
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.6 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอประสาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง - เพื่อความสะดวกใน โครงการก่อสร้างเสาไฟ - - - 100,000,000 - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความ ส้านักช่าง
เสาไฟโซลาเซลล์ การใช้เส้นทาง โซลาเซลล์ระบบ iot  ประชากรในเขต สะดวกสบายในการ  
ระบบ iot ภายใน ภายในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลและะพื้นที่ สัญจร และปลอดภยั
เขตเทศบาลเมือง - นราธวิาส สูง 5.00 ม. ใกล้เคียงได้รับความ  
นราธวิาส จ้านวน 2000 ต้น สะดวกสบายในการ

รายละเอียดตามที่เทศบาล ใช้เส้นทางและมี
ก้าหนด ความปลอดภยั

รวม 1 โครงการ - - - - - 100,000,000 - - - -
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เทศบาลเมืองนราธิวาส

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   แบบ ผ.02/2 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอประสาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างสะพานคู่  - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 30,000,000 - - - - มีสะพาน ค.ส.ล. - ประชาชนสัญจรไปมา ส้านักช่าง
สะพาน ค.ส.ล.คู่ สะพานปรีดาเตรียมรองรับ ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร คู่สะพานปรีดาเชื่อม สะดวก สบายปลอดภยั
สะพานปรีดาเชื่อม โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ ยาว 80.00 เมตร ราย หาดนราทศัน์  - ภมูิทศัน์บริเวณหาด
หาดนราทศัน์ หาดนราทศัน์ ละเอียดตามแบบแปลนและ จ้านวน 1 สะพาน นราทศัน์สวยงาม

รายการที่เทศบาลก้าหนด
2 โครงการก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างสะพานคู่  - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 30,000,000 - - - - มีสะพาน ค.ส.ล. - ประชาชนสัญจรไปมา ส้านักช่าง

สะพาน ค.ส.ล.คู่ สะพานวรีะพพิฒัน์เตรียม ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร คู่สะพานวรีะพพิฒัน์ สะดวก สบายปลอดภยั
สะพานวรีะพพิฒัน์ รองรับโครงการปรับปรุง ยาว 80.00 เมตร ราย เชื่อมหาดนราทศัน์  - ภมูิทศัน์บริเวณหาด
เชื่อมหาดนราทศัน์ ภมูิทศัน์หาดนราทศัน์ ละเอียดตามแบบแปลนและ จ้านวน 1 สะพาน นราทศัน์สวยงาม

 รายการที่เทศบาลก้าหนด
3 โครงการก่อสร้าง - เพื่อสร้างแลนด์มาร์ค - ถมดินปรับพื้นที่สระน้้าเดิม 90,000,000 - - - - บริเวณหาดนราทศัน์  -หาดนราทศัน์มีภมูิทศัน์ ส้านักช่าง

ปรับปรุงภมูิทศัน์ (Landmark)ของเมืองให้ โครงสร้างพื้นฐาน ถนน  ได้รับการปรับปรุง และสถานที่พกัผ่อน  
หาดนราทศัน์ เปน็สถานที่พกัผ่อนและ ระบบระบายน้้า ไฟฟา้ ภมูิทศัน์ ก่อสร้าง ที่สวยงามน่าทอ่งเที่ยว
(ระยะที่ 1) ตาม สถานที่ทอ่งเที่ยว ที่ได้รับ สาธารณะ ระบบน้้าใช้ ถนน ระบบระบายน้้า  -ประชาชนสัญจรไปมา 
MASTER PLAN ความนิยมและท้าใหม้ี รายละเอียดตามที่เทศบาล ระบบน้้าใช้และ  สะดวกสบาย ปลอดภยั

เศรษฐกิจของจังหวดั ก้าหนด ไฟฟา้สาธารณะ มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
นราธวิาส  รองรับการพฒันา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   แบบ ผ.02/2 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้าง - เพื่อสร้างแลนด์มาร์ค ก่อสร้างหอชมเมืองนราธวิาส 140,000,000 - - - บริเวณหาดนราทศัน์  -หาดนราทศัน์มีภมูิทศัน์ ส้านักช่าง

ปรับปรุงภมูิทศัน์ (Landmark)ของเมืองให้ รายละเอียดตามที่เทศบาล  ได้รับการปรับปรุง และสถานที่พกัผ่อน  
หาดนราทศัน์ เปน็สถานที่พกัผ่อนและ ก้าหนด ภมูิทศัน์ ก่อสร้าง ที่สวยงามน่าทอ่งเที่ยว
(ระยะที่ 2) ตาม สถานที่ทอ่งเที่ยว ที่ได้รับ ถนน ระบบระบายน้้า  -ประชาชนสัญจรไปมา 
MASTER PLAN ความนิยมและท้าใหม้ี ระบบน้้าใช้และ  สะดวกสบาย ปลอดภยั

เศรษฐกิจของจังหวดั ไฟฟา้สาธารณะ มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
นราธวิาส รองรับการพฒันา

5 โครงการก่อสร้าง - เพื่อสร้างแลนด์มาร์ค ก่อสร้างอาคารประกอบหอชม - 100,000,000 - - บริเวณหาดนราทศัน์  -หาดนราทศัน์มีภมูิทศัน์ ส้านักช่าง
ปรับปรุงภมูิทศัน์ (Landmark)ของเมืองให้ เมืองนราธวิาส เช่น ศูนย์  ได้รับการปรับปรุง และสถานที่พกัผ่อน  
หาดนราทศัน์ เปน็สถานที่พกัผ่อนและ อาหาร สวนสนุก ลานจอดรถ ภมูิทศัน์ ก่อสร้าง ที่สวยงามน่าทอ่งเที่ยว
(ระยะที่ 3) ตาม สถานที่ทอ่งเที่ยว ที่ได้รับ สวนนันทนาการและพกัผ่อน ก่อสร้างถนน ระบบ  -ประชาชนสัญจรไปมา 
MASTER PLAN ความนิยมและท้าใหม้ี หย่อนใจ รายละเอียดตาม ระบายน้้า ระบบน้้า  สะดวกสบาย ปลอดภยั

เศรษฐกิจของจังหวดั แบบแปลนและรายการที่ ใช้  ไฟฟา้สาธารณะ มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
นราธวิาส เทศบาลก้าหนด รองรับการพฒันา
   

6 โครงการก่อสร้าง  - ก่อสร้างถนนทางเข้าออก  - ก่อสร้างถนนเล่ียงเมือง - - - 70,000,000 - มีถนนเล่ียงเมือง - ประชาชนสัญจรไปมา ส้านักช่าง
ถนนเล่ียงเมือง เชื่อมระหวา่งถนน - ขนาดกวา้ง 30 เมตร  เชื่อมระหวา่งถนน สะดวกสบาย และ  
เชื่อมระหวา่ง สุริยะประดิษฐ์กับถนน ยาวไม่น้อยกวา่ 200 เมตร สุริยะประดิษฐ์กับ รวดเร็วขึ้น
ถนนสุริยะประดิษฐ์ เลียบคลองชลประทานให้ รายละเอียดตามแบบแปลน ถนนเลียบคลอง  
กับถนนเลียบคลอง มีความสะดวกในการ และรายการที่เทศบาล ชลประทาน  
ชลประทาน สัญจรไปมา ก้าหนด จ้านวน 1 สาย  
     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการปรับปรุง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง  - ปรับปรุงคลองสาธารณะ - - - 20,000,000 - ร้อยละ 90 ของ - สามารถระบายน้้าได้ ส้านักช่าง

คลองสาธารณะ สัญจรของประชาชนใหม้ี ยาวไม่น้อยกวา่ 600 เมตร ประชากรในเขต คล่องตัวปอ้งกันน้้าทว่ม
จากคลองยะกังผ่าน ความสะดวก ก้าจัดวชัพชืและก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง และมีการสัญจรไปมา
ถนนระแงะมรรคา เพิ่มภมูิทศัน์ในพื้นที่ ระบบกันดิน(ทั้งสองข้าง) ได้รับความสะดวก สะดวกมากขึ้น

- เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี รายละเอียดตามแบบแปลน สบายในการสัญจร
และรายการที่เทศบาล ในการสัญจร
ก้าหนด

8 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อฝึกทกัษะการวา่ยน้้า  - ก่อสร้างสระวา่ยน้้า 18,500,000 - - - -  - เทศบาลเมือง  - มีสระวา่ยน้้า ที่รองรับ ส้านักการศึกษา
สระวา่ยน้้า บริเวณ ในการเอาชีวติรอดของเด็ก จ้านวน 1 สระ  รายละเอียด  นราธวิาส มี การบริการใหแ้ก่เด็ก
สวนสาธารณะ นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ตามแบบมาตรฐานที่ก้าหนด สระวา่ยน้้าที่ได้ เยาวชนและประชาชน
เฉลิมพระเกียรติ นราธวิาส ตลอดจนเด็ก  มาตรฐาน ทั่วไป
ร. 5 เทศบาลเมือง เยาวชน และประชาชน  จ้านวน 1 สระ  - เด็ก เยาวชน และ
นราธวิาส ทั่วไป  ประชาชนทั่วไป มี

 - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ  สุขภาพแข็งแรง 
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย   - มีสถานที่บริการชุมชน
ที่แข็งแรง สุขภาพจิต  และสังคมเพิ่มขึ้น
แจ่มใส   
 - เพื่อใช้เปน็สถานที่  
จัดบริการสาธารณะต่าง ๆ  
เพื่อบริการชุมชนและสังคม 
อาท ิการฝึกสอนวา่ยน้้า
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
เปน็ต้น

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงก่อสร้างสนาม  - เพื่อจัดสร้างสนามกีฬา  - ก่อสร้างสนามฟตุบอล - 98,000,000 - - - ร้อยละ 100 ของ  - ประชาชนในเขต ส้านักการศึกษา

ฟตุบอลและลาน ที่ได้มาตรฐาน พร้อมลู่วิง่ จ้านวน 1 สนาม  ประชากรที่ใช้ เทศบาลและพื้นที่ใกล้ -  
กรีฑา บริเวณ  และองค์ประกอบอื่น ๆ ตาม สนามฟตุบอล เคียง มีสนามฟตุบอล
ทา่เทยีบเรือประมง  แบบมาตรฐานการกีฬาแหง่ สามารถใช้สนาม และลานกีฬาที่ได้
ถนนนราธวิาส -  ประเทศไทย มาตรฐานในการ มาตรฐาน สามารถใช้
ตากใบ  แข่งขันและออก ในการแข่งขันและ
  ก้าลังกาย ออกก้าลังกาย

 
รวม 9 โครงการ - - 150,000,000 238,000,000 100,000,000 90,000,000 - - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
   2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.9 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอประสาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหม้ีโรงฆ่าสัตวท์ี่ได้ 1.ก่อสร้างโรงเชือดโค - 24,573,262   - - - เทศบาลเมือง -   -มีโรงฆ่าสัตวท์ี่ได้ กองสาธารณสุข
โรงฆ่าสัตว ์เทศบาล มาตรฐาน ถูกต้องตาม กระบอื พร้อมเคร่ืองจักร นราธวิาสมีโรงฆ่าสัตว์ มาตรฐาน ถูกต้องตาม และส่ิงแวดล้อม
เมืองนราธวิาส หลักสุขาภบิาล อุปกรณ์ จ้านวน 1 โรง ที่ได้มาตรฐาน หลักสุขาภบิาล 
  2.ก่อสร้างโรงเชือดสุกร ถูกต้องตามหลัก  

 ระบบราวแขวน พร้อม สุขาภบิาล จ้านวน  
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1 แหง่
จ้านวน 1 โรง  
รายละเอียดตามแบบแปลน  
และรายการที่ก้าหนด

   
รวม 1  โครงการ - - - 24,573,262 - - - - - -

หน้า  181

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   แบบ ผ.02/2 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพฒันาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.6 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่จะขอประสาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างระบบบ้าบดั  - ก่อสร้างระบบบ้าบดั 5,315,000 - - - - ระบบบ้าบดัส่ิงปฏกิูล - มีระบบบ้าบดัส่ิงปฏกิูล กองสาธารณสุข
ระบบบ้าบดั ส่ิงปฏกิูลที่ได้มาตรฐาน ส่ิงปฏกิูล ขนาด 5 ลบ.ม./วนั จ้านวน 30 บอ่ จ้านวน 30 บอ่ ที่ได้ และส่ิงแวดล้อม
ส่ิงปฏกิูล (แบบ และถูกต้องตามหลัก แบบไม่ตอกเข็ม) จ้านวน ได้รับการก่อสร้าง มาตรฐาน ถูกต้องตาม
ไม่ตอกเข็ม) สุขาภบิาล 30 บอ่ รายละเอียดตาม ที่ได้มาตรฐาน หลักสุขาภบิาล

แบบแปลนและรายการที่ ถูกต้อง ตามหลัก  -สามารถลดการแพร่
เทศบาลก้าหนด สุขาภบิาล กระจายของเชื้อโรค

จากการก้าจัดส่ิงปฏกิูล
ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

   
รวม 1  โครงการ - - 5,315,000 - - - - - - -

หน้า 182

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   แบบ ผ.02/2 


