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

2.3 แผนงาน การศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัด  - เพื่อเปน็การเผยแพร่  - การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ ๙๐ ของ - การเผยแพร่การจัด ส้านักการศึกษา

นิทรรศการทางการ ประชาสัมพนัธท์างการศึกษา ของนักเรียนในสังกัด ของนักเรียน การศึกษาขององค์กร  - หน่วยศึกษา
ศึกษาและแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วน บคุลากรทางการศึกษา บคุลากรทางการ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น นิเทศ
ทกัษะทางวชิาการ ทอ้งถิ่น ครูและผู้เกี่ยวข้องทาง ศึกษา ครู และ สามารถประชาสัมพนัธ์
ระดับเทศบาล/ภาค  และระดับ  - เพื่อใหน้ักเรียนและ การศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทาง ใหส้าธารณชนได้รับรู้
และระดับประเทศ บคุลากรทางการศึกษา  มี การศึกษา ได้ร่วม ตาม พรบ.การศึกษา

ประสบการณ์ได้ร่วมแข่งขัน แข่งขันทกัษะ 2542 (หมวด 6) 
ทกัษะทางวชิาการ และการ และร่วมจัด - นักเรียนและบคุลากร
จัดนิทรรศการทกุระดับ นิทรรศการทาง ทางการศึกษาได้รับ
 วชิาการ โอกาสจากร่วมการแข่ง-

 ขันทกัษะทางวชิาการ
 และจัดนิทรรศการทาง

การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   แบบ ผ.02 



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการประชุม  - เพื่อจัดท้ารายงานสรุป  - จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๑๐๐  - มีรายงานสรุปประมวล ส้านักการศึกษา

เชิงปฏบิติัการ ประมวลผลการประเมิน ใหแ้ก่ผู้บริหาร ครู บคุลากร ของโรงเรียนใน ผลการประเมินคุณภาพ  - หน่วยศึกษา
ประเมินคุณภาพ คุณภาพภายในสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัดเทศบาล ภายในสถานศึกษาเสนอ  นิเทศ
ทางการศึกษา เสนอต่อหน่วนงานต้นสังกัด จ้านวน 44 คน ร่วมกัน เมืองนราธวิาส ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับเทศบาล -  - เพื่อเผ่ือแพร่ข้อมูลด้านการ วเิคราะหแ์ละสรุปผลการ เข้าร่วมสรุปผล  - สถานศึกษาและหน่วย
เมืองนราธวิาส จัดการศึกษาของเทศบาลเมือง ประเมินคุณภาพทางการ การประเมิน งานต้นสังกัด ได้ข้อมูล

นราธวิาส และใหผู้้มีส่วน ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด คุณภาพทาง ตามมาตรฐานการศึกษา
เกี่ยวข้องทกุฝุาย ได้น้าข้อมูล เทศบาลเมืองนราธวิาส การศึกษาระดับ น้าไปใช้ประโยชน์ในการ
ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม  - จัดท้ารูปเล่มรายงานการ เทศบาลเมือง - วางแผน พฒันา ปรับปรุง
สนับสนุนพฒันาการศึกษา ให้ ประเมินตนเองในระดับ นราธวิาส คุณภาพทางการศึกษา
มีการพฒันาใหม้ีคุณภาพ เทศบาล จ้านวน 9 เล่ม ของทอ้งถิ่น หรือที่เกี่ยว

โดยใช้เวลาด้าเนินการ 2 วนั ข้องกับการศึกษาได้
 

3 โครงการแข่งขัน  - เพื่อยกระดับการศึกษา  - นักเรียนในโรงเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐  - นักเรียนเปน็ตัวแทนใน ส้านักการศึกษา
คนเก่งในโรงเรียน ด้านวชิาการ สังกัดเทศบาลเมือง ของนักเรียนได้ ระดับทอ้งถิ่นไปแข่งขัน  - หน่วยศึกษา
ทอ้งถิ่น  - เพื่อสรรหาคนเก่งใน นราธวิาส เข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับประเทศ และ  นิเทศ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล คนเก่งในโรงเรียนทอ้งถิ่น คัดเลือกเปน็ สร้างชื่อเสียงใหแ้ก่
เมืองนราธวิาส จ้านวน 1 คร้ัง ตัวแทนของ องค์กร
- เพื่อพฒันาความรู้ ความ โรงเรียน  
สามารถของนักเรียน ให้   
ทดัเทยีมกับระดับการ  
ศึกษาอื่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสนับสนุน  - เพื่อด้าเนินการเปน็  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000 ร้อยละ ๑๐๐ - โรงเรียนในสังกัด ส้านักการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดการ บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนใน เทศบาลเมืองนราธวิาส  
สถานศึกษา ศึกษาระดับก่อนวยัเรียน ระดับก่อนวยัเรียนและ สังกัดได้รับการ สามารถน้างบประมาณ  
 และประถมศึกษาเปน็ค่า ประถมศึกษาส้าหรับ สนับสนุน ที่ได้รับการจัดสรรน้าไป
 ตอบแทนใช้สอยและวสัดุ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการ ใช้ในการพฒันา
 (ได้รับงบประมาณจาก ด้าเนินการเปน็ค่าใช้จ่าย บริหารสถาน ศักยภาพด้านการส่งเสริม

กรมส่งเสริมการปกครอง ดังนี้ ศึกษา การศึกษาของนักเรียน
ทอ้งถิ่น) 1.โครงการอาหารกลางวนั  

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
6. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ที่จัดท้าแผนพฒันาการ
ศึกษาดีเด่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
8. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
การจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาทอ้งถิ่น ( SBMLD)
9.  ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทอ้งถิ่น 
(ค่าปจัจัยพื้นฐานนักเรียน -
ยากจน)
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาส่ือการเรียนการสอน
โดยการมีส่วนร่วมของครู
ชุมชน และนักเรียน
12. ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการรัก
การอ่านในสถานศึกษา
ของ อปท
13.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ปอูงกันยาเสพติดในสถาน -
ศึกษา
14. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อเปน็
แหล่งเรียนรู้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15. สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้า
ศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
17. ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภมูิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
18. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ทอ่งเที่ยวในสถานศึกษา
19. ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง
"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง"
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการอบรม  - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม  - จัดกิจกรรมค่ายพฒันา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐  - นักเรียนมีความรู้ ส้านักการศึกษา

จริยธรรม ค่ายพฒันาจริยธรรมของ จริยธรรมแก่นักเรียนใน ของนักเรียน ความเข้าใจ และมีความ
อิสลามศึกษา และ นักเรียนในสังกัดทกุศาสนา สังกัด หลักสูตรอิสลาม ในสังกัด รู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้น
พทุธศาสนา ส้าหรับ  - เพื่อเปน็การเสริมสร้าง ศึกษาและหลักสูตรพทุธ เทศบาลเมือง  - นักเรียนมีคุณธรรม
นักเรียนในสังกัด ความเข้าใจอันดีต่อกัน ศาสนา นราธวิาส ได้ มากยิ่งขึ้น
เทศบาลเมือง  - ระหวา่งครูนักเรียน และ รับการอบรม
นราธวิาส กลุ่มต่าง ๆ ด้านจริยธรรม

 
6 โครงการส่งเสริม  - เพื่อสนับสนุนการเรียน  - สนับสนุนกิจกรรมการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๑๐๐  - โรงเรียนตาดีกาในเขต ส้านักการศึกษา

การสอนและสนับ - การสอนตลอดทั้งกิจกรรม เรียนการสอนและกิจกรรม ของโรงเรียน เทศบาลมีการเรียน
สนุนกิจกรรมใน ต่าง ๆของโรงเรียนตาดีกา เสริมอื่น ๆ ของโรงเรียน ตาดีกาในสังกัด การสอนทมีีประสิทธภิาพ
โรงเรียนตาดีกาใน ตาดีกา มีการเรียน  
สังกัดเทศบาล และ  - จัดการแข่งขันกีฬา และ การสอนที่มี
ตาดีกาภายในเขต ประกวดความสามารถของ ประสิทธภิาพ
เทศบาลทกุแหง่ นักเรียนโรงเรียนตาดีกา  

7 โครงการสนับสนุน  - เพื่อสนับสนุนโครงการ  - อุดหนุนโครงการอาหาร 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 นักเรียนระดับ  - นักเรียนโรงเรียน ส้านักการศึกษา
อาหารกลางวนั อาหารกลางวนัใหก้ับสถาน กลางวนัใหก้ับสถานศึกษา อนุบาล ถึง อนุบาลนราธวิาสมี
โรงเรียนอนุบาล ศึกษาหน่วยงานอื่น โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส ชั้น ป. 6 อาหารกลางวนั
นราธวิาส  ได้รับประทาน รับประทาน

อาหารกลาง  - นักเรียนได้รับการดูแล
วนัครบถ้วน เอาใจใส่ด้านโภชนาการ
 ที่ดีส่งผลใหม้ีร่างกายที่

สมูบรณ์แข็งแรงสติ
ปญัญาดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสนับสนุน  - เพื่อสนับสนุนโครงการ  - อุดหนุนโครงการอาหาร 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 นักเรียนระดับ  - นักเรียนโรงเรียนเมือง ส้านักการศึกษา
อาหารกลางวนั อาหารกลางวนัใหก้ับสถาน กลางวนัใหก้ับสถานศึกษา อนุบาล ถึง นราธวิาสมีอาหาร
โรงเรียนเมือง - ศึกษาหน่วยงานอื่น โรงเรียนเมืองนราธวิาส ชั้น ป. 6 กลางวนัรับประทาน
นราธวิาส  ได้รับประทาน  - นักเรียนได้รับการ

อาหารกลาง ดูแลเอาใจใส่ด้าน
วนัครบถ้วน โภชนาการที่ดีส่งผลให้
 มีร่างกายที่สมูบรณ์

แข็งแรงสติปญัญาดี
 

๙ โครงการสร้าง  - เพื่อเด็ก เยาวชน ได้รับ  - ด้าเนินการเปน็ค่าใช้จ่าย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60  - เด็ก เยาวชน มีความรู้ ส้านักการศึกษา
ภมูิคุ้มกันยาเสพติด การสร้างภมูิคุ้มกันและ ในการจัดกิจกรรม เช่น ของกลุ่มเปาู และสามารถสร้างคุ้มกัน  
เด็กและเยาวชน ปอูงกันยาเสพติด กิจกรรมเยาวชน อาสาต้าน หมาย ได้รับ และปอูงกันยาเสพติด  
นอกสถานศึกษา  - ชุมชนในเขตเทศบาล มี ภยัยาเสพติด , กิจกรรม การสร้างภมูิ  - ชุมชนภายในเขต
 การปอูงกันและแก้ไข TO BE NUMBER ONE คุ้มกันยาเสพติด เทศบาลมีการปอูงกัน
 ปญัหายาเสพติด น้าไปสู่ ในชุมชน หรือในเยาวชน ร้อยละ 20 ปญัหายาเสพติด และ

การลดปญัหายาเสพติด กลุ่มเส่ียง,กิจกรรมสร้าง ของชุมชนที่มี ลดปญัหายาเสพติด   
ภมูิคุ้มกันและปอูงกันส้าหรับ ปญัหายาเสพ
ส้าหรับเด็กและเยาวชนในมิติ ติดลดระดับลง
ความรุนแรงต้านยาเสพติด  
และกิจกรรมสงเคราะห์
ช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม ใหแ้ก่เด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการอบรม  - เพื่อใหค้รูและบคุลากรทาง  - จัดอบรมพฒันาศักย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  - ครู บคุลากรทางการ ส้านักการศึกษา

พฒันาครูและ การศึกษาได้มีประสบการณ์ ภาพครู บคุลากรทางการ ของผู้เข้ารับการ ศึกษาครูจ้างสอน และ

บคุลากรทางการ และศึกษาแนวทางในการ ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง อบรมมีความรู้ ผู้เกี่ยวข้องมีประสบ
ศึกษา พฒันางานการศึกษาทั้งระบบ ความสามารถ การณ์และสามารถน้า

 เพิ่มพนู สามารถ เทคนิคการสอนใหม่ๆไป
น้าไปปฏบิติังาน ใช้ในการจัดการเรียน
ได้มีประสิทธภิาพ การสอน ส่งผลใหผ้ล
มากขึ้น สัมฤทธิท์างการเรียน

ดีขึ้น
  

11 โครงการพฒันา  - เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหาร  - จัดการฝึกอบรมใหแ้ก่ 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ 99 ของ  - คณะกรรมการบริหาร ส้านักการศึกษา
ศักยภาพของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทกุแหง่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ ผู้เข้ารับการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
คณะกรรมการ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล อบรมมีความรู้ เทศบาลเมืองนราธวิาส 
การบริหารศูนย์ ที่มีต่อการร่วมก้าหนด เมืองนริวาส รวม 6 แหง่ ความเข้าใจและ มีความรู้ ความเข้าใจ
พฒันาเด็กเล็ก นโยบายและแผนพฒันาการ จ้านวน 80 คน รวม 3 วนั ร่วมก้าหนด ร่วมก้าหนดนโยบายและ

ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก นโยบายและแผน แผนพฒันาการศึกษา
 -เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหาร พฒันาการศึกษา แผนปฏบิติัการประจ้าปี
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทกุแหง่ ได้ และแผนปฏบิติั งบประมาณภายใต้
มีโอกาสน้าความรู้ วสัิยทศัน์ การประจ้าปี ระเบยีบ ข้อกฎหมาย
ข้อปญัหาและแนวทางการ การศึกษาและ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
แก้ไขปญัหา มาพบปะแลก แผนปฎบิติัการ
เปล่ียนความรู้ในการพฒันา ประจ้าปี

งบประมาณ
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(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการพฒันา 1. เพื่อใหค้ณะกรรมการ  - จัดการฝึกอบรมใหแ้ก่ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ร้อยละ 99  - คณะกรรมการสถาน ส้านักการศึกษา
ศักยภาพ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทกุ คณะกรรมการสถานศึกษา ของ ผู้เข้ารับ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ สถานศึกษาโดยตระหนัก ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด การอบรมมี โรงเรียนสังกัดเทศบาล
สถานศึกษาขั้น ทบทวนบทบาทหน้าที่ที่มีต่อ เทศบาลเมืองนราธวิาส ความรู้ ความ เมืองนราธวิาสมีความรู้
พื้นฐาน สถานศึกษาในการร่วมก้าหนด รวม 6 แหง่ จ้านวน 90 คน เข้าใจและร่วม ความเข้าใจ ร่วมก้าหนด

นโยบายและแผนพฒันาการ รวม 3 วนั ก้าหนด นโยบายและแผนพฒันา
ศึกษาของสถานศึกษา  นโยบาย แผน การศึกษา แผนปฏบิติั
2. เพื่อใหค้ณะกรรมการ พฒันาการ การประจ้าปงีบประมาณ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทกุ ศึกษาและ ภายใต้ระเบยีบ กฎหมาย
สถานศึกษาได้มีโอกาสน้า แผนปฏบิติัการ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ความรู้ วสัิยทศัน์ ข้อปญัหา ประจ้าปี  
และแนวทางแก้ไขปญัหา  
มาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ในการพฒันาการศึกษา  
3. เพื่อใหค้ณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทกุสถานศึกษาได้มีโอกาส  
ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่นเปน็แบบอย่าง
มาก้าหนดนโยบายและ
แผนงานในการพฒันาการ
ศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการฝึกอบรม  1.เพื่อสร้างแรงบนัดาล  - จัดฝึกอบรมการประกอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ  - เด็กด้อยโอกาส ส้านักการศึกษา
อาชีพใหแ้ก่เด็กด้อย ใจใหแ้ก่เด็กค้นหาการ อาชีพต่างๆใหแ้ก่เด็กด้อย เด็กด้อยโอกาสมี สามารถประกอบอาชีพ
โอกาส ประกอบอาชีพที่สนใจ โอกาสที่สนใจ จ้านวน ความพงึพอใจใน ที่ตนเองสนใจและมี

มีความถนัดและเหมาะ 3 คร้ังต่อปี การเข้ารับการฝึก ความถนัด สามารถสร้าง
สมกับวยั อบรมในอาชีพที่ งาน สร้างรายได้ช่วย
 2.เพื่อส่งเสริมเด็กด้อย ตนเองสนใจ เหลือครอบครัวได้
โอกาสมีความรู้ ความ
สามารถ และมีทกัษะ
ด้านอาชีพ สามารสร้าง
งาน สร้างรายได้ช่วย
เหลือครอบครัวได้

14 โครงการพฒันา  - เพื่ออบรมทกัษะอาชีพตาม  - เด็กด้อยโอกาสนอกระบบ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  - ร้อยละ 90  - เด็กด้อยโอกาสนอก ส้านักการศึกษา
คุณภาพชีวติเด็ก ความสนใจ/ถนัด ใหแ้ก่เด็ก อายุ 15-18 ป ี มีทกัษะ ของเด็ก เยาวชน ระเบบ อายุ 15-18 ปี
ด้อยโอกาสนอก ด้อยโอกาสนอกระบบ ด้านอาชีพตามความสนใจ/ (เด็กนอกระบบ มีทกัษะด้านอาชีพ ตาม
ระบบการศึกษา  - เพื่อจัดหาเงินทนุส้าหรับ ถนัด อย่างน้อย 25 คน การศึกษา) ใน ความสนใจ/ถนัด
ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  - จัดต้ังกองทนุเพื่อส่งเสริม เขตเทศบาลเมือง อย่างน้อย 25 คน
เมืองนราธวิาส ในระดับสูงของเด็กด้อยโอกาส การพฒันาชีวติเด็กด้อย นราธวิาส ที่เข้า  - มีกองทนุเพื่อส่งเสริม

นอกระบบ โอกาสนอกระบบ จ้านวน ร่วมโครงการ มี การพฒันาชีวติเด็กด้อย
1 กองทนุ ทกัษะด้านอาชีพ โอกาสนอกระบบ

จ้านวน 1 กองทนุ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการอาหาร  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม  - จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ร้อยละ 100  - นักเรียนมีสุขภาพ ส้านักการศึกษา

เสริม (นม)โรงเรียน (นม) ส้าหรับเด็กเล็ก , เด็ก ส้าหรับโรงเรียนและศูนย์ ของนักเรียน พลานามัยที่สมบรูณ์
 อนุบาล และเด็กต้ังแต่ประถม พฒันาเด็กเล็กที่ได้รับการ มีความพงึพอใจ แข็งแรง และมีน้้าหนัก
 ศึกษาปทีี่ 1 ถึงชั้นประถม ถ่ายโอนภารกิจ ดังนี้  ส่วนสูงสมส่วนตาม
 ศึกษาปทีี่ 6 1.โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส  เกณฑ์มาตรฐาน
 2.โรงเรียนเมืองนราธวิาส   

3.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด   
กรมพฒันาชุมชน (เดิม)   
4.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด    
กรมการศาสนา (เดิม)   
5.ศูนย์การศึกษาพเิศษ  
ประจ้าจังหวดันราธวิาส

16 โครงการพธิเีปดิ  - เพื่อด้าเนินการในพธิเีปดิ  - จัดพธิเีปดิอาคาร 900,000 - - - - ร้อยละ 100  - อุทยานการเรียนรู้ ส้านักการศึกษา
อาคารอุทยาน อาคารอุทยานการเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้นราธวิาส ของผู้เข้าร่วมพธิี นราธวิาส สามารถให้
การเรียนรู้นราธวิาส นราธวิาส รายละเอียดตามที่เทศบาล ได้รับทราบความ บริการได้อย่างทั่วถึง 

 - เพื่อใหผู้้ใช้บริการ เช่น เด็ก ก้าหนด เปน็มา การ ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์
เยาวชน ประชาชน เอกชน ด้าเนินงานและ ที่มุ่งเน้นด้านต่าง ๆ 
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีส่วน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมในพธิเีปดิอาคาร ของอุทยานการ หอ้งสมุดมีชีวติ การจัด
 - เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ใหม่ เรียนรู้นราธวิาส นิทรรศการ การแสดง
ของประชาชนภายในจังหวดั  ดนตรี และองค์ความรู้
และจังหวดัใกล้เคียง

หน้า  127

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
17 โครงการจ้างครู  - เพื่อจ้างครูชาวต่างชาติ  - จ้างครูชาวต่างชาติ  1,212,480 1,212,480 1,212,480 1,212,480 1,212,480  - โรงเรียนใน  - นักเรียนมีทกัษะ ส้านักการศึกษา

ต่างชาติเพื่อสอน เพื่อสอนภาษาอังกฤษใหก้ับ เพื่อสอนภาษาอังกฤษใหก้ับ สังกัด มีครูชาว- การฟงั อ่าน พดู เขียน
ภาษาอังกฤษใหก้ับ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด นักเรียนในสังกัด ต่างชาติเพื่อสอน ภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น
นักเรียน โรงเรียนละ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ

รวม  6 อัตรา โรงเรียนละ
1 อัตรา

   
รวม 17 โครงการ -  - 62,332,480 61,432,480 61,432,480 61,432,480 61,432,480  -  -  -

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
    2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.4 แผนงาน สาธารณสุข

เปา้เมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท
โครงการบริการ - เพื่อพฒันาระบบบริการ - จัดบริการคลินิกพเิศษ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนสามารถเข้า กองสาธารณสุข
คลินิกพเิศษเพื่อการ สาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐาน นอกเวลาราชการ ประชาชนในเขต ถึงบริการ และได้รับ และส่ิงแวดล้อม
รักษาพยาบาล ประชาชนสามารถเข้าถึง ระหวา่งเวลา เทศบาลได้รับ บริการสาธารณสุขที่ได้  
ประชาชนนอกเวลา บริการสาธารณสุขได้ครอบ- 16.30 - 20.00 น. บริการด้าน - มาตรฐาน
ราชการ คลุมทกุกลุ่มเปาูหมาย ณ คลีนิกเทศบาล สาธารณสุขที่ได้

  มาตรฐาน
2 โครงการทนัตกรรม - เพื่อใหบ้ริการทางทนัต - - ใหบ้ริการทางทนัตกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนทกุ - ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

รักษาและการทนัต- กรรมและการดูแลสุขภาพ และการดูแลสุขภภาพ กลุ่มเปาูหมาย ดูแลสุขภาพอนามัย และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข อนามัยในช่องปากแก่ อนามัยในช่องปากแก่ ได้รับการดูแล ในช่องปากและการ  

ประชาชนทกุกลุ่มเปาูหมาย ประชาชนนอกเวลา สุขภาพช่องปาก ทนัตสาธารณสุข 
 ราชการ ระหวา่งเวลา ไม่น้อยกวา่

16.30 - 20.00 น. ร้อยละ 75
โครงการเฝูาระวงั - เพื่อตรวจสอบสารเคมี - เก็บตัวอย่างอาหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 - ประชาชนได้บริโภค กองสาธารณสุข
สารปนเปื้อนและ ที่หา้มใช้ในอาหาร ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อน ของประชาชน อาหารที่สะอาด และส่ิงแวดล้อม
จุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ก่อใหเ้กิดโรค ได้บริโภคอาหาร ปลอดภยั (35 ชุมชน)

ทางเดินอาหาร ที่สะอาดและ
 ปลดอดภยั

1

๓
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   แบบ ผ.02 



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท
โครงการอบรม - เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้ - จัดอบรมผู้ประกอบการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 - ผู้ประกอบการร้าน กองสาธารณสุข
กลุ่มผู้ประกอบการ แก่ผู้ประกอบการด้าน ร้านจ้าหน่ายอาหารและ ของผู้เข้ารับการ จ้าหน่ายอาหารและ และส่ิงแวดล้อม
ด้านสุขาภบิาล อาหารที่ถูกสุขลักษณะ แผงลอย จ้านวน 100 คน อบรมมีความรู้ แผงลอยจ้าหน่ายอาหาร  
อาหาร  ความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ

ด้านสุขาภบิาล และ มีพฤติกรรมที่
อาหาร ถูกต้องด้านสุขาภบิาล

อาหาร
โครงการอาชีว - เพื่อใหผู้้ประกอบการด้าน - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 - ผู้ประกอบการมีความ กองสาธารณสุข
อนามัย ชีวอนามัย มีความรู้และ ผู้ประกอบการ  จ้านวน ของผู้ประกอบ - ปลอดภยัในอาชีพ และส่ิงแวดล้อม

ปอูงกันตนได้จากอาชีพที่ 60 คน การ มีความรู้  
ประกอบ ปลอดภยัจาก

อาชีพ และทราบ
ถึงโรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ

โครงการควบคุม - เพื่อสร้างภมูิต้านทาน - ฉีดวคัซีน 70,000 76,000 104,000   104,000  104,000  ร้อยละ 90 ของ - สัตวเ์ล้ียงมีภมูิต้านทาน กองสาธารณสุข
ปอูงกันโรคพษิ ใหแ้ก่สัตวเ์ล้ียง เช่น จ้านวน 1,000 ตัว สัตวเ์ล้ียง ไม่มี โรคพษิสุนัขบา้ และส่ิงแวดล้อม
สุนัขบา้ และลด สุนัข แมว ฯลฯ และลด  - ท้าหมัน 50 ตัว โรคพษิสุนัขบา้ - ประชาชนผู้เล้ียงสัตว์
จ้านวนของสุนัข จ้านวนของสุนัขจรจัด และลดจ้านวน มีความปลอดภยัจาก
จรจัด  สุนัขจรจัด โรคพษิสุนัขบา้

7 โครงการฝึกอบรม  - เพื่ออบรมอาสาสมัครเฝูา  - จัดอบรมอาสาสมัคร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ  - ชุมชนได้บริโภคน้้าด่ืม กองสาธารณสุข
อาสาสมัครเฝูาระวงั ระวงัคุณภาพน้้าด่ืมบริโภค เฝูาระวงัคุณภาพน้้าด่ืม อาสาสมัครเฝูา ที่มีคุณภาพ สะอาด และส่ิงแวดล้อม
คุณภาพน้้าด่ืม ในชุมชนใหไ้ด้มาตรฐาน บริโภคในชุมชน ระวงัคุณภาพ ปลอดภยั  
บริโภค สะอาด ปลอดภยั ชุมชนละ 2 คน น้้าด่ืมบริโภคใน  

จ้านวน 80 คน ชุมชนผ่านการ
 อบรม  

๔

5

6
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท
โครงการส้ารวจ - เพื่อส้ารวจข้อมูลและขึ้น - ส้ารวจและขึ้นทะเบยีน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 ของ - สุนัข แมว ที่มีเจ้าของ กองสาธารณสุข
ข้อมูลจ้านวนสัตว์ ทะเบยีนจ้านวนสุนัข แมว สุนัขและแมวในเขตเทศบาล สุนัขและแมวที่มี และไม่มีเจ้าของได้รับ และส่ิงแวดล้อม
และขึ้นทะเบยีนสัตว ์ในเขตเทศบาลที่มีเจ้าของ ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เจ้าของและไม่มี การส้ารวจขึ้นทะเบยีน  
ตามโครงการสัตว์ และไม่มีเจ้าของ จ้านวน 1,000 ตัว โดย เจ้าของได้รับการ สัตว์
ปลอดโรคคนปลอด-  ส้ารวจปลีะ 2 คร้ัง ส้ารวจและขึ้น  - สุนัข แมว ในเขต
ภยัจากโรคพษิสุนัข  ทะเบยีนสัตว์ เทศบาลที่มีเจ้าของและ
บา้) ตามปณิธาน  ไม่มีเจ้าของได้รับการ
สมเด็จพระเจ้า เฝูาระวงัปอูงกันโรค
น้องนางเธอเจ้าฟาู พษิสุนัขบา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครรราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒัน
วรขัตติยราชนารี

9 โครงการจัดกิจกรรม  -  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์  - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐๐  - ชุมชน ประชาชน กองสาธารณสุข
รณรงค์ต่อต้าน ต่อต้านยาเสพติดในทกุ ๆ ยาเสพติดในทกุด้าน เช่น ของผู้เข้ารับการ นักเรียนนักศึกษา และส่ิงแวดล้อม
ยาเสพติดของศูนย์ ด้าน เช่น การอบรมใหค้วามรู้ การอบรมใหค้วามรู้ การจัด ฝึกอบรมมี มีความตระหนักถึง
ต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการ ค่าวสัดุ นิทรรศการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับ ปญัหาและร่วมกันต่อต้าน
เทศบาล อุปกรณ์ต่างๆ และอื่น ๆ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ยาเสพติด

  

รวม 9  โครงการ -  - 1,076,000 1,082,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000  -  -  -

8
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
    2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันา  - เพื่อใหผู้้สูงอายุในชุมชนเขต  - จัดอบรมใหค้วามรู้เพื่อ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  - ผู้สูงอายุ ได้  - ผู้สูงอายุได้รับความรู้ กองสวสัดิการ

คุณภาพชีวติ เทศบาลได้รับความรู้และเพิ่ม เพิ่มโอกาสและช่องทาง  เข้าร่วมรับการ เพิ่มขึดความสามารถ สังคม
ผู้สูงอายุ ขีดความสามารถในการพฒันา การสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฝึกอบรม จ้านวน และพฒันาตนเอง
 ตนเองด้านอาชีพ รายได้ และ ในเขตเทศบาล 1 คร้ัง  
 มีทกัษะ ความสามารถในการ จ้านน 1 คร้ัง   

สร้างภมูิปญัญาและคุณค่าแก่  
ตนเอง 

2 โครงการผู้สุงอายุ  - เพื่อเพิ่มความสามารถ  - จัดอบรมใหค้วามรู้การใช้ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  - ผู้สูงอายุ ได้  - ผู้สูงอายุได้รับความรู้ กองสวสัดิการ
ยุคใหม่ก้าวทนั ในการใช้เทคโนโลยีด้านการ เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ เข้าร่วมรับการ จากการติดต่อส่ือสาร สังคม
เทคโนโลยี ติดต่อส่ือสาร การแสวงหา ผู้สูงอายุ จ้านวน 1 คร้ัง ฝึกอบรม จ้านวน ผ่านช่องทางต่าง ๆ น้า
 ข้อมูลความรู้ที่เปน็ประโยชน์  1 คร้ัง ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ
 และเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ   ประจ้าวนัเพิ่มมากขึ้น 

3 โครงการอบรมให้  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม  - จัดอบรมใหค้วามรู้ในเร่ือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ผู้สูงอายุ ได้  - ผู้สูงอายุได้รับความรู้ กองสวสัดิการ
ความรู้สิทธแิละ มีความรู้ในเร่ืองสิทธขิอง สิทธปิระโยชน์ของผู้สูงอายุ  เข้าร่วมรับการ ในเร่ืองสิทธปิระโยชน์ สังคม
หน้าที่ และกฎหมาย ตนเองและหน้าที่ของการเปน็ และหน้าที่พลเมืองที่ดีแก่ ฝึกอบรม จ้านวน ของตนเอง และเปน็
ที่เกี่ยวข้องกับ พลเมืองและเปน็ผู้สูงอายุที่ดี ผู้สูงอายุ จ้านวน 1 คร้ัง 1 คร้ัง ผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อ
ผู้สูงอายุ ต่อสังคม สังคม
     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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   แบบ ผ.02 



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอบรมให้  - เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับข้อ  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  - คนพกิารและ  - คนพกิารและผู้ดูแล กองสวสัดิการ

ความรู้สิทธแิละ กฎหมาย การเข้าถึงสิทธแิละ คนพกิารและผู้ดูแลคนพกิาร ผู้ดูแลคนพกิาร ได้รับความรู้เกี่ยวกับ สังคม
กฎหมายคนพกิาร สวสัดิการต่าง ๆ ของคนพกิาร ในชุมชน จ้านวน  1 คร้ัง ได้เข้าร่วมรับ ข้อกฎหมาย การเข้าถึง
แก่คนพกิารและ และผู้ดูแลคนพกิาร  การฝึกอบรม สิทธแิละสวสัดิการต่างๆ
ผู้ดูแลคนพกิาร  - เพื่อใหค้นพกิารหรือผู้ดูแล  จ้านวน 1 คร้ัง  - คนพกิารหรือผู้ดูแล

คนพกิารได้รับการบริการจาก  คนพกิารได้รับการบริการ
หน่วยงานของรัฐและหน่วย  จากหน่วยงานของรัฐ
งานอื่น ๆ  และหน่วยงานอื่น ๆ

 
5 โครงการช่วยเหลือ  - เพื่อใหก้ารช่วยหลือและ  - ใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนที่มีฐานะ กองสวสัดิการ

ประชาชนตาม บรรเทาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนที่มีฐานะยากจน ประชาชนที่ได้รับ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส สังคม
อ้านาจหน้าที่ของ ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้ หรือเปน็ผู้ด้อยโอกาสทาง ความเดือดร้อนได้ ทางสังคมได้รับการ
องค์กรปกครอง รับความเดือดร้อนจากภยัพบิติั สังคมที่ประสบภยัพบิติั หรือ รับการแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน
ส่วนทอ้งถิ่น และผู้ที่ประสบปญัหาด้านการ ประสบภาวะความยาก ปญัหาหรือ และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

พฒันาคุณภาพชีวติ ล้าบากในการด้ารงชีวติ บรรเทาความ  
ทั้ง 35 ชุมชน เดือดร้อน  

6 โครงการเตรียม  - เพื่อใหป้ระชาชนที่มีอายุ  - อบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ที่มี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ผู้สูงอายุได้ร่วม  - ผู้สูงอายุได้รับความรู้ กองสวสัดิการ
ความพร้อมการเข้า ใกล้เคียงกับผู้สูงอายุ หรือ ช่วง อายุ 55-60 ป ีให้ กิจกรรมเตรียม ทางด้านการดูแลสุขภาพ สังคม
สู่วยัผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุวยัต้น ได้รับความรู้แก่ ได้รับความรู้ด้านการดูแล ความพร้อมการ จิต สุขภาพกายใหน้้าไป

การเตรียมตัวใหม้ีความพร้อม สุขภาพจิตสุขภาพกายด้วย เข้าสู่วยัสูงอายุ ใช้ในชีวติประจ้าวนัได้
เปน็ผู้สูงอายุที่มีความสุข มี ตนเอง เพื่อใหก้้าวเข้าสู่ จ้านวน 1 คร้ัง อย่างเหมาะสม
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีวยัสูงอายุอย่างมีคุณภาพ   

และมีความสุข   

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริม  - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ  - จัดกิจกรรมอบรมให้ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - ผู้สูงอายุได้  - ผู้สูงอายุได้รับความรู้ กองสวสัดิการ

กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ร่วมกิจกรรม และประสบการณ์ สังคม
  - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับความรู้ จ้านวน 1 คร้ัง ฝึกอาชีพและ อันเปน็ประโยชน์
 และประสบการณ์อันเปน็  - จัดกิจกรรมฝึกอบรม มีความรู้  - ผู้สูงอายุได้แนวทาง
 ประโยชน์ อาชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ จ้านวน 1 คร้ัง ในการสร้างอาชีพ

 - เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ จ้านวน 1 คร้ัง เพื่อสร้างรายได้
ใหก้ับผู้สูงอายุ
 

รวม 7  โครงการ - - 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า   134



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

2.7 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมให้  - เพื่อใหส้ตรีได้รับความรู้ถึง  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้สิทธิ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  - สตรี ได้เข้าร่วม  - สตรีที่ผ่านการอบรม กองสวสัดิการ

ความรู้สิทธแิละ สิทธ ิบทบาทหน้าที่ของตนเอง สตรีและกฎหมายเบื้องต้น รับการฝึกอบรม มีความรู้ ไม่ถูกเลือก สังคม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวรวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและ จ้านวน 1 คร้ัง ปฏบิติั มีความเทา่เทยีม
กับสตรีและ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหน้้าไปใช้ให้ ครอบครัว จ้านวน 1 คร้ัง  มีคุณภาพชีวติดีขึ้น
ครอบครัว เปน็ประโยชน์แก่ตนเองและ    

ครอบครัว  
2 โครงการอบรม  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - คณะกรรมการ  - คณะกรรมการพฒันา กองสวสัดิการ

เพิ่มศักยภาพ การพฒันาตนเองของคณะ - คณะกรรมการพฒันาสตรี  พฒันาสตรี ได้ สตรีได้เสริมสร้างศักยภาพ สังคม
คณะกรรมการ กรรมการพฒันาสตรี เทศบาลเมืองนราธวิาส เข้าร่วมกิจกรรม ในการพฒันาตนเอง
พฒันาสตรี เทศบาล  - เพื่อเสริมสร้างความรู้ทกัษะ จ้านวน  1 คร้ัง ด้านเพิ่มศักยภาพ  - คณะกรรมการพฒันา
เมืองนราธวิาส และเพิ่มขีดความสามารถ  จ้านวน 1 คร้ัง สตรี ได้เพิ่มทกัษะและ

ในการที่จะบริหารจัดการ   ขีดความสามารถในการ
องค์กรสตรีใหม้ีประสิทธภิาพ  บริหารจัดการองค์กร  
 - เพื่อใหค้ณะกรรมการพฒันา  สตรีใหม้ีประสิทธภิาพ
สตรีมีความเข้มแข็งเปน็ฐาน  - คณะกรรมการพฒันา
พลังในการขับเคล่ือนกิจกรรม สตรีมีความเข้มแข็ง
ต่าง ๆ สามารถเปน็ฐานพลัง
 ในการขับเคล่ือนกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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   แบบ ผ.02 



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกิจกรรม  - เพื่อใหม้ีคณะกรรมการ  - ด้าเนินการเลือกต้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 100  - ประชาชนในชุมชน กองสวสัดิการ

การเลือกต้ังกรรม - ชุมชนแทนชุดเดิมที่ครบ กรรมการชุมชนในเขต ของชุมชนในเขต ได้รับการดูแลช่วยเหลือ สังคม
การชุมชน ก้าหนดวาระ ขาดคุณสมบติั เทศบาล จ้านวน ๓๕ เทศบาลมีคณะ จากคณะกรรมการชุมชน

หรือลาออก ชุมชน กรรมการบริหาร  - เทศบาลมีผู้แทนของ
 - เพื่อใหม้ีคณะกรรมการ - ชุมชนครบตาม ชุมชนเพื่อประสานความ
ชุมชนบริหารงาน และ จ้านวนที่ก้าหนด ความร่วมมือ
ช่วยเหลือชุมชนได้ต่อเนื่อง  

4 โครงการกิจกรรม  - เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือใน  - จัดใหม้ีการประชุม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 90  - คณะกรรมการชุมชน กองสวสัดิการ
การประชุมคณะ - การปฏบิติังานทางราชการ คณะกรรมการชุมชน ของคณะกรรม - มีบทบาทในการเสนอ สังคม
กรรมการชุมชน และติดตามการด้าเนินงาน ทั้ง 35 ชุมชน  ตาม การชุมชน ได้ร่วม ปญัหาความต้องการของ

ของหน่วยงานและชุมชน ความจ้าเปน็และเหมาะสม ประชุมพบปะ คนในชุมชน
 - เพื่อใหค้ณะกรรมการการ แลกเปล่ียน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข ความคิดเหน็
ปญัหาความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน

5 โครงการจัดท้า  - เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน  - จัดท้าเวทปีระชาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 75  - ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ
แผนชุมชน การเสนอปญัหา ความต้องการ เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ของประชาชนใน มีแผนชุมชนเปน็เคร่ือง สังคม
 ของตนเอง และมีทศิทางการ เขตเทศบาล ทั้ง 35 ชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม มือและทศิทางในการ

พฒันาที่ชัดเจน ได้มีส่วนร่วมในการจัดท้า ในกระบวนการ พฒันาชุมชนของตนเอง
 - เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน แผนชุมชน จัดท้าแผนชุมชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการ  
จัดท้าแผนพฒันาทอ้งถิ่น
 

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการสืบสานวถิี  - เพื่อเปน็การอนุรักษ์  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้การท้า 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - กลุ่มประมง  - เกิดการอนุรักษ์ กองสวสัดิการ

ชีวติประมงพื้นบา้น ทรัพยากรธรรมชาติด และ "ซ้ัง" ซ่ึงเปน็ภมูิปญัญา พื้นบา้น เข้าร่วม ทรัพยากรธรรมชาติ และ สังคม
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ส่ิงแวดล้อมทางทะเลตาม ทอ้งถิ่นใหแ้ก่เด็ก เยาวชน กิจกรรมการฝึก ส่ิงแวดล้อมทางทะเล 
ประจ้าป ี วธิกีารและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ประชาชนที่สนใจ อบรม จ้านวน  - ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จ้านวน 1 คร้ัง 1 คร้ัง ได้รับการสืบสานใหค้งอยู่
ในการรักษาทรัพยากร -   
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
อันเปน็แหล่งท้ามาหากิน  
ของคนในทอ้งถิ่น  

7 โครงการส่งเสริม  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี  - จัดฝึกอบรมการผลิตและ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  - ประชาชน  - ประชาชนมีความรู้ กองสวสัดิการ
อาชีพการผลิตและ ความรู้ในการผลิตและแปรรูป การแปรรูปอาหารทะเล ได้เข้าร่วม เพิ่มอาชีพ และเพิ่มมูล สังคม
การแปรรูปทะเล อาหารทะเลใหห้ลากหลาย ใหก้ับประชาชนที่สนใจ กิจกรรมการ ค่าผลิตภณัฑ์ได้
 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในชุมชนเขตเทศบาล ฝึกอบรม  - ผู้เข้าอบรมสามารถ
  - เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน จ้านวน 2 คร้ัง จ้านวน 1 คร้ัง น้าวตัถุดิบในทอ้งถิ่น

มีรายได้ และอาชีพโดยการ มาใช้ประโยชน์สูงสุด
น้าวตัถุดิบในทอ้งถิ่นมาท้าให้  
เกิดประโยชน์สูงสุด

8 โครงการอบรมให้  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  - จัดอบรมใหค้วามรู้ความ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  - ประชาชน  - ประชาชนมีความรู้ กองสวสัดิการ
ความรู้หลักปรัชญา ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ ส้าคัญของหลักปรัชญา ได้เข้าร่วม สามารถน้าไปใช้เปน็ สังคม
ของเศรษฐกิจ ความส้าคัญของหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีงแก่เด็ก กิจกรรมการ แนวทางการด้าเนินชีวติ
พอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง พร้อมทั้ง เยาวชน ประชาชนที่สนใจ ฝึกอบรม ตามหลักปรัชญาของ

น้าไปใช้ในการด้าเนินชีวติ จ้านวน 2 คร้ัง จ้านวน 1 คร้ัง เศรษฐกิจพอเพยีง มี
ประจ้าวนัได้ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
  

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการส่งเสริม  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้การเล้ียง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  - เด็ก เยาวชน  - เด็ก เยาวชน และ กองสวสัดิการ

อาชีพการเล้ียง อาชีพและรายได้ที่มั่นคง เปด็ไข่แก่เด็ก เยาวชน และ  และประชาชน ประชาชน มีอาชีพและ สังคม
เปด็ไข่เพื่อจ้าหน่าย เล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ ประชาชน ที่สนใจ จ้านวน ทั่วไป เข้าร่วม รายได้ที่มั่นคง และ

   - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี 1 คร้ัง กิจกรรมการ สามารถเล้ียงดูตนเองและ
  วตัถุดิบเพื่อการบริโภคภายใน  ฝึกอบรม จ้านวน และครอบครัวได้ 

ทอ้งถิ่น ลดการน้าเข้าจากพื้นที่  1 คร้ัง  - ประชาชนมีวตัถุดิบ
อื่น ท้าใหม้ีราคาถูกลง  ประกอบอาชีพที่ราคาไม่  

สูงมาก
   

10 โครงการอบรมการ  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - เยาวชน  - เยาวชน และประชาชน กองสวสัดิการ
ท้าเรือกอและ มีอาชีพและรายได้ รู้จักใช้ การท้าเรือกอและจ้าลอง  และประชาชน มีความรู้ สามารถน้าไป สังคม

 จ้าลอง เวลาวา่งใหเ้กิดประโชน์ แก่เยาวชนและประชาชน ทั่วไป เข้าร่วม ประกอบอาชีพได้  และ
  ที่สนใจ จ้านวน 1 คร้ัง กิจกรรมการฝึก สามารถเล้ียงดูตนเองและ
   อบรม จ้านวน ครอบครัวได้ 

 1 คร้ัง  
   

11 โครงการอนุรักษ์  - เพื่อส่งเสริมการอนุรัรกษ์  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้การท้า 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  - สตรี และ  - สตรี และแม่บา้นใน กองสวสัดิการ
ฟื้นฟสืูบสานอาหาร วฒันธรรม การฟื้นฟแูละการ อาหาร ขนมพื้นบา้น แก่  แม่บา้นในชุมชน ชุมชนเขตเทศบาล มี สังคม
พื้นถิ่น สืบสานอาหารของทอ้งถิ่นให้ สตรีและแม่บา้นในชุมชน เขตเทศบาล เข้า ความรู้ สามารถน้าไปใช้

  คงอยู่คู่สังคม เขตเทศบาลที่มีความสนใจ ร่วมกิจกรรมการ ประโยชน์ได้ และอนุรักษ์
   - เพื่อส่งเสริมการผลิต การ จ้านวน 5 คร้ัง ฝึกอบรม จ้านวน สืบทอดภมุิปญัญาด้าน

จ้าหน่ายอาหารพื้นถิ่นใหเ้กิด  5 คร้ัง อาหารพื้นถิ่น
รายได้แก่คนในชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการอบรม  - เพื่อส่งเสริมการประกอบ  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้การท้า 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000  - สตรี และ  - สตรี และแม่บา้นใน กองสวสัดิการ

การท้าขนมเพื่อ อาชีพ การสร้างรายได้และ ขนมเพื่อส่งเสริมการจ้าหน่าย  แม่บา้นในชุมชน ชุมชนเขตเทศบาล มี สังคม
จ้าหน่าย การลดรายจ่ายครัวเรือนใหแ้ก่ ภายในชุมชนและการบริโภค เขตเทศบาล เข้า อาชีพเสริม เพิ่มรายได้

  ประชาชนในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ใหแ้ก่สตรี ร่วมกิจกรรมการ และลดรายจ่ายของครัว
   และแม่บา้น ที่สนใจ ฝึกอบรม จ้านวน เรือน

 จ้านวน 5 คร้ัง 5 คร้ัง  
 

13 โครงการออกแบบ  - เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้การ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - เยาวชน  - ประชาชนมีโอกาส กองสวสัดิการ
ลวดลายบนผืนผ้า สร้างอาชีพใหเ้กิดรายได้แก่ ออกแบบลวดลายบนผืนผ้า  และประชาชน และเพิ่มช่องทางในการ สังคม
 ประชาชน แก่ผู้สนใจ จ้านวน 2 คร้ัง ทั่วไป เข้าร่วม ประกอบอาชีพใหแ้ก่

   - ส่งเสริม การอนุรักษ ์และ  กิจกรรมการฝึก ประชาชน 
  สืบทอดการออกแบบลวดลาย  อบรม จ้านวน  - ส่งเสริมอนุรักษแ์ละ

ผ้าตามวธิกีารภมูิปญัญา  1 คร้ัง ถ่ายทอดภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

  
14 โครงการสืบสาน  - เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้การ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - เยาวชน  - สตรี และแม่บา้นใน กองสวสัดิการ

ภมูิปญัญาจักสาน สร้างอาชีพใหเ้กิดรายได้แก่ จักสานผลิตภณัฑ์จากเส้น  และประชาชน ชุมชนเขตเทศบาล มี สังคม
ผลิตภณัฑ์กระจูด ประชาชน กระจูดเพื่อเปน็ผลิตภณัฑ์ที่ ทั่วไป เข้าร่วม อาชีพเสริม เพิ่มรายได้
  - ส่งเสริม ถ่ายทอด และ ใช้ในครัวเรือนและจ้าหน่าย กิจกรรมการฝึก และลดรายจ่ายของ
 อนุรักษภ์มูิปญัญาทอ้งถิ่น ใหเ้กิดรายได้ จ้านวน 1 คร้ัง อบรม จ้านวน ครัวเรือน

ตามวธิกีารภมูิปญัญา  1 คร้ัง  

รวม 14  โครงการ - - 635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
    2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.8 แผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงาน  - เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ด็กแสดง  - จัดกิจกรรมการแสดงของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รัอยละ ๘๐ ของ  - เด็กมีโอกาสแสดงออก ส้านักการศึกษา

วนัเด็กแหง่ชาติ ออกตามความสามารถ ความ เด็กบนเวท ี การประกวด เด็กที่มาร่วมงาน ตามความสามารถ ความ
ถนัดของตนเอง แสดงดนตรี เกมส์มอบของ มีโอกาสแสดงออก ถนัดของตนเอง
 - เพื่อใหห้น่วยงาน องค์กร ขวญั รางวลั อาหารขนม ตามความสามารถ  
ต่าง ๆ และผู้ปกครองเหน็ แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรม ของตนเอง
ความส้าคัญของเด็ก    

2 โครงการส่งเยาวชน  - เพื่อส่งเสริมความสามารถ  - ส่งทมีเข้าร่วมการแข่งขัน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ส่งทมีกีฬาเข้า  - ผู้เข้าแข่งขันมีก้าลังใจ ส้านักการศึกษา
ประชาชนเข้าร่วม ของผู้เข้าประกวดในระดับที่ หรือกิจกรรมเข้าร่วมประกวด ร่วมการแข่งขัน และมีแรงจูงใจในการ
การแข่งขันกิจกรรม สูงขึ้น ตามที่เจ้าภาพก้าหนด หรือกิจกรรมเข้า พฒันาความสามารถเพื่อ
ต่าง ๆ  - เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ  ร่วมประกวด การเข้าร่วมการแข่งขัน

เทศบาล  อย่างน้อย 4 คร้ัง ในระดับที่สูงขึ้น
 ต่อปี  
  

3 โครงการจัดการ  - เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา  - จัดการแข่งขันฟตุบอล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จัดการแข่งขัน  - ประชาชนได้รับการ ส้านักการศึกษา
แข่งขันกีฬาและ และนันทนาการ สตรีทซอคเกอร์ จ้านวน ฟตุบอลสตรีท - ส่งเสริมศักยภาพ ด้วย
นันทนาการ  - เพื่อสร้างความสามัคคีและ 3 ประเภทรุ่นอายุ ซอคเกอร์ และ การกีฬาและนันทนาการ

  สันติสุข  - จัดกิจกรรมการแสดง กิจกรรมบนเวที  
 บนเวท ี จ้านวน 1 เวที จ้านวน 1 คร้ัง  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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   แบบ ผ.02 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อจัดกิจกรรมส้าหรับเด็ก  - จัดอบรม/ฝึกสอนกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมใหแ้ก่  - เด็ก/เยาวชนรู้จักใช้ ส้านักการศึกษา

ส่งเสริมและพฒันา และเยาวชนต่อเนื่องตลอดปี ศิลปะ นันทนาการ ดนตรี เด็กและเยาวชน เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์
เด็กและเยาวชน  - เพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน นาฎศิลป ์ฝึกอาชีพ วชิาการ ตามความถนัด  - เด็ก/เยาวชน มีนิสัย

ใหม้ีความรู้ความสามารถ ตามความสนใจตลอดปขีอง ของเด็กและ รักการเรียนรู้  ฝึก
ในทกุด้าน เด็กและเยาวชน จ้านวน 7 เยาวชน จ้านวน ประสบการณ์ในกิจกรรม

หลักสูตร  ดังนี้ 1 คร้ัง ตามที่ตนถนัด
 - จัดค่ายพฒันาเยาวชน  - เด็กเยาวชนได้รับการ
 - จัดค่ายวชิาการ พฒันาความรู้ความ -
 -จัดค่ายกลางวนัส้าหรับเด็ก สามารถตามที่สนใจ
 - ใหบ้ริการกิจกรรม
นันทนาการ/ดนตรี  
 - ฝึกสอนดนตรีและ
การขับร้อง
 - ฝึกสอนทกัษะกีฬา/ศิลปะ
การต่อสู้/ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร
 - จัดกลุ่มสนใจวชิาชีพและ
พฒันาอาชีพ
 - ฝึกสอนงานศิลปะ
ปลีะ 1 คร้ัง

5 โครงการจัดการ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชน  - จัดการแข่งขันบาสเกตบอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จัดการแข่งขัน  - เด็ก เยาวชน ได้เข้า ส้านักการศึกษา
แข่งขันบาสเกตบอล แสดงความสามารถตามถนัด ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน บาสเกตบอล ร่วมในการแสดงออกและ
   12 ป,ี 14 ป ี,  16 ป ี ระดับเยาวชน ได้พฒันาความสามารถ

และระดับประชาชนในเขต จ้านวน 1 คร้ัง ตามความถนัดของตนเอง
เทศบาลเมืองนราธวิาส  

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดการ  - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนใน  - จัดการแข่งขันกีฬา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จัดการแข่งขัน  - นักเรียนได้เปน็ตัว ส้านักการศึกษา

แข่งขันกีฬานักเรียน เขตเทศบาลได้มีทกัษะและ นักเรียนระดับอนุบาล กีฬานักเรียน ใน แทนเข้าร่วมการแข่ง
รักการกีฬา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล ขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
 - เพื่อยกระดับด้านการกีฬา ทั้งในสังกัดเทศบาล และ และสังกัดอื่น ๆ  - นักเรียนสนใจเล่นกีฬา
ของนักเรียนในเขตเทศบาล สังกัดอื่น ๆ จ้านวน 1 คร้ัง  และมีน้้าใจเปน็นักกีฬา
ใหม้ีมาตรฐานสูงขึ้น   - ประชาชนในชุมชน
 และระหวา่งชุมชนมี

ความสัมพนัธท์ี่ดีต่อกัน
7 โครงการส่งนักกีฬา  - เพื่อใหเ้กิดความสามัคคี  - ส่งทมีกีฬานักเรียนสังกัด 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จัดส่งทมีกีฬา  - นักกีฬาตัวแทนนักเรียนส้านักการศึกษา

เช้าร่วมการแข่งขัน มีน้้าใจเปน็นักกีฬา เทศบาลเมืองนราธวิาสเข้า นักเรียนในสังกัด สังกัดโรงเรียนเทศบาล
กีฬานักเรียนองค์กร  - เพื่อยกระดับความสามารถ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันมีการพฒันาด้านการกีฬา
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อย่างน้อย 1 ทมี  - สามารถกระตุ้น
แหง่ประเทศไทย เทศบาลเมืองนราธวิาส ระดับภาค ปลีะ 1 คร้ัง  ประเมินผลการจัดการ -
  - เพื่อประเมินผลการสอน  - ส่งทมีกีฬานักเรียนสังกัด  เรียนการสอนพลศึกษาใน

พลศึกษาในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองนราธวิาสเข้า  โรงเรียนสังกัดเทศบาล
 - เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน   - เกิดความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งองค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ระหวา่งองค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น ระดับประเทศ ปลีะ 1 คร้ัง  ส่วนทอ้งถิ่น

8 โครงการจัดการ  - เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชน  - จัดการแข่งขันฟตุบอล 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จัดการแข่งขัน  - ประชาชนได้ออกก้าลัง ส้านักการศึกษา
แข่งขันฟตุบอล ออกก้าลังกาย ระหวา่งชุมชนในเขต ฟตุบอลระหวา่ง กาย มีสุขภาพแข็งแรง

 ชุมชนสัมพนัธ์  - เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬา เทศบาลเมืองนราธวิาส ชุมชน จ้านวน ทั้งร่างกายและจิตใจ
ฟตุบอล 35 ชุมชนแยกประเภท 1 คร้ัง  - กีฬาฟตุบอลในชุมชน
 - เพื่อความสัมพนัธอ์ันดี ถ้วย ก ประเภทถ้วย ข  มีมาตรฐาน
ความสามัคคีของประชาชน  - เกิดความรักความ
 สามัคคี

รวม 8 โครงการ -  - 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
    2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2.9 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิส  - ปรับปรุงสนามเทนนิส 7,000,000 - - - - เทศบาลเมือง -  - สนามกีฬามีสภาพ ส้านักการศึกษา
สนามเทนนิสเปน็ เปน็สนามกีฬาหญ้าเทยีม เปน็สนามกีฬาหญ้าเทยีม นราธวิาส มีสนาม คงทนสวยงาม และ
สนามกีฬาหญ้า -  พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟาู หญ้าเทยีม ที่ได้ สามารถใช้ประโยชน์
เทยีม ส่องสนามพื้นผิวสนาม มาตรฐาน จ้านวน ได้อย่างเต็มที่

หญ้าเทยีม รายละเอียดตาม 1 สนาม  
แบบแปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด  

2 โครงการปรับปรุง  - เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา   - ปรับปรุงอาคารสนาม - 2,477,000 - - - อาคารสนาม  - ประชาชนได้รับการ ส้านักการศึกษา
อาคารสนาม แบดมินตันและนันทนาการ แบดมินตันและหอ้งฟติเนส แบดมินตันและ เสริมสร้างศักยภาพด้วย
แบดมินตันและ ต่าง ๆ เทศบาลเมืองนราธวิาส ราย หอ้งฟติเนส กีฬาและนันทนาการ
หอ้งฟติเนส  - เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ละเอียดตามแบบแปลนและ ได้รับการปรับปรุง
 แข็งแรงของผู้ใช้บริการ รายการที่เทศบาลก้าหนด จ้านวน 1 คร้ัง

3 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิส   - ก่อสร้างหลังคาคลุม 7,060,000   -  -  -  - สนามฟตุซอล  - ประชาชนใช้สนาม ส้านักการศึกษา
หลังคาคลุมสนาม เปน็สนามฟตุซอล ส้าหรับ สนามฟตุซอล รายละเอียด ได้รับการปรับปรุง ฟตุซอลในการออกก้าลัง  
ฟตุซอล สวน บริการประชาชน ตามที่เทศบาลก้าหนด จ้านวน 1 หลัง กาย  
สาธารณะเฉลิม     
พระเกียรติ 6 รอบ     
พระชนมพรรษา    
(สวน ร.5)    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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   แบบ ผ.02 



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงใหม้ีมาตรฐาน  - ปรับปรุงสนามกีฬา 10,000,000   -  -  -  -  - สนามกีฬา  - สนามกีฬาเทศบาล ส้านักการศึกษา

สนามกีฬาเทศบาล สามารถใช้ท้าการแข่งขันได้ เทศบาลเมืองนราธวิาส เทศบาลเมือง - เมืองนราธวิาส ได้รับการ  
เมืองนราธวิาส และรองรับการใช้งานของ รายละเอียดตามแบบแปลน นราธวิาส ได้รับ ปรับปรุงใหส้วยงาม  

ประชาชนและหน่วยงาน และรายการที่เทศบาล การปรับปรุง มีมาตรฐาน
ต่าง ๆ ก้าหนด จ้านวน 1 คร้ัง

5 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหล้านกีฬาในร่ม  - ก่อสร้างหลังคาคลุม - - - - 20,000,000  - ลานกีฬา มี  - ประชาชนในเขต ส้านักการศึกษา
หลังคาคลุม สามารถใช้ประโยชน์ได้ ลานกีฬา ขนาดกวา้ง  หลังคาคลุม เทศบาลและพื้นที่  
ลานกีฬาพร้อม ทกุฤดูกาล 25 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมใช้งานได้ ใกล้เคียง มีลานกีฬา
ปรับปรุงภมูิทศัน์ พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ ทกุฤดูกาล ที่สามารถใช้งานได้
บริเวณสนามกีฬา  รายละเอียดตามแบบแปลน  ทกุฤดูกาล
เทศบาลเมือง - และรายการที่เทศบาล 
นราธวิาส ก้าหนด

6 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์โดย  - ปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบ 500,000   -  -  -  -  - โรงฝึกกีฬา  - รอบโรงฝึกกีฬาอเนก - ส้านักการศึกษา
ภมูิทศัน์โดยรอบ รอบโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ ประสงค์ มีภมูิทศัน์ที่  
โรงฝึกกีฬาอเนก - ใหม้ีความสวยงาม รองรับการ รายละเอียดตามที่เทศบาล ได้รับการปรับปรุง สวยงาม  
ประสงค์ ใหบ้ริการประชาชน ก้าหนด จ้านวน 1 คร้ัง  

7 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อปรับปรุงสนามกรีฑา  - ก่อสร้างลู่-ลานกรีฑา เปน็ 20,000,000   -  -  -  -  - สนามกีฬา  - สนามกีฬาเทศบาล ส้านักการศึกษา
ลู่-ลานกรีฑา พร้อม ใหเ้ปน็สนามที่ใช้ในการ วสัดุท้าจากยางสังเคราะห์ เทศบาลเมือง - ได้รับการปรับปรุง เปน็
ระบบไฟฟาู ฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานและ ขนาด 8 ลู่วิง่ รายละเอียด นราธวิาส มีลู่- สนามที่ได้มาตรฐานและ
ส่องสวา่ง สามารถใช้ในการแข่งขันได้ ตามที่เทศบาลก้าหนด ลานกีฬา ท้าจาก สามารถใช้ในการแข่งขัน
สนามกีฬาเทศบาล  - เพื่อใช้เปน็สนามกีฬา  ยางสังเคราะห์ ได้รับการปรับปรุง เปน็
เมืองนราธวิาส ออกก้าลังกายของเยาวชน  จ้านวน 1 แหง่  - เยาวชน และประชาชน

และประชาชน มีสนามกีฬาใช้เปน็
 สถานที่ออกก้าลังกาย

รวม 7  โครงการ - - 44,560,000 2,477,000 - - 20,000,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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