
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล ้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื นฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านโครงสร้างพื นฐาน

1.9 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง - เพื่อระบายน ้าที่ทว่มขัง - ก่อสร้างระบบระบายน ้า ค.ส.ล. 11,704,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีความ แผนชุมชน ส้านักช่าง

ระบบระบายน ้า และเพิ่มความสะดวกสบาย ศก. 0.60 เมตร ยาว 1600 จ้านวนประชากรใน สะดวกสบายในการ ณ นคร
ค.ส.ล. และถนน แก่ประชาชนในการสัญจร เมตร (ทั งสองข้าง) เขตเทศบาลและ สัญจร และสามารถ
ค.ส.ล. ถนน ณ นคร ไปมา - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื นที่ ชุมชนได้รับความ ระบายน ้าที่ทว่มขัง
ซอย 3 ไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร สะดวกสบายในการ  

รายละเอียดตามแบบแปลนและ สัญจรไปมา
รายการที่เทศบาลก้าหนด  

2 โครงการก่อสร้าง - เพื่อระบายน ้าที่ทว่มขัง - ก่อสร้างระบบระบายน ้า ค.ส.ล. 2,491,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความ แผนชุมชน ส้านักช่าง
ระบบระบายน ้า - เพื่อเพิ่มความสะดวก ศก 0.50 เมตร ยาว 510 เมตร ประชากรในเขต สะดวกสบายในการ ณ นคร
ค.ส.ล. และถนน สบายในการสัญจรไปมา (ทั งสองข้าง) เทศบาล และพื นที่ สัญจร และสามารถ
ค.ส.ล. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื นที่ ใกล้เคียงได้รับความ ระบายน ้าที่ทว่มขัง
ถนนวชัรีบ้ารุง ไม่น้อยกวา่ 530 ตารางเมตร สะดวกสบายในการ
ซอย 1/6 รายละเอียดตามแบบแปลนและ สัญจร 

รายการที่เทศบาลก้าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   แบบ ผ.02/1 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื นที่ 2,529,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความ แผนชุมชน ส้านักช่าง

ระบบระบายน ้า สัญจรของประชาชนใหม้ี ไม่น้อยกวา่ 657 ตารางเมตร  ประชากรในเขต สะดวกสบายในการ ณ นคร
ค.ส.ล. และถนน ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน ้า ค.ส.ล. เทศบาลและะพื นที่ สัญจร และสามารถ
ค.ส.ล. ถนน ณ นคร ในพื นที่ ศก 0.60 เมตร ยาว 455 ใกล้เคียงได้รับความ ระบายน ้าที่ทว่มขัง
ซอย 1 - เพื่อเปน็การระบายน ้าที่ดี เมตร (ทั งสองข้าง) สะดวกสบายในการ
 สัญจร

4 โครงการก่อสร้าง - เพื่อความสะดวกในการ - ก่อสร้างระบบระบายน ้า ค.ส.ล. 1,786,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีความ แผนชุมชน ส้านักช่าง
ระบบระบายน ้า สัญจรและปอ้งกันการ ศก.0.50 ม.ยาว 360 เมตร  จ้านวนประชากรใน สะดวกสบายในการ ยะกัง 1
และถนนค.ส.ล. ทว่มขัง การระบายน ้าที่ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื นที่ เขตเทศบาลและ สัญจร และสามารถ
ซอยแยกถนน สะดวก 430 ตารางเมตร ชุมชนได้รับความ ระบายน ้าที่ทว่มขัง
ยะกัง 1 ซอย 6 รายละเอียดตามแบบแปลน สะดวกสบายในการ
ทางทศิใต้ ตรงบา้น และรายการที่เทศบาลก้าหนด สัญจรไปมา
เลขที่ 20/1 และ
เลขที่ 22/1

 
รวม  4 โครงการ - - 18,510,000 - - - -  -  -  - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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