
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภยัและความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหวุฒันธรรมอยางสันติสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพฒันาดานศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น

    6.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานศิลปะ   วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น

         6.3  แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใน  - เพื่อใหครูสอนศาสนาไดมี  - จัดอบรมครูสอนศาสนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ  - ครูตาดีกามีความรู 

หลักสูตรฟรฎอีน ความรูใหม ๆ ในการจัดการ (ตาดีกา) และบคุลากรทาง ครูมีความเขาใจ และความเขาใจใน

(ตาดีกา) เรียนการสอน ตามหลักสูตร การศึกษาที่รับผิดชอบใน ในการจัดการเรียน กระบวนการสอน 

และสามารถพฒันางานการ เขตเทศบาลเมืองนราธวิาส การสอนแบบ สามารถน าไปจัดท า

สอนใหผูเรียนน าไปปฏบิติัใน บรูณาการหลักสูตร แผนการจัดการเรียน

ชีวติประจ าวนั  การสอนไดดียิ่งขึ้น

2 โครงการจัดงาน  - เพื่อระลึกถึงพระคุณบรูพา  - จัดงานวนัครู โดยมีผูเขารวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 ของ  - คณะผูบริหาร

วนัครูของโรงเรียน จารย เพื่อสงเสริมและเชิดชู ประกอบดวย คณะผูบริหาร บคุลากรทางการ เทศบาล ครูและ

ในสังกัดเทศบาล - เกียรติของครู สงเสริมความ เทศบาลเมืองนราธวิาส ครู ศึกษาไดเขารวมงาน บคุลากรทางการศึกษา

เมืองนราธวิาส รวมมือความสามัคคีและ บคุลากรทางการศึกษา ครู วนัครู ร าลึกถึงพระคุณบรูพา

ความเขาใจอันดีระหวาง อาวโุสนอกประจ าการ จารย และไดสงเสริม

ผูประกอบวชิาชีพทางการ - ผูดูแลเด็กประจ าศูนยพฒันา เชิดชูเกียรติของครู

ศึกษา เด็กเล็กและผูเกี่ยวของทาง และมีความรักความ

การศึกษา  สามัคคีอันดีระหวาง

ผูประกอบวชิาชีพ

ทางการศึกษา

รวม 2 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - -

หนา   151

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

   แบบ ผ.02 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภยัและความเขมแข็งใหกับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหวุฒันธรรมอยางสันติสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพฒันาดานศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น

    6. ยุทธศาสตร การพฒันาดานศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น

6.8 แผนงาน การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - จัดขบวนแหพระ ประกวด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของ  - ผูเขารวมกิจกรรม

ประเพณีชักพระ วฒันธรรมของไทยให เรือพระ การประกวดกลองยาว ประชาชนที่ไดเขา ไดรวมสืบสานและ

 คงอยูสืบไป พธิกีารสงฆ การแสดงมหรสพ รวมกิจกรรม ได ธ ารงรักษาประเพณี

  และกิจกรรมอื่น ๆ อนุรักษประเพณี วฒันธรรมไทยให

   วฒันธรรมใหคงอยู คงอยูสืบไป

   สืบไป  

2 โครงการจัด  - เพื่อรักษาวฒันธรรม  - จัดกิจกรรมหลอเทยีนและ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ ๑๐๐ ของ  - เพื่อสืบสาน

กิจกรรม ประเพณีของไทยใหคงอยู ถวายเทยีนพรรษา วฒันธรรมประเพณี วฒันธรรมประเพณี

วนัอาสาหฬบชูา สืบไป  - จัดสมโภชเทยีนพรรษา ของทองถิ่นไดรับ ไทยใหคงอยูสืบไป

และวนัเขาพรรษา  - แหเทยีน  ถวายเทยีน การสืบสานจาก  - มีความเขาใจในวนั

 องคกรปกครองสวน ส าคัญทางพระพทุธ

ทองถิ่น ศาสนากิจกรรม

3 โครงการจัดงาน  - เพื่อรักษาวฒันธรรม  - จัดใหมีการประกวดกระทง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ 100 ของ  - ประเพณี วฒันธรรม

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีของทองถิ่นของชาติ นางนพมาศ ธดิานพมาศ วฒันธรรมประเพณี ของทองถิ่นคงอยูสืบไป

ใหคงอยูสืบไป การแสดงของเยาวชน ของทองถิ่น ไดรับ  - สงเสริมการทอง

 - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว การแสดงดนตรีมหรสพ การสืบสานจาก เที่ยวในจังหวดั

องคกรปกครองสวน นราธวิาส

 ทองถิ่น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา  152

   แบบ ผ.02 



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงนักกีฬา  - เพื่อรักษาประเพณีของ  - สงทมีเรือเขารวมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - สงทมีเรือเขารวม  - รักษาวฒันธรรม

เขารวมการแขงขัน ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป แขงขันเรือหนาพระที่นั่ง ฯ การแขงขันเรือหนา ประเพณีของทองถิ่น

เรือชิงถวย  - เพื่อสนับสนุนการจัดงาน จ านวน 4 ประเภท คือ พระที่นั่ง จ านวน  คงอยูสืบไป

พระราชทาน ของดีเมืองนรา เรือยาว เรือกอและ เรือยอกอง 1 คร้ัง  - รวมสงเสริมการทอง

 - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และเรือคชสีห ปละ 1 คร้ัง  เที่ยวตลอดจนกระตุน

   เศรษฐกิจภายในเขต

 เทศบาลไดดียิ่งขึ้น

5 โครงการจัดงาน  - เพื่อสงเสริมวฒันธรรม  - จัดใหมีขบวนแหพระพทุธรูป 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 100 ของ  - ประเพณี วฒันธรรม

ประเพณี ประเพณีที่ดีงามของไทย นางสงกรานต วฒันธรรมประเพณี วนัสงกรานตสืบสาน 

วนัสงกรานต  - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  - จัดพธิสีรงน้ าพระพทุธรูป ของทองถิ่น ไดรับ ใหคงอยูสืบไป

 - เพื่อใหประชาชนไดรับ รดน้ าด าหวัผูสูงอายุ ถวาย การสืบสานจาก  - สงเสริมการทอง -

ความสนุกสนานตาม ภตัตาหารเพลแดพระสงฆ องคกรปกครองสวน เที่ยวในจังหวดั

ประเพณีไทย  - การประกวดหรือการแสดง ทองถิ่น นราธวิาส

ศิลปะพื้นเมือง แขงขันกีฬา  

พื้นเมือง  

6 โครงการจัดงาน  - เพื่อรักษาประเพณีของ  - จัดใหมีพธิที าบญุตักบาตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ  - ประเพณี วฒันธรรม

ขึ้นปใหม ไทยและทองถิ่นใหคงอยู ส าหรับประชาชน วฒันธรรมประเพณี ของทองถิ่นคงอยูสืบไป

สืบไป  - พธิกีารใหพรโดยเจาคณะ ของทองถิ่น ไดรับ  - พทุธศาสนิกชนได

 - เพื่อความเปนสิริมงคล จังหวดั และผูวาราชการ - การสืบสานจาก รวมท าบญุเพื่อความ

แกพทุธศาสนิกชนในการ จังหวดั องคกรปกครองสวน เปนสิริมงคล

เร่ิมตนปใหม ทองถิ่น  - สงเสริมการทอง -

เที่ยวในจังหวดั

นราธวิาส

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา    153



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสงเสริม  - เพื่อเสริมสรางใหเด็ก  - จัดสรงน้ าพระพทุธรูป 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 รอยละ 100 ของ  - ประเพณี วฒันธรรม

สรางความกตัญู เยาวชน มีความกตัญู และรดน้ าด าหวัผูสูงอายุ วฒันธรรมประเพณี วนัสงกรานตสืบสาน

 - เพื่อสรางความรักและ  - จัดประกวดหรือการแสดง ของทองถิ่น ไดรับ ใหคงอยูสืบไป

ผูกพนัของสมาชิกใน ศิลปะพื้นเมือง การสืบสานจาก  - สงเสริมการทอง

ครอบครัว  องคกรปกครองสวน เที่ยวในจังหวดั

 ทองถิ่น นราธวิาส

8 โครงการจัดการ  - เพื่อรักษาวฒันธรรม  - จัดการแขงขันนกเขาชวา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 100 ของ  - วฒันธรรม ประเพณี

ประชันเสียง ประเพณีทองถิ่นใหคงอยู เสียง จ านวน 1,000 นก  วฒันธรรมประเพณี ของทองถิ่นคงอยูสืบไป

นกเขาชวาชิงถวย สืบไป  ของทองถิ่น ไดรับ  - สงเสริมการทอง

พระราชทานสมเด็จ  - สงเสริมการทองเที่ยว  การสืบสานจาก เที่ยว

พระกนิษฐาธริาชเจา ของทองถิ่น  องคกรปกครองสวน  

กรมสมเด็จพระเทพ ทองถิ่น

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 

9 โครงการสงเสริม  - เพื่อรักษาวฒันธรรมประเพณี - จัดกิจกรรมพธิลีะศีลอดใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 100 ของ  - สืบสานวฒันธรรม-

พธิลีะศีลอดเดือน ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป เดือนรอมฎอน โดยก าหนด ประชาชนในทองถิ่น ขนบธรรมเนียม

เดือนรอมฎอน  ใหมีกิจกรรมการอาน รวมกันสืบสาน ประเพณีของทองถิ่น

พระมหาคัมภรีอัลกุรอาน วฒันธรรม ขนบ - ผูนับถือศาสนาอิสลาม

การบรรยายศาสนธรรม ธรรมเนียมประเพณี ใหคงอยูสืบไป

การแสดงตาง ๆ การจัด ของทองถิ่นใหอยู

อาหารละศีลอดแกเยาวชน สืบไป

ประชาชน ผูน าศาสนา  

เทศบาลและเจาหนาที่ผูมา  

รวมกิจกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา   154



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการจัดงาน  - เพื่อสงเสริมอนุรักษ  - จัดกิจกรรมตกแตงประดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ  - สืบสานอนุรักษ

ประเพณี ประเพณีอันดีงามใหคงอยู โคมไฟบริเวณภายในเขต ประชาชนในเขต วฒันธรรมใหคงอยู

วนัฮารีรายอ สืบไป เทศบาลเมืองนราธวิาส และ เทศบาลที่นับถือ สืบไป

 - เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชน จัดนิทรรศการใหความรู ศาสนาอิสลาม ได  

ประชาชน ใหมีคุณลักษณะ เกี่ยวกับประเพณีวนัฮารีรายอ รวมกิจกรรมอันดี

ท่ีพงึประสงคดานความ  งามใหคงอยูสืบไป

กตัญู   

 - เพื่อสงเสริมบบรรยากาศ   

ของทองเที่ยว

๑๑ โครงการจัดงาน  - เพื่อสงเสริมอนุรักษ  - จัดกิจกรรมตกแตงประดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ  - สืบสานอนุรักษ

ประเพณีตรุษจีน ประเพณีอันดีงามใหคง โคมไฟบริเวณภายในเขต ประชาชนในเขต วฒันธรรมใหคงอยู

อยูสืบไป เทศบาลเมืองนราธวิาส และ เทศบาลที่มีเชื้อสาย สืบไป

 - เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชน จัดนิทรรศการใหความรู จีน ไดรวมอนุรักษ  

ประชาชน ใหมีคุณลักษณะ เกี่ยวกับประเพณีวนัตรุษจีน ประเพณีอันดีงาม

ท่ีพงึประสงคดานความกตัญู  ใหคงอยูสืบไป

 - เพื่อสงเสริมบรรยากาศ   

ของการทองเที่ยว

๑๒ โครงการอบรม  - เพื่อใหมีศาสนาพธิกีร  - จัดอบรมศาสนพธิกีร ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของ  - เยาวชนที่เขารวม

ยุวศาสนพธิกีร เพิ่มขึ้นในพื้นท่ี ใหแกเยาวชน จ านวน กลุมเปาหมาย อบรมสามารถสราง

๕๐ คน มีความรูศาสนพธิกีร รายไดจากการเปน

 พธิกีรได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการรณรงค  - เพื่อสงเสริมการแตงกาย  - รณรงคการแตงกาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๑๐๐ ของ  - เด็ก เยาวชนและ

การแตงกายตาม ชุดทองถิ่น ตามประเพณีทองถิ่นใน การแตงกายตาม ประชาชนแตงกาย

ประเพณีทองถิ่น สถานศึกษา สถานที่ราชการ ประเพณีทองถิ่น ตามประเพณีทองถิ่น

 - ประกวดการแตงกาย ไดรับการสืบสาน เพิ่มขึ้นในวนัส าคัญ

ตามประเพณีทองถิ่นใน จากองคกรปกครอง

สถานศึกษา สถานที่ สวนทองถิ่น

ราชการและประชาชน

ทั่วไป

๑๔ โครงการเชิดชู  - เพื่อยกยองเชิดชูภมูิปญญา  - สืบคนภมูิปญญาทองถิ่น ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐  ของ  - ภมูิปญญาทองถิ่น

ภมูิปญญาทองถิ่น ทองถิ่น ประเภทตางๆ ภมูิปญญาทองถิ่น ไดรับการยกยองเชิดชู

 - จัดอบรมถายทอด ไดรับการสืบสาน  

ภมูิปญญาทองถิ่นใหแก  

เด็ก เยาวชนและประชาชน  

ทั่วไป

 - น าภมูิปญญาเผยแพรใน

โอกาสตางๆ

15 โครงการพธิกีร  - เพื่อใหนักเรียนไดมีความรู  - จัดอบรมการเปนพธิกีรให 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 รอยละ 90 ของ  - นักเรียนมีความ

จูเนียร ความเขาใจของการเปนพธิกีร แกนักเรียนในสังกัดเทศบาล  นักเรียนมีความรู เขาใจเกี่ยวกับการพดู

 ตลอดจนมีเทคนิคการเปน ระดับประถมศึกษาและมัธยม ความเขาใจ เกี่ยวกับ ในฐานะพธิกีร และ

 พธิกีรที่ดี ศึกษา จ านวน 60 คน เทคนิคการเปนพธิกีร สามารถน าปฏบิติัได

ที่ดีและน าไปปฏบิติั

 ได  

หนา   156

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการประกวด 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดประกวดภาพถาย 45,000 - 45,000 - 45,000 รอยละ 90 ของ  - ประชาชนไดแสดง

 ภาพถาย หวัขอ แสดงความสามารถดานการ หวัขอ "เมืองนราบานฉัน"  ภาพถายที่ไดจากการ ความสามารถดานการ

"เมืองนราบานฉัน" ถายภาพ ใหแกประชาชนทั่วไป ประกวด สามารถ ถายภาพ

 2.เพื่อเปนการเผยแพร  น าไปเผยแพร  - สามารถน าภาพถาย

 ประชาสัมพนัธวถิีชีวติ สถานที่  ประชาสัมพนัธ ทาง จากการประกวดไป

ทองเที่ยวหรือสถานท่ีตาง ๆ  ชองทางส่ือตาง ๆ แสดง

ภายในเขตเทศบาลเมือง -   

นราธวิาส

3.เพื่อเปนการสรางภาพลักษณ

ท่ีดีใหแกทองถิ่น

   

17 โครงการประกวด 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน  - จัดประกวดคลิปวดีิโอ 30,000 - - - - รอยละ 90 ของ  - เยาวชนไดแสดง

คลิปวดีิโอ หวัขอ แสดงความสามารถดานการ หวัขอ "วถิีคนรุนใหมใสใจ  คลิปวดีิโอ ที่ไดจาก ความสามารถดานการ

"วถิีคนรุนใหมใสใจ จัดท าคลิปวดีิโอ ส่ิงแวดลอม" ใหแกเยาวชน การประกวด และ จัดท าคลิปวดีิโอ

ส่ิงแวดลอม" 2.เพื่อเปนการสรางจิตส านึก  สามารถเผยแพร  - สามารถน าคลิป

 ในการรวมกันรักษา  ประชาสัมพนัธผาน วดีีโอไปเผยแพร

ส่ิงแวดลอม  ชองทางส่ือตาง ๆ ประชาสัมพนัธเผยแพร

3.เพื่อน าคลิปวดีิโอ  ทางส่ือตาง ๆ เพื่อเปน

ประชาสัมพนัธผานชองทาง การสรางจิตส านึกที่ดี

ส่ือตาง ๆ ได ในการรักษา

  ส่ิงแวดลอม

รวม 17 โครงการ - - 4,161,000 4,086,000 4,131,000 4,086,000 4,131,000 - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา  157


