 12/69)

เมอืงนราธิวาส

(หนา้ 12/69)

หอ้งประชุม
ส านกังานเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

ผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์

ความคิดเหน็ของประชาชนในการ

ในชุมชน

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน

จ้างเหมาบริการเพื่อบนัทึก   - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อเปน็เจ้าหนา้ที
ฐานข้อมลูผู้เสียภาษ ี คอมพิวเตอร์  บนัทึกฐานข้อมลูผู้เสียภาษี

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังาน

ของส านกังาน

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังาน

ภายในเขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

กองคลัง
(หนา้ 17/69)

เมอืงนราธิวาส

ส านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

กองวิชาการ
และแผนงาน

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  

(หนา้ 12/69)

(หนา้ 17/69)

ส านกังาน  (กองคลัง)

กองคลัง
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 17/69)

ส านกังานเทศบาล กองคลัง
เมอืงนราธิวาส (หนา้ 17/69)

กองคลัง

ส านกังานเทศบาล

 -  จ้างเหมาบคุคลภายนอก  เพื่อดูแลรักษา

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน
เมอืงนราธิวาส

ลูกมอืช่างเพื่อส ารวจพื้นที่ภาษโีรงเรียน

ส านกังานเทศบาล

กองคลัง
(หนา้ 17/69)
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

31 25,000          
(เงินรายได้)

ออกหนว่ยบริการเคล่ือนที่  -  ก าหนดออกหนว่ยบริการเคล่ือนที่รับ
รับช าระภาษี ช าระภาษแีกผู้่มหีนา้ที่เสียภาษี เมอืงนราธิวาส (หนา้ 18/69)

กองคลังภายในเขตเทศบาล

ภาษบี ารุงท้องที่ ภาษปีา้ย
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานการศึกษา

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

1         800,000
ไปราชการ (เงินรายได้)

 
2         108,000

(เงินอดุหนนุทั่วไป)

3      1,512,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

4      4,480,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

5      1,008,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

จ้างเหมาบริการพนกังาน  - จ้างเหมาบริการพนกังานจ้างรายชัว่โมง  (ปฏบิติัหนา้ที่ โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา

ส าหรับโรงเรียนในสังกดั นราธิวาส
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

จ้างเหมาบริการครูเพื่อ  - จ้างเหมาบริการครูเพื่อทดแทนอตัราครูที่ว่าง โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา
ทดแทนอตัราครูที่ว่าง เทศบาลเมอืง (หนา้ 27/69)

เพื่อปฏบิติังานด้านการ       ข้อมลูด้านการจัดการศึกษา เมอืงนราธิวาส (หนา้ 27/69)
บนัทึกข้อมลู

จ้างเหมาบคุคลภายนอก  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานด้านการบนัทึก ส านกังานเทศบาล ส านกัการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  - ส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ภายในประเทศ ส านกัการศึกษา
ในการปฏบิติังาน (หนา้ 25/69)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

อสิลามศึกษาและครูสอน
พระปริยัติธรรม) 

จ้างรายชัว่โมง  ครูสอนอสิลามศึกษาและสอนพระปริยัติธรรม) เทศบาลเมอืง (หนา้ 27/69)
(ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอน นราธิวาส

ความปลอดภยั  ของโรงเรียนเทศบาล  1-6  เทศบาลเมอืง (หนา้ 27/69)
โรงเรียนเทศบาล 1-6 นราธิวาส

จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล  - จ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏบิติัหนา้ที่ดูแล รักษาความปลอดภยั โรงเรียนในสังกดั ส านกัการศึกษา
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ที่ งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

6         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

7         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

8         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

9         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

10         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

11         200,000
(เงินอดุหนนุทั่วไป)

12      1,484,000
(เงินรายได้)

ติดต้ังกนัสาดบริเวณชัน้ 2  - ค่าติดต้ังกนัสาดบริเวณชัน้ 2 และ 3 อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ส านกัการศึกษา
และ 3 อาคารเรียน 2 (หนา้ 32/69)

ทาสีภายนอกอาคารเรียน  - ทาสีภายนอกอาคารเรียน ฉัตรวาริน โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 2 ส านกัการศึกษา
ฉัตรวาริน โรงเรียน (หนา้ 32/69)

โรงเรียนเทศบาล 5

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดาหลา โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ส านกัการศึกษา
ดาหลา โรงเรียน (หนา้ 32/69)

เทศบาล 2

โครงการปรับปรุงซ่อม  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศรีตรัง โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ส านกัการศึกษา
แซมอาคารเรียนศรีตรัง (หนา้ 32/69)

เทศบาล 3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ (อาคารเขียว) โรงเรียนเทศบาล 4 ส านกัการศึกษา
อาคารและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (หนา้ 32/69)

โรงเรียนเทศบาล 1

ปรับปรุงอาคารเรียนสัตตบษุย์  - ปรับปรุงอาคารเรียนสัตตบษุย์โรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนเทศบาล 6 ส านกัการศึกษา

(อาคารเขียว) โรงเรียน
เทศบาล 4

จ้างเหมาบคุคลภายนอกปฏบิติั  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกปฏบิติังานในอทุยานการเรียนรู้ อทุยานการเรียนรู้ ส านกัการศึกษา
งานในอทุยานการเรียนรู้   นราธิวาส นราธิวาส (หนา้ 34/69)

โรงเรียนเทศบาล 6 (หนา้ 33/69)

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

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

13         832,000
(เงินรายได้)

14         200,000
(เงินรายได้)

ที่สร้างสรรค์ที่ทันสมยั  ตลอดเปน็พื้นที่เปดิของกจิกรรม 
ส่งเสริมการอา่น ฯลฯ  ใหก้บัเด็ก  เยาวชน  ประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

15 กอ่สร้างอาคารเรียนอนบุาล  - กอ่สร้างอาคารเรียนอนบุาล  แบบตอกเสาเข็ม  6,143,100     โรงเรียนเทศบาล 4
แบบตอกเสาเข็ม  (รหสั สน.ศท.อนบุาล 8) ตามแบบแปลนและรายการ (เงินอดุหนนุ
(รหสั  สน.ศท.อนบุาล 8) ที่ก าหนด  จ านวน  1  หลัง เฉพาะกจิ)
ตามแบบมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  4
(บา้นก าปงตาโกะ๊)
จ านวน  1  หลัง

จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการ  - จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการอทุยานการเรียนรู้ นราธิวาส อทุยานการเรียนรู้ ส านกัการศึกษา
อทุยานการเรียนรู้ นราธิวาส นราธิวาส (หนา้ 34/69)

นราธิวาส การเรียนรู้ของจังหวัดนราธิวาส  เปน็แหง่แรกและแหล่งเรียนรู้ นราธิวาส (หนา้ 35/69)
เปดิอาคารอทุยานการเรียนรู้  - เปดิอาคารอทุยานการเรียนรู้  นราธิวาส  เพื่อเปน็อทุยาน อทุยานการเรียนรู้ ส านกัการศึกษา

ส านกัการศึกษา
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานสาธารณสขุ

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

1 108,000         
บนัทึกข้อมลูด้านสุขาภบิาลและอนามยัส่ิงแวดล้อม (เงินรายได้)

ส่ิงแวดล้อม 

2 100,000         
(เงินรายได้)

3 - จัดซ้ือเคร่ืองท้าน้้าเย็น จ้านวน 1 เคร่ือง 6,000             
(เงินรายได้)

4 108,000         
(เงินรายได้)

เคร่ืองมอืทางการแพทย์และอ้านวยความสะดวก
แกผู้่มารับบริการ

5  - จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน          108,000
บนัทึกข้อมลูเวชระเบยีน (เงินรายได้)

เทศบาล  และคลีนกิเทศบาล
ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 39/69)

และส่ิงแวดล้อม

(หนา้ 36/69)

(หนา้ 39/69)

กองสาธารณสุข

ภายในประเทศ กองสาธารณสุข

ส้านกังานเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
(หนา้ 38/69)

และส่ิงแวดล้อม

ประจ้ากองสาธารณสุขและ

ส้านกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

และงานสัตวแพทย์ (โรงฆา่สัตว์) และข้อมลูอืน่ๆ (หนา้ 36/69)
เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

จ้างบนัทึกข้อมลูด้าน  - จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังาน

สัตวแพทย(์งานโรงฆา่สัตว)์

ที่เกิดขึน้จากโครงการ

สุขาภบิาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม และข้อมูล

จ้างเหมาบคุคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  - ส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ราชการ ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

จัดซ้ือเคร่ืองท้าน้้าเย็น

ข้อมลูงานเวชระเบยีน
ผู้ที่มารับบริการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข
และคลีนคิเทศบาลเมอืง
นราธิวาส

จ้างเหมาบริการบนัทึก

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

 - จ้างเหมาบคุคลภายนอกปฏบิติังานท้าความสะอาด
ในอาคารประจ้าศูนย์บริการ/คลินกิเพื่อจัดเตรียม

ศูนย์บริการสาธารณสุข
และคลีนคิเทศบาลเมอืง
นราธิวาส

ปฏบิติังานท้าความสะอาด

สาธารณสุขและคลีนกิ
ในอาคาร  ณ  ศูนย์บริการ
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

1 30,000
(เงินรายได้)

2         30,000
(เงินรายได้)

ยากจนของประชาชนในชุมชน การส่งเสริม
เศษฐกจิ การสร้างความเข้มแข็งใหก้บัชุมชน 
การเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย์ โดยมกีลุ่ม
เปา้หมายเปน็ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 
35 ชุมชน

(หนา้ 55/69)

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

สนบัสนนุการด าเนนิงาน  - จัดท าโครงการ/กจิกรรมของชุมชน การแกไ้ข ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  - ส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ภายในประเทศ กองสวัสดิการสังคม
ราชการ ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

เพื่อสนบัสนนุชุมชนเข้มแข็ง ปญัหาเศรษฐกจิของชุมชน การแกไ้ขปญัหาความ เมอืงนราธิวาส (หนา้ 56/69)
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 60,000
เงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  - ส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ภายในประเทศ ส านกัการช่าง
ไปราชการ ในการปฏบิติังาน (หนา้ 64/69)

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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7 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล
แผนงานการพาณชิย์

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

1 432,000
(เงินรายได้)

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  - ส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม             50,000 ภายในประเทศ
(เงินรายได้)

3             10,000
ธนานบุาลของ อปท. สถานธนานบุาล จ านวน 1 คร้ัง (เงินรายได้)

4 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั  - จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภยัสถานี           462,240
งานดูแลรักษาความปลอดภยั ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส (เงินรายได้)
สถานขีนส่งผู้โดยสาร

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

6             84,000
(เงินรายได้)

สถานขีนส่งผู้โดยสาร

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั  - จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติังานในการ สถานขีนส่งผู้โดยสาร ส านกัปลัดเทศบาล

หญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติั  - จ้างบคุคลภายนอกเพื่อด าเนนิการดูแลรักษา โรงฆา่สัตว์เทศบาล กองสาธารณสุข
งานดูแล รักษา ความสะอาด ความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม
ณ โรงฆา่สัตว์เทศบาลเมอืง ของสถานที่โรงฆา่สัตว์ เทศบาลเมอืงนราธิวาส (หนา้ 66/69)
นราธิวาส

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ราชการ ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน (หนา้ 2/7)
สถานธนานบุาล

วันที่ระลึกการกอ่ต้ังสถาน  - จัดนทิรรศการเนือ่งในวันที่ระลึกการกอ่ต้ัง สถานธนานบุาล สถานธนานบุาล
(หนา้ 3/7)

งานดูแลบ ารุงรักษาสนาม ดูแลรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อมของสถานี จังหวัดนราธิวาส (หนา้ 1/4)

ของสถานขีนส่งผู้โดยสาร จังหวัดนราธิวาส

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 1/4)

ส านกัปลัดเทศบาล
(หนา้ 1/4)

สถานขีนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนราธิวาส

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

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

7           282,000
(เงินรายได้)

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด
ผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส รายละเอยีด จังหวัดนราธิวาส (หนา้ 4/4)
ปรับปรุงอาคารสถานขีนส่ง  - ทาสีและปรับปรุง ต่อเติมอาคารสถานี สถานขีนส่งผู้โดยสาร ส านกัปลัดเทศบาล
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

หน่วยงานอื่น 

 

 

 



ล าดบั งบประมาณ
ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 130,000

2      200,000

3      800,000 โรงแรมอมิพิเรียล
โรงแรมตันหยง

4      100,000 โรงเรียนนราสิกขาลัย

5        70,000 โรงแรมอมิพิเรียล

เขตเทศบาลเมอืง
นราธิวาส

 - จัดกจิกรรมตามโครงการรณรงค์  ประชา
สัมพันธ์ ค่านยิม 12 ประการ เพื่อสร้าง
จริยธรรมความรักความสามคัคีและการ
ต่อต้านการทุจริต

เพื่อกระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างศักยภาพ

 - จัดกจิกรรมปัน่จักรยานท่องเที่ยว
เมอืงนราธิวาส

 - จัดโครงการ"รู้รักษส์ามคัคีเสริมสร้าง
การมส่ีวนร่วมเปน็พลเมอืงดี

อบจ.นราธิวาส

อบจ.นราธิวาส

อบจ.นราธิวาส

อบจ.นราธิวาส

ปัน่สองนอ่งท่องเที่ยวเมอืงนรา

เสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อ

"รู้รักษ ์สามคัคี เสริมสร้างการมส่ีวนร่วม
เปน็พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย"

 - จัดกจิกรรมด้านวิชาการนนัทนาการ
หรือกจิกรรม บ าเพ็ญประโยชนใ์นรูปแบบต่างๆ
หรือกจิกรรมทัศนศึกษาหาความรู้นอกสถานที่

เด็กปฐมวัยจังหวัดนราธิวาส

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านยิม 12 ประการ
เพื่อสร้างจริยธรรมความรักความสามคัคี
และการต่อต้านการทุจริต

ตามวิถีประชาธิปไตย"

ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ร่วมกจิกรรม

ในการพัฒนาหมูบ่า้น ชุมชนและท้องถิน่

เพื่อจัดท าแผนชุมชนเปน็การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะความรู้  ความสามารถใหเ้ปน็แกนน า

ผู้น าหมูบ่า้น ผู้น าชุมชนและผู้น าองค์กร  ความรู้ ผู้น าหมูบ่า้นผู้น าชุมชนและผู้น าองค์กร อ าเภอเมอืงนราธิวาส
ภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั
พัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้  - จัดอบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพทักษะ สวนอาหารริมน้ า อบจ.นราธิวาส

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานอ่ืน
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดบั งบประมาณ
ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

6        70,000 โรงแรมอมิพิเรียล

7      400,000 สนามกฬีา อบจ.

8      700,000 สถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมอืง
นราธิวาสและในพื้นที่
ใกล้เคียง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

9      500,000 สถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมอืง
นราธิวาสและในพื้นที่
ใกล้เคียง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

10      730,000 สถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมอืง
นราธิวาสและในพื้นที่
ใกล้เคียง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

พันธมติร สมาคม ชมรม บริษทัน าเที่ยว 

สลามตัชายแดนใต้

เที่ยววันธรรมดา@ นา-ตา-เบ

เกา๋ยกกว๊นชวนกนัเที่ยวใต้ 
พันธมติร สมาคม ชมรม บริษทัน าเที่ยว
 - เสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่าน

 - จัดกจิกรรมตามโครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู้
เร่ืองกฏหมายทั่วไป ของประชาชนและกฏหมาย
อสิลาม(มรดกและครอบครัว) แกป่ระชาชนใน
จังหวัดนราธิวาส

โรงแรมตันหยง

วัยรุ่น วัยใสเข้าใจทักษะชีวิตตามหลัก

ทั่วไปของประชาชนและกฏหมายอสิลาม
(มรดกและครอบครัว) แกป่ระชาชน
ในจังหวัดนราธิวาส

 - จัดกจิกรรมใหค้วามรู้เร่ืองการด าเนนิ

 - เสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยว ผ่าน
พันธมติร สมาคม ชมรม บริษทัน าเที่ยว 

 - เสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยว ผ่าน

อบรมเพื่อใหค้วามรู้เร่ืองกฏหมาย อบจ.นราธิวาส

อบจ.นราธิวาส
ค าสอนของศาสนา ชีวิตตามหลักค าสอนของศาสนา โรงแรมอมิพิเรียล 

ททท.ส านกังาน
นราธิวาส

ททท.ส านกังาน
นราธิวาส

ททท.ส านกังาน
นราธิวาส
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11
 - ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
 - ใหค้ าปรึกษา/แนะแนวอาชีพ
 - สาธิตการประกอบอาชีพอสิระ ที่นา่สนใจ
ผ่านทาง VDO
 - ประชาสัมพันธ์ภารกจิของกรมการจัดหางาน
และส านกังานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส 
โดยรถบริการจัดหางานเคล่ือนที่ (MobileUnit)
 - ออกเยีย่มนายจ้าง/สถานประกอบการ

12        20,000

จ.นราธิวาส 

 - บริเวณตลาดน้ ายะกงั
ต.บางนาค อ.เมอืงนราธิวาส

พัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยัง่ยืน
 - กจิกรรมมีงานท าน าชุมชนเข้มแข็ง

ปลักปลา ต.ล าภ ู
อ.เมอืงนราธิวาส 

เพื่อหาต าแหนง่งานว่างเชิงรุก เขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส

จ.นราธิวาส 
 - งานถนนคนเดิน บริเวณ

ไตรมาส)

 - กจิกรรมนดัพบแรงงาน

 - รับขึน้ทะเบยีนหางาน และรับสมคัรงาน

เขือ่นเจ้าพระยาสาย 

 - บริเวณหาดนราทัศน ์
อ.เมอืงนราธิวาส 
จ.นราธิวาส 
 - บริเวณตลาดนดับา้น

จ.นราธิวาส 
 - ประชาสัมพันธ์โครงการ
นดัพบแรงงานย่อย ปงีบ
ประมาณ 2561 (ในแต่ละ

 - การติดตามและประเมนิผลแผน
ปฏบิติัการฯ ในระดับจังหวัด

จัดท าแผนปฏบิติัการเพื่อการจัดการ  - การจัดท าแผนปฏบิติัการเพื่อการ จ.นราธิวาส สนง.ทสจ.นธ.
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ

จังหวัด

ส านกังานจัดหางาน
จังหวัดนราธิวาส
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13      227,000

14      110,000

15        35,300

16        60,000

17        39,000

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน  -  ออกเยีย่มพบปะผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ  -  ฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน
แข่งขัน : งาน  - ใหค้ าแนะน าเบือ้งต้นเชิงลึก
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.)  - ใหบ้ริการข้อมลูสารสนเทศ

ระดับจังหวัด  - จัดเกบ็ข้อมลูผู้ประกอบการ
 - จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกจิราย 6 เดือน

จัดท าฐานข้อมลูภาคอตุสาหกรรม  - จัดท าข้อมลูเตือนภยัระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.
เพื่อการเตือนภยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เปน็รายไตรมาส

ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการในภมูภิาค  - ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย จ านวน 4 คร้ัง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.

 - รายงานความเคล่ือนไหวรายเดือน
 - จัดท าฐานข้อมลู

บริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบ  - ชีแ้จงท าความเข้าใจสถานประกอบ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.
ธรรมภบิาลส่ิงแวดล้อม การและชุมชน

 - กจิกรรมร่วมประชาชน สถานประกอบการ
 ส่วนท้องถิน่
 - การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหส้ถานประกอบการ
 ศึกษาดูงาน

สู่อตุสาหกรรมสีเขียว  - ใหค้ าปรึกษาเชิงลึก

 - ตรวจประเมนิสถานประกอบการ

ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ  - เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.
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18        57,000

19      300,000

20    17,500,000

สร้างและพัฒนาเครือข่ายอตุสาหกรรม  - ส ารวจและก าหนดพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.
รักษส่ิ์งแวดล้อม โครงการ

 - การจัดท าคู่มอื
 - ฝึกอบรมกจิกรรมสัมพันธ์
 - จัดท าฐานข้อมลู

ส่งสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมขนาดกลาง  - ออกเยีย่มผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.
และขนาดย่อมและวิสาหกจิชุมชนใน  - ฝึกอบรม สัมมนา
ภมูภิาค  - ใหค้ าปรึกษาเบือ้งต้นเชิงลึก

 - บริการข้อมลูสารสนเทศ

พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกจิการ  - กจิกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพและเศรษฐกจิ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.

ขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรฐานฮาลาล
 -กจิกรรมที่3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

แข่งขัน 4.0 ฐานรากใหม้คีวามเข้มแข็งบนฐานวัฒนธรรม
 - กจิกรรมที่2 พัฒนากระบวนการผลิตธุรกจิ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีขัน้สูงมาใช้ในกระบวน
การผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์และการจัดการ
ธุรกจิ
 - กจิกรรมที่4 ส่งเสริมผู้ประกอบการใหน้ า

 - กจิกรรมที่ 6 สนบัสุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และปจัจัยเอือ้ในการประกอบธุรกจิ

 - กจิกรรมที่ 5 เสริมสร้างวิสาหกจิชุมชน
แปรรูปผลผลิตเกษตรสู่ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่า
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21   5,000,000

22   3,000,000

23

     288,000Thailand 4.0    1. สาขาช่างเคร่ืองท าความเย็นและ
ภาคอตุสาหกรรมและบริการไปสู่ การฝึก 2-4 เดือน มสีาขาอาชีพดังนี ้
กจิกรรม เพิ่มศักยภาพก าลังแรงงาน ในหลักสูตรเตรียมเข้าท างาน ระยะเวลา 25 นราธิวาส แรงงาน25 นราธิวาส

เสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่ม  - กจิกรรม การวางแผนและบริหารจัด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.
อาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง การโครงการ
การแข่งขัน  - กจิกรรม ประชาสัมพันธ์ รับสมคัรคัด

เลือกวิสาหกจิ
 - กจิกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน
การออกแบบ คัดเลือกสถานประกอบ
การที่มคีวามพร้อม

 - กจิกรรมแสดงนทิรรศการ ทดสอบตลาด

 - กจิกรรมใหค้ าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบ
ออกแบบ สร้างแบรนด์
 - กจิกรรมท าส่ือแคตตาล็อก เพื่อโฆษณา

 - กจิกรรม ใหค้ าปรึกษาออกแบบผลิตภณัฑ์
ตรวจสอบมาตรฐาน
 - กจิกรรม ท าแคตตาล็อกผลิตภณัฑ์
 - กจิกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้ใหผู้้
ประกอบการ
 - กจิกรรม ส่งเสริมการตลาด

เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand 4.0  - จัดฝึกอบรมใหก้บัเยาวชน บคุคลทั่วไป สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงาน สถาบนัพัฒนาฝีมอื

จังหวัดชายแดนใต้ องค์ความรู้

สร้างนวัตกรรมจากส่ิงปฏกิลูและวัสดุ  - กจิกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สอจ.นธ.
ที่ไมใ่ช้แล้วจากโรงงานอตุสาหกรรม  - กจิกรรมจัดอบรมสัมมนาถ่ายทอด
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     368,000
     288,000
     200,000
     156,000
     156,000

24

     160,000
     288,000
     156,000

   4. สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย

       เคร่ืองปรับอากาศในบา้นและการ
       พาณิชย์ขนาดเล็ก
   2. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
   3. สาขาช่างไฟฟ้า

   5. สาขาช่างตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี รุ่นที่ 1
      สาขาช่างตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี รุ่นที่ 2

การฝึก 2-4 เดือน มสีาขาอาชีพดังนี้
   1. สาขาช่างเชือ่มอาร์กโลหะด้วยมอื
   2. สาขาช่างไมเ้คร่ืองเรือน
   3. สาขาสีรถยนต์ 

เพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื้นเขตพัฒนา  - จัดฝึกอบรมใหก้บัเยาวชน บคุคลทั่วไป สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงาน สถาบนัพัฒนาฝีมอื
เศรษฐกจิพิเศษ ในหลักสูตรเตรียมเข้าท างาน ระยะเวลา 25 นราธิวาส แรงงาน25 นราธิวาส
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