
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพฒันาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

    7. ยุทธศาสตร การพฒันาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรม  - เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก  - จัดฝกอบรมและศึกษา 400,000  400,000  400,000  400,000  400,000 รอยละ 85 ของ  - คณะผูบริหาร ส้านักปลัด

และศึกษาดูงาน สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ดูงานของคณะผูบริหาร ผูเขารับการฝก สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล

ของผูบริหาร ลูกจางประจ้า และพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล อบรมและศึกษา พนักงานเทศบาล (งานธรุการ)

สมาชิกสภาเทศบาล จาง มีประสบการณและได พนักงานเทศบาล ลูกจาง ดูงานมีความรู ลูกจางประจ้าและ

พนักงานเทศบาล พฒันาตนเอง ประจ้าและพนักงานจาง และประสบการณ พนักงานจาง ที่ผานการ

ลูกจางประจ้า และ  - เพื่อกระตุนใหคณะผูบริหาร มาพฒันางานของ ฝกอบรมและทศันศึกษา

พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตน ดูงาน สามารถน้าความรู

เทศบาล ลูกจางประจ้า และ และประสบการณที่ไดรับ

พนักงานจาง ไดปฏบิติังาน มาพฒันาตนเอง เพื่อ

อยางเต็มความสามารถ ประโยชนของทาง

 - สงเสริมใหคณะผูบริหาร ราชการ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจ้า และ

พนักงานจาง เกิดความ

กระตือรือรนในการปฏบิติังาน

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา   158

   แบบ ผ.02 



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอบรม 1.เพื่อสรางจิตส้านึกที่ดีให  - จัดอบรมใหความรูดาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของ  - สรางจิตส้านึกที่ดีให กองการ

คุณธรรมจริยธรรม บคุลากรสามารถน้าหลัก คุณธรรม จริยธรรมแก ผูบริหาร สมาชิก ผูบริหาร สมาชิกสภา เจาหนาที่

ใหแกผูบริหาร คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ผูบริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล และ เทศบาล บคุลากรของ

สมาชิกสภาเทศบาล จรรยา มาใชในการด้าเนินชีวติ สภาเทศบาล พนักงาน บคุลากรมีความรู เทศบาล น้าหลัก

ลูกจางประจ้า และ มีการพฒันาดานอารมณ รับฟง เทศบาล ลูกจางประจ้า มีจิตส้านึกที่ดีใน คุณธรรมจริยธรรม

พนักงานจาง ความคิดเหน็ของผูอื่น สามารถ และพนักงานจาง การน้าหลักคุณ มาใชในการด้าเนินชีวติ 

 น้ามาใชในการปฏบิติังานและ ธรรม ศีลธรรมมา มีการพฒันาดานอารมณ 

อยูรวมกันอยางมีความสุข ใชในการด้าเนิน รับฟงความคิดเหน็ของ

๒.เพื่อเพิ่มพนูความรูความ ชีวติ ผูอื่นและน้าไปใชในการ

เขาใจในเร่ือง วนัิย การรักษา ปฏบิติังานและ

วนิัยและกฏหมายเบื้องตน อยูรวมกันอยางมี

ที่เกี่ยวของในการปฏบิติัหนาที่ ความสุข

3.เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจ้าและพนักงานจาง

รูจักท้างานรวมกันเปนทมี

มีทัศนคติที่ดีตองาน ผูบริหาร

ผูบงัคับบญัชา เพื่อนรวมงาน

ผูมาใชบริการ พรอมทั้งมี

ความสามัคคีภายในองคกร

๓ โครงการจัดงาน  - เพื่อสรางความสามัคคี  - จัดกิจกรรมการพฒันา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ  - เปนประเพณีที่สืบ ส้านักปลัด

วนัเทศบาล ของบคุลากรของเทศบาล ทองถิ่น บคุลากร มีความ ตอกันมาของทองถิ่น เทศบาล

 - กิจกรรมการบริจาคโลหติ รัก ความสามัคคี  - มีความสามัคคี (งานธรุการ)

 - กิจกรรมพธิทีางศาสนา ในหมูคณะ ในหมูคณะของเทศบาล

พทุธและอิสลาม

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค

หนา  159

ที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเพิ่ม  - เพื่อสงเสริมใหความรู แก  - จัดฝกอบรม พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ  - ผูเขารับการอบรม กองการ

ประสิทธภิาพการ ผูท่ีเขารับการอบรมในเร่ือง เทศบาล ลูกจางประจ้า ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจ เจาหนาที่

ปฏบิติังานของ กฎหมาย ระเบยีบ ขอส่ังการ  และพนักงานจาง มีความรูเพิ่มขึ้น เนื้อหาและสาระส้าคัญ  

พนักงานเทศบาล ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ ของกฎหมาย ระเบยีบ

ลูกจางประจ้า และ ปฏบิติังานในองคกรปกครอง หนังสือส่ังการตางๆ ของ

พนักงานจาง สวนทองถิ่น องคกรปกครองสวน -

ทองถิ่น ท้าใหการปฏบิติั-

งานเปนไปอยางถูกตอง

และมีประสิทธภิาพ

 

5 โครงการบริหารงาน 1.เพื่อใหผูบริหารเทศบาล  - จัดการอบรมการบริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของ 1.ผูบริหาร บคุลากร ส้านักปลัด

ตามหลัก บคุลากรของเทศบาล มีความรู งานตามหลักธรรมาภบิาล ผูบริหาร บคุลากร ของเทศบาล มีความรู เทศบาล

ธรรมาภบิาล ความเขาใจในเร่ืองหลัก ใหแกผูบริหารเทศบาล ของเทศบาล ความเขาใจในเร่ือง

ธรรมาภบิาล คุณธรรม จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล มีความเขาใจ ใน หลักธรรมาภบิาล 

2.เพื่อใหผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง เร่ืองหลักธรรมาภิ คุณธรรม จริยธรรม

บคุลากรของเทศบาล มีความรู ประจ้า และพนักงานจาง บาลคุณธรรม 2.ผูบริหารเทศบาล

ความเขาใจและใหความส้าคัญ จ้านวน 100 คน จริยธรรม การ บคุลากรของเทศบาล 

กับการปองกัน และปราบ  ปองกันและ มีความรู ความเขาใจ

ปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ ปราบปรามการ และใหความส้าคัญกับ

 ทจุริต การปองกัน และปราบ-

ปรามการทจุริต

ประพฤติมิชอบ

  

หนา  160

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการเสริมสราง 1.เพื่อปรับเปล่ียนความคิด  - จัดการอบรม การเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของ 1.ผูเขารวมโครงการ ส้านักปลัด

ความซ่ือสัตย สุจริต ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา สรางความซ่ือสัตย สุจริต ผูบริหาร สมาชิก มีจิตสาธารณะและเหน็ เทศบาล

และปลูกฝงทศันคติ เทศบาล พนักงานเทศบาล และปลูกฝงทศันคติ สภาเทศบาล และ แกประโยชนสวนรวม (งานธรุการ)

วฒันธรรมท่ีดีในการ พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง - วฒันธรรมที่ดีในการตอ บคุลากร มีจิต มากกวาประโยชน

ตอตานการทจุริต ประจ้าและพนักงานจาง ใหมี ตานการทจุริตรวมทั้ง สาธารณะ และ สวนตน

จิตสาธารณะและเหน็แก การปฏบิติัตามประมวล คานิยมที่ดีในการ 2.ผูเขารวมโครงการ

ประโยชนสวนรวมมากกวา จริยธรรมฯ ใหแก ผู ตอตานการทจุริตฯ มีจิตส้านึกที่ดีและ

ประโยชนสวนตน บริหารเทศบาล สมาชิก คานิยมที่ดีในการตอตาน

๒.เพื่อปลูกฝงจิตส้านึกและ สภาเทศบาล พนักงาน การทจุริตและประพฤติ

คานิยมที่ดีในการตอตาน เทศบาล พนักงานครู มิชอบ

การทจุริตและประพฤติ เทศบาล ลูกจางประจ้า 3.ผูเขารวมโครงการ

มิชอบใหแกคณะผูบริหาร และพนักงานจางจ้านวน มีความรู ความเขาใจ

สมาชิกสภาเทศบาล  100  คน ตามประมวลจริยธรรม

พนักงานเทศบาล พนักงาน ขาราชการสวนทองถิ่น

ครูเทศบาล ลูกจางประจ้า เพื่อปองกันผลประโยชน

และพนักงานจาง ทบัซอน

3.เพื่อใหความรูแกคณะ -

ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล 

บคุลากรของเทศบาล ตาม

 ประมวลจริยธรรมฯเพื่อปอง

กันผลประโยชนทบัซอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา  161



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอบรมให 1.เพื่อใหขาราชการและ  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของ 1.บคุลากรในสังกัด ส้านักปลัด

ความรูเกี่ยวกับการ พนักงานมีความรู ความเขาใจ กับการปองกันผลประโยชน พนักงานเทศบาล มีความรู ความเขาใจ เทศบาล

ปองกันผลประโยชน เกี่ยวกับการปองกัน ทบัซอนใหแกพนักงาน ลูกจางประจ้า เกี่ยวกับผลประโยชน

ทบัซอน ผลประโยชนทบัซอน เทศบาล ลูกจางประจ้า และพนักงานจาง ทบัซอน

2.เพื่อเปนการสรางจิตส้านึก และพนักงานจาง มีความรู ความ - 2.บคุคลากรในสังกัด

และใหความตระหนักถึงผลเสีย จ้านวน 100 คน เขาใจเกี่ยวกับ มีจิตส้านึกและมีความ

ของการมีผลประโยชนทบัซอน  ผลประโยชน ตระหนักที่จะไมท้าการ

3.เพื่อสงเสริมและปองกัน ทบัซอน อันเปนการขัดกันแหง

การปฏบิติัหนาที่ราชการ ผลประโยชนทบัซอน

ใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือการมีผลประโยชน

คุณธรรม ทบัซอน

 

8 โครงการกิจกรรม 1.เพื่อใหประชาชนทกุภาค  - จัดท้าแผนพบัเพื่อการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีแผนพบัเพื่อการ 1.เพื่อใหประชาชนทกุ ส้านักปลัด

การจัดท้าแผนพบั สวนในเขตเทศบาล เปนผู ประชาสัมพนัธ สรางจิต ประชาสัมพนัธ ภาคสวนมีความรูความ เทศบาล

ตอตานการทจุริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส้านึกและความตระหนัก สรางจิตส้านึกและ เขาใจดานคุณธรรม 

2. เพื่อใหประชาชนทกุภาค ในการตอตานการทจุริต ความตระหนักใน จริยธรรมและยึดมั่นใน

สวนในเขตเทศบาล มีความรู แจกจายใหกับประชาชน การตอตานการ คุณธรรม จริยธรรม

ความเขาใจและเหน็ผลราย ในเขตเทศบาล จ้านวน ทจุริตแจกจายให 2. เพื่อใหประชาชน

ของการทุจริต 1,000 แผน กับประชาชนทกุ ทกุภาคสวน มีความรู

3. เพื่อปองกันการทจุริต ภาคสวนในเขต ความเขาใจ ในผลราย

อยางยั่งยืน เทศบาล จ้านวน ของการทจุริต และเหน็

1,000 แผน ความส้าคัญในการ

ปองกันการทจุริต

 

งบประมาณ

โครงการ

หนา  162

ที่ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการลดขั้นตอน 1. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ  - จัดท้าประกาศกระบวน  -  -  -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ประชาชนไดรับ ส้านักปลัด

และระยะเวลาการ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ การงานบริการปรับลด ผูรับบริการ ไดรับ บริการไดอยางสะดวก เทศบาล

ปฏบิติัราชการ ถูกตอง ระยะเวลาการปฏบิติั การบริการอยาง รวดเร็วและถูกตอง

2.เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ราชการ สะดวกรวดเร็ว 2.สามารถตรวจสอบ

ความตองการของประชาชน  - ปรับปรุงปายแสดง และถูกตอง ความตองการของ

รับรูสภาพปญหาและแกไข ขั้นตอนและระยะเวลา ประชาชนรับรูสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นได การใหบริการประชาชน ปญหาและแกไขปญหา

3.เพื่อปรับทศันคติ วธิคิีด  - ปรับปรุงแผนผัง ก้าหนด ที่เกิดขึ้นได

วธิกีารท้างานของบคุลากร ผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบนั 3. มีทศันคติ วธิคิีด วธิี

ใหค้านึงถึงผลลัพธในดาน  - จัดเตรียมแบบฟอรม การท้างานของบคุลากร

การบริการประชาชนผูมา ค้ารองตางๆ ใหค้านึงถึงผลลัพธในดาน

ติดตอขอรับบริการ การบริการประชาชนผูมา

4.เพื่อใหการปฏบิติัราชการ ติดตอขอรับบริการ

มีมาตรฐานการบริการ 4. การปฏบิติัราชการ

สาธารณะท่ีชัดเจน มีความ มีมาตรฐานการบริการ

โปรงใส สามารถวดัผลการ สาธารณะที่ชัดเจน มี

ด้าเนินงานได ความโปรงใส สามารถ

 วดัผลการด้าเนินงานได

๑๐ โครงการจัดฝกอบรม   เพื่อพฒันาศักยภาพ  - จัดฝกอบรมการใช 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ  - พนักงานเทศบาล กองยทุธศาสตร

การใชคอมพวิเตอร  และเพิ่มประสิทธภิาพ คอมพวิเตอรใหกับพนักงาน ผูเขารับการฝก และพนักงานจาง และ

ใหกับพนักงาน  การปฏบิติังานใหกับ เทศบาล และพนักงานจาง อบรมไดรับความ สามารถใชคอมพวิเตอร งบประมาณ

เทศบาลและ  พนักงานเทศบาลและ จ้านวน 1 คร้ัง รูเกี่ยวกับการใช ไดถูกตองและมี

พนักงานจาง พนักงาน คอมพวิเตอร ประสิทธภิาพ

     

วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา   163

ที่ โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการอบรมให 1.เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล  - จัดฝกอบรมใหความรู 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของ  - เพื่อใหสมาชิกสภา ส้านักปลัด

ความรูดานระเบยีบ เขาใจเนื้อหา และสาระส้าคัญ แกสมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล เทศบาลเขาใจเนื้อหา เทศบาล

และกฎหมาย ให ของกฏหมายการบริหารงาน ใหมีความรู ความเขาใจ เขาใจเนื้อหาและ และสาระส้าคัญของ

ใหแกสมาชิกสภา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระเบยีบ กฎหมายและ สาระส้าคัญ กฏหมายการบริหารงาน

เทศบาลเมือง - 2.เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยว ของกฏหมาย ขององคกรปกครองสวน

นราธวิาส มีความรู ความเขาใจใน กับการบริหารขององคกร การบริหารงาน ทองถิ่น และสามารถ

บทบาทของสมาชิกเกี่ยวกับ ปกครองสวนทองถิ่น ขององคกร - บริหารงานในองคกร

การตรวจสอบและสนับสนุน จ้านวน 18 คน ปกครองสวน - ปกครองสวนทองถิ่นได

การบริหารงาน ทองถิ่น อยาง อยางมีประสิทธภิาพ

 มีประสิทธภิาพ

๑๒ โครงการภาคี 1.เพื่อปลูกจิตส้านึกใหกับ  - จัดฝกอบรมใหความรู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ  - เพื่อปลูกจิตส้านึกให ส้านักปลัด

เครือขายรวมใจ หนวยงานของรัฐภาคเอกชน และกิจกรรมจัดต้ังกลุม หนวยงานภาครัฐ กับหนวยงานภาครัฐ เทศบาล

ปองกันการทจุริต และภาคประชาชน ค้านึงถึง ภาคีเครือขายจ้านวน  ภาคเอกชนและ ภาคเอกชน และภาค

ประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง 100 คน ภาคประชาชน มี ประชาชนมีความซ่ือสัตย

และมีความซ่ือสัตยสุจริต  - ท้า MOU เครือขาย ความซ่ือสัตยสุจริต สุจริต และมีสวนรวม

2.เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ภาค ป.ป.ช.รวมใจปองกันการ และมีสวนรวมใน ในการปองกันและปราบ

เอกชนและภาคประชาชน มี ทจุริต การปองกันและ ปรามการทจุริต

สวนรวมในการปองกันและ ปราบปรามการ

ปราบปรามการทจุริต ทจุริต

3.เพื่อสรางความเขมแข็งในการ

ปองกันและปราบปรามทจุริตใน

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน ค้านึงถึง

 

หนา   164

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พรอมพนักงานเทศบาล

ลูกจางประจ้าและพนักงานรูจัก

ท้างานรวมกันเปนทมี มีทศันคตี

ที่ดีตองาน ผูบริหาร ผูบงัคับ -

บญัชา เพื่อนรวมงาน ผูมาใช

บริการพรอมทั้งมีความสามัคคี

ภายในองคกร

13 โครงการพฒันาศูนย 1.เพื่อศึกษา วเิคราะหแนวทาง 1.จัดท้ากระบวนการท้างาน 15,000,000 - - - - เทศบาลเมือง -  -เทศบาลเมืองนราธวิาส กองยทุธศาสตร

ขอมูลกลาง (Data การพฒันาขอมูลกลาง ของเทศบาลเมืองนราธวิาส นราธวิาส มี ไดรับแนวทางการพฒันา และ

Center) เทศบาล 2.เพื่อพฒันาการเชื่อมโยงขอมูล ใหมีประสิทธภิาพดวยการ กระบวนการ ศูนยขอมูลกลาง (Data งบประมาณ

เมืองนราธวิาส จากศูนยขอมูลกลาง สูการน้า ใชเทคโนโลยีดิจิทลั บรูณา- ดวยการใช Center)เพื่อสรางใหเปน

ขอมูลไปใชประโยชนและการ การระบบงานและขอมูล เทคโนโลยีดิจิทลั เทศบาลที่มีศักยภาพ

ใหบริการ 2.จัดหาและติดต้ังเคร่ือง สามารถบริการ ในการบริการและการ

3.พฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ คอมพวิเตอรและอุปกรณ ประชาชน และ ด้าเนินการดวยเทคโนโลยี

การบริการประชาชน ที่ใชในการท้า war room มีฐานขอมูลในการ ดิจิทลัที่ทนัสมัย

4.เพื่อพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 3. พฒันาระบบศูนยกลาง พฒันาเมืองอยาง  -เทศบาลเมืองนราธวิาส

5.เพื่อการบริหารจัดการระบบ ขอมูล ครบถวน ไดน้าเทคโนโลยีดิจิทลัมา

โครงสรางพื้นฐานและความ 4. วเิคราะห ออกแบบ และ ใชบริการดานขอมูลแก

มั่นคงปลอดภยัของระบบ ท้าการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ประชาชนและการบริการ

สารสนเทศ ระหวางเทศบาลเมือง ของภาครัฐ และมีขอมูล

นราธวิาส และ APP ตาง ๆ ดานอื่น ๆ เพื่อใชในการ

5.ถายทอดความรูและฝก พฒันา

อบรมใหแกเจาหนาที่

5.อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

หนา   165
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการจัดท้าฐาน - เพื่อศึกษา วเิคราะหแนวทาง 1. ศึกษากรอบแนวคิด 5,000,000 - - - - 1.มีระบบบริหาร 1.เทศบาลเมืองนราธวิาส กองยทุธศาสตร

ขอมูลกลาง (Data การพฒันาระบบฐานขอมูล ส้าหรับโครงสรางและ จัดการขอมูลกลาง ไดระบบฐานขอมูลกลาง และ

Ware House ) เทศบาลเมืองนราธวิาส สถาปตยกรรมขอมูล ไมนอยกวา โครงสรางฐานขอมูล งบประมาณ

- เพื่อวเิคราะหและออกแบบ 2. วเิคราะห ออกแบบ รอยละ 80 กระบวนการท้างาน

กระบวนการแปลงขอมูล กระบวนการแปลงขอมูล  2. หนวยงาน  2.เทศบาลเมือง -

ส้าหรับการน้าเขาสูฐานขอมูล ท้าการน้าเขาขอมูล ตามเปาหมาย นราธวิาสไดฐานขอมูล

กลาง ท้าความสะอาดขอมูล มีฐานขอมูลทั่วไป ยอนหลังต้ังแตอดีตจนถึง

 - เพื่อพฒันาการเชื่อมโยงฐาน 3. วเิคราะห ออกแบบฐาน ไมนอยกวา ขอมูลปจจุบนั

ขอมูลกลาง สูการน้าขอมูลไป ขอมูลกลางระดับพื้นที่ รอยละ 80 3. ไดระบบฐานขอมูล 

ใชประโยชนและใหบริการ 4. ด้าเนินการน้าขอมูล 3. จ้านวนหนวย ที่ผานกระบวนการ

แกภาคประชาชน ท้าความสะอาดขอมูล งานที่น้าไปใช วเิคราะหออกแบบ

5. พฒันาดานความ ประโยชนจากฐาน

ปลอดภยัของขอมูลที่จัดเก็บ ขอมูลกลางไมนอย

ในฐานขอมูล กวารอยละ  80

6. ติดต้ัง ทดสอบ ปรับปรุง 4. หนวยงาน

ระบบ สามารถน้าขอมูล

7. การพฒันาระบบฐาน ไปประยุกตใชได

ขอมูลบนระบบ ไมนอยกวา

 Cloud Server รอยละ 80

8. ออกแบบ พฒันา ติดต้ัง

Backup Server

9.ฝกอบรมและถายทอด

ความรูการใชงานระบบให

ใหแกเจาหนาที่

รวม 14  โครงการ - - 20,645,000 645,000 645,000 645,000 645,000  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแกไขปญหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพฒันาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

    7. ยุทธศาสตร การพฒันาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

7.9 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงอาคารและ  - ทาสีร้ัวก้าแพงทั้งภายนอก 1,735,800 - - - -  - รอยละ 100  - ร้ัวก้าแพงมีสีที่สวยงาม ส้านักปลัด

สถานีขนสงผูโดยสาร และส่ิงกอสราง ทั้งภายใน และภายใน  ของสถานีขนสง  - มีฝาเพดานบริเวณ เทศบาล

จังหวดันราธวิาส และภายนอก  - ติดต้ังฝาเพดานบริเวณ ไดรับการปรับปรุง ชานชลาที่สวยงาม (สถานีขนสง)

  - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน ชานชลา ใหมีประสิทธภิาพ  - มีไฟฟาแสงสวางที่

ภายในสถานีขนสง  - ปรับปรุงไฟฟาสองสวาง และสามารถ เพยีงพอมีความปลอดภยั

ทั้งภายในและภายนอก ใชงานไดอยาง ในชีวติและทรัพยสินของ

อาคาร สะดวก ประชาชน

 - ปรับปรุงหองลงเวลา  - มีหองลงเวลา หอง

 - ปรับปรุงหองจ้าหนายต๋ัว จ้าหนายต๋ัว หองอเนก-

บริษทัเดินรถ ประสงค ที่พรอมให

 - ปรับปรุงหองอเนก - บริการ

 ประสงค  

2 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงหองปฏบิติังาน  - ปรับปรุงหองลงเวลา 500,000 - - - - รอยละ 90 ของ  - มีโรงจอดรถส้าหรับ ส้านักปลัด

หองปฏบิติังาน ตาง ๆ ที่ช้ารุดใหสวยงาม  - ปรับปรุงหองจ้าหนายต๋ัว  ประชาชนผูมา ผูใชบริการสถานีขนสง เทศบาล

ภายในสถานีขนสง  บริษทัเดินรถ ติดตอมีที่จอดรถ  - ประชาชนไดรับความ (สถานีขนสง)

ผูโดยสาร จังหวดั   - ปรับปรุงหองอเนก - เปนระเบยีบ สะดวกในการจอดรถ

นราธวิาส ประสงค เรียบรอย อยางเปนระเบยีบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา  167

   แบบ ผ.02 



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสราง-  - เพื่อเปนที่บงัแดดใหกับรถ  - กอสรางโรงจอดรถยนต - 589,000 - - -  - รอยละ 90  - มีโรงจอดรถส้าหรับ ส้านักปลัด

โรงจอดรถส้าหรับ ของประชาชนผูมาติดตอ ของผูมาใชบริการสถานี  ของประชาชน ผูใชบริการสถานีขนสง เทศบาล

 ประชาชนผูรับ ใชบริการสถานีขนสง ขนสง ผูมาติดตอมีที่  - ประชาชนไดรับความ (สถานีขนสง)

บริการ   จอดรถเปน สะดวกในการจอดรถ

   ระเบยีบเรียบรอย อยางเปนระเบยีบ ฯ

๔ โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหหองน้้าในหองปฏบิติั  - ปรับปรุงและซอมแซม 247,650  - -  -  - รอยละ 95 ของ  - หองน้้าของผูบริหาร ส้านักปลัด

ซอมแซมหองน้้าใน ราชการของผูบริหาร  มีความ หองน้้าปลัดเทศบาล และ หองน้้าของ ของเทศบาลเมือง - เทศบาล

หองปฏบิติังานของ มั่นคง สะอาด สะดวก และ รองปลัดเทศบาล ผูบริหารไดรับการ นราธวิาส มีความมั่นคง (งานธรุการ)

ปลัดเทศบาลและ ปลอดภยัอยูในสภาพที่ใชงานได ทั้ง 2 หอง ปรับปรุง ซอมแซม สะดวก และปลอดภยั

รองปลัดเทศบาล  ใหมีสภาพพรอม อยูในสภาพพรอมใชงาน

ของเทศบาลเมือง ใชงาน มากขึ้น

นราธวิาส   

5 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงและตอเติมอาคาร  - ปรับปรุงและตอเติม 2,000,000 - - - - กองการเจาหนาที่  - อาคารส้านักงาน กองการ

ตอเติมอาคาร ส้านักงานเทศบาลเมืองนราธวิาส อาคารส้านักงานเทศบาล มีหองปฏบิติังาน เทศบาลเมืองนราธวิาส เจาหนาที่

ส้านักงานเทศบาล เปนหองปฏบิติังานของ เมืองนราธวิาส เปนหอง จ้านวน 1 หอง ไดรับการปรับปรุงและ

เมืองนราธวิาส กองการเจาหนาที่ ปฏบิติังานของกองการ - ตอเติมเปนหองปฏบิติังาน

 - เพื่อใหเจาหนาที่มีหอง เจาหนาท่ี  จ้านวน 1 หอง ของกองการเจาหนาที่

ปฏบิติังานที่เปนสัดสวน รายละเอียกตามแบบแปลน  - เจาหนาที่มีหองปฏบิติั

 และรายการที่เทศบาล งานที่เปนสัดสวน

 ก้าหนด  

6 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงตอเติมหอง  - ปรับปรุงตอเติมหอง 33,000 - - - -  - หองปฏบิติังาน  - กองคลัง เทศบาล กองคลัง

ตอเติมหองกองคลัง กองคลัง ใหเปนสัดสวน กองคลัง รายละเอียดตาม  กองคลัง ไดรับ เมืองนราธวิาส ไดรับ  

 และเปนระเบยีบเรียบรอย แบบแปลนและรายการที่ การปรับปรุง การปรับปรุงอยางเปน  

เทศบาลก้าหนด จ้านวน 1 หอง สัดสวน เปนระเบยีบ

    เรียบรอย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา  168
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงหองยาและ - ปรับปรุงหองเก็บยา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๑๐๐  - การจัดเก็บยาและ กองสาธารณสุข

หองยาและเวชภณัฑ เวชภณัฑใหเปนระเบยีบ เวชภณัฑที่คลินิกเทศบาล หองยาเวชภณัฑ เวชภณัฑเปนระเบยีบ และส่ิงแวดลอม

คลินิกเทศบาล เรียบรอยและเปนไปตาม รายละเอียดตามแบบแปลน ไดรับการปรับปรุง เรียบรอยเปนไปตาม

มาตรฐานวชิาการ และรายการที่เทศบาล ใหเปนระเบยีบ มาตรฐานวชิาการ

 ก้าหนด เรียบรอยตาม

มาตรฐานวชิาการ

8 โครงการทาสีภายใน  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียน  - ทาสีภายในหองเรียน/ 150,000 - - - - หองเรียนอาคาร  - หองเรียนอาคารเรียน ส้านักการศึกษา

อาคารเรียนบานบรีุ /หองเรียนใหมีความสวยงาม อาคารเรียนบานบรีุ ราย  เรียนบานบรีุ บานบรีุ ไดรับการปรับ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1  ละเอียดตามที่เทศบาล ไดรับการปรับปรุง ปรุงใหมีสภาพสวยงาม เทศบาล 1

(ถนนภผูาภกัดี)  ก้าหนด จ้านวน 1 หลัง จ้านวน 1 หลัง (ถนนภผูาภกัดี)

 

     

9 โครงการทาสีภายใน  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคาร  - ทาสีภายในหองเรียน/ - 150,000 - - - หองเรียนอาคาร  - หองเรียนอาคารเรียน ส้านักการศึกษา

อาคารเรียนศรีตรัง เรียน/หองเรียนใหมีความ อาคารเรียนศรีตรัง ราย  เรียนศรีตรัง ศรีตรัง ไดรับการปรับ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 สวยงาม ละเอียดตามที่เทศบาล ไดรับการปรับปรุง ปรุงใหมีสภาพสวยงาม เทศบาล 1

(ถนนภผูาภกัดี)  ก้าหนด จ้านวน 1 หลัง จ้านวน 1 หลัง (ถนนภผูาภกัดี)

 

10 โครงการทาสีภายใน  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคาร  - ทาสีภายในหองเรียน/ - - 150,000 - - หองเรียนอาคาร  - หองเรียนอาคารเรียน ส้านักการศึกษา

อาคารเรียนกระดังงา เรียน/หองเรียนใหมีความ อาคารเรียนกระดังงา  เรียนกระดังงา กระดังงา ไดรับการปรับ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 สวยงาม รายละเอียดตามที่เทศบาล ไดรับการปรับปรุง ปรุงใหมีสภาพสวยงาม เทศบาล 1

(ถนนภผูาภกัดี)  ก้าหนด จ้านวน 1 หลัง จ้านวน 1 หลัง (ถนนภผูาภกัดี)

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา  169
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการทาสีภายใน  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคาร  - ทาสีภายในหองเรียน/ - - - 150,000 - หองเรียนอาคาร  - หองเรียนอาคารเรียน ส้านักการศึกษา

อาคารเรียนผกากรอง เรียน/หองเรียนใหมีความ อาคารเรียนผกากรอง  เรียนผกากรอง ผกากรอง  ไดรับการปรับ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 สวยงาม รายละเอียดตามที่เทศบาล ไดรับการปรับปรุง ปรุงใหมีสภาพสวยงาม เทศบาล 1

(ถนนภผูาภกัดี)  ก้าหนด จ้านวน 1 หลัง จ้านวน 1 หลัง (ถนนภผูาภกัดี)

12 โครงการทาสี  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคาร  - ทาสีอาคารเรียนผกากรอง - - - - 150,000 อาคารเรียน  - อาคารเรียนผกากรอง ส้านักการศึกษา

ภายนอกอาคาร เรียน/หองเรียนใหมีความ รายละเอียดตามแบบแปลน  ผกากรอง ไดรับ ไดรับการปรับปรุงใหมี โรงเรียน

เรียนผกากรอง สวยงาม และรายการที่เทศบาล การปรับปรุง สภาพสวยงาม จ้านวน เทศบาล 1

โรงเรียนเทศบาล 1  ก้าหนด จ้านวน 1 หลัง 1 หลัง (ถนนภผูาภกัดี)

(ถนนภผูาภกัดี)     

13 โครงการปรับปรุง/  - เพื่อปรับปรุงซอมแซม  - ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร - - - - 200,000 อาคารอเนก -  - อาคารอเนกประสงค ส้านักการศึกษา

ซอมแซมอาคาร อาคารอเนกประสงค อเนกประสงค โดยท้าการ ประสงค ไดรับ มีความปลอดภยั และ โรงเรียน

อเนกประสงค  - เพื่อใหอาคารอเนกประสงค ซอมแซมบานประตูเหล็ก การปรับปรุง/ เพิ่มบรรยากาศในการ เทศบาล 4

โรงเรียนเทศบาล 4 อเนกประสงคมีความปลอดภยั มวน และอื่น ๆ ตามที่ ซอมแซม จ้านวน จัดกิจกรรมการเรียนรู (บานก้าปงตาโกะ)

(บานก้าปงตาโกะ) เพิ่มบรรยากาศในการจัด เทศบาลก้าหนด 1 คร้ัง  

กิจกรรมการเรียนรู

    

14 โครงการตอเติม  - เพื่อใชส้าหรับที่รับประทาน  - ตอเติมอาคารโรงอาหาร - - - 800,000 - อาคารโรงอาหาร  - อาคารโรงอาหาร ส้านักการศึกษา

อาคารโรงอาหาร อาหารของนักเรียน ขนาดความ 6x8 เมตร  ไดรับการตอเติม ไดรับการตอเติมใหมี โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5  รายละเอียดตามแบบแปลน ปรับปรุง จ้านวน สภาพคงทนและแข็งแรง เทศบาล 5

(วดัประชาภริมย)  และรายการที่เทศบาล 1 หลัง จ้านวน 1 หลัง (วัดประชาภริมย)

ก้าหนด

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

หนา  170
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15 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงและซอมแซม  - งานปรับปรุงและซอม - 200,000 - - - อาคารเรียนหลัง  - อาคารเรียนหลังใหม ส้านักการศึกษา

ซอมแซมอาคาร อาคารเรียนหลังใหม แซม อาคารเรียนหลังใหม ใหม ไดรับการ มีความสวยงามแข็งแรง โรงเรียน

เรียนหลังใหม  รายละเอียดตามแบบแปลน ปรับปรุงซอมแซม ปลอดภยัและคงทน เทศบาล 5

โรงเรียนเทศบาล 5 และรายการที่เทศบาล จ้านวน 1 คร้ัง เหมาะแกการจัดกิจกรรม (วัดประชาภริมย)

(วดัประชาภริมย) ก้าหนด  การสอนใหดียิ่งขึ้น

 

16 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงและซอมแซม  - ปรับปรุงและซอมแซม - - 200,000 - - อาคารเรียน  - อาคารเรียนราชพฤกษ ส้านักการศึกษา

ซอมแซมหลังคาและ หลังคาและฝาเพดานอาคาร โดยท้าการซอมแซมหลังคา ราชพฤกษ ไดรับ มีความสวยงามแข็งแรง โรงเรียน

ฝาเพดานอาคาร - เรียนราชพฤกษ และฝาเพดานอาคารเรียน การปรับปรุง ปลอดภยัและคงทน เทศบาล 5

เรียนราชพฤกษ ราชพฤกษ  รายละเอียด ซอมแซม เหมาะแกการจัดกิจกรรม (วัดประชาภริมย)

โรงเรียนเทศบาล 5 ตามแบบแปลนและรายการ จ้านวน 1 คร้ัง การสอนใหดียิ่งขึ้น

(วดัประชาภริมย) ที่เทศบาลก้าหนด  

17 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงทาสีอาคาร  - ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1,500,000 - 1,500,000 - - อาคารเรียนหลัง  - อาคารเรียนราชพฤกษ ส้านักการศึกษา

ทาสีอาคารเรียน เรียนราชพฤกษใหคงทน ราชพฤกษ รายละเอียดตาม ราชพฤกษ ไดรับ มีความสวยงาม เหมาะ โรงเรียน

ราชพฤกษ สวยงามสะอาดนาอยู แบบแปลนและรายการที่ การปรับปรุง แกการจัดกิจกรรมการ เทศบาล 5

 โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลก้าหนด จ้านวน 1 คร้ัง สอนใหดียิ่งขึ้น (วัดประชาภริมย)

(วดัประชาภริมย)    

18 โครงการกอสราง  - เพื่อกอสรางหลังคา  - กอสรางหลังคาทางเดิน - - 200,000 - 800,000 โรงเรียนมีหลังคา  - โรงเรียนมีทางเดิน ส้านักการศึกษา

หลังคาทางเดินเทา ทางเดินเทา เพื่อใหนักเรียน เทา  รายละเอียดตาม ทางเดินทาง เทาส้าหรับนักเรียนและ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 มีความสะดวกในการ แบบแปลนและรายการที่ จ้านวน 1 แหง บคุลากรทางการศึกษา เทศบาล 5

(วดัประชาภริมย) เดินเรียนระหวางอาคาร เทศบาลก้าหนด  ที่คงทน แข็งแรง (วัดประชาภริมย)

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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19 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซอมแซมเวที  - ปรับปรุงซอมแซมแซม 200,000 - - 200,000 - อาคารเอนก -  - โรงเรียนมีอาคาร ส้านักการศึกษา

ซอมแซมเวทอีาคาร อาคารอเนกประสงค เวท ีอาคารอเนกประสงค ประสงคหลังใหม อเนกประสงคที่สวยงาม โรงเรียน

อเนกประสงค หลังใหมใหอยูในสภาพที่ หลังใหม รายละเอียดตาม ไดรับการปรับปรุง แข็งแรง เหมาะส้าหรับ เทศบาล 5

หลังใหม โรงเรียน สามารถใชงานได และ แบบแปลนและรายการที่ จ้านวน 1 หลัง ใชในการจัดการเรียน (วัดประชาภริมย)

เทศบาล 5 มีความแข็งแรง เทศบาลก้าหนด  การสอนใหดียิ่งขึ้น

(วดัประชาภริมย)  

20 โครงการปรับปรุง 1.เพื่อปรับปรุงและพฒันา  - ปรับปรุง ซอมแซม 150,000 - - 200,000 - โรงเรียนมีหอง  - โรงเรียนมีหองสมุดที่ ส้านักการศึกษา

ซอมแซมหองสมุด หองสมุดใหมีความลักษณะ หองสมุด  รายละเอียดตาม สมุดที่เปนหอง พรอมใชงาน และเอื้อตอ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 6 เปนหองสมุดมีชีวติ ที่เทศบาลก้าหนด สมุดมีชีวติ การเรียนรู เทศบาล 6

(ถนนโคกเคียน) 2.เพื่อจัดบรรยากาศหอง -  จ้านวน 1 หอง  (ถนนโคกเคียน)

 สมุด ใหเปนรูปแบบที่หลาก   

หลายและเอื้อตอการเรียนรู  

21 โครงการปรับปรุง 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม  - ปรับปรุง/ซอมแซม - 150,000 - - - หองน้้า หองสวม  - นักเรียนมีหองน้้า ส้านักการศึกษา

ซอมแซมหองน้้า หองน้้าหองสวมที่ช้ารุด ให หองน้้าหองสวม (อาคาร (อาคารบงกช) หองสวมที่สะอาด โรงเรียน

หองสวม (อาคาร อยูในสภาพที่พรอมใชงาน บงกช )  รายละเอียดตาม ไดรับการปรับปรุง ปลอดภยั และพรอม เทศบาล 6

บงกช) โรงเรียน 2.เพื่อใหนักเรียนมีหองน้้า แบบแปลน และรายการที่ จ้านวน 1 หลัง ใชงานอยูเสมอ (ถนนโคกเคียน)

เทศบาล 6 หองสวมที่สะอาด ปลอดภยั เทศบาลก้าหนด   

(ถนนโคกเคียน)  

22 โครงการปรับปรุง 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม  - ปรับปรุง/ซอมแซม - - - 150,000 - หองน้้า หองสวม  - นักเรียนมีหองน้้า ส้านักการศึกษา

ซอมแซมหองน้้า หองน้้าหองสวมที่ช้ารุด ให หองน้้าหองสวม (อาคาร (อาคารสัตตบษุย) หองสวมที่สะอาด โรงเรียน

หองสวม (อาคาร อยูในสภาพที่พรอมใชงาน สัตตบษุย ) รายละเอียด ไดรับการปรับปรุง ปลอดภยั และพรอม เทศบาล 6

สัตตบษุย ) 2.เพื่อใหนักเรียนมีหองน้้า ตามแบบแปลนและ จ้านวน 1 หลัง ใชงานอยูเสมอ (ถนนโคกเคียน)

โรงเรียนเทศบาล 6 หองสวมที่สะอาด ปลอดภยั รายการที่เทศบาลก้าหนด   

(ถนนโคกเคียน)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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23 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซอมแซม  - ปรับปรุง ซอมแซม - - - - 150,000 อาคารเรียนนิลุบล  - โรงเรียนมีอาคาร ส้านักการศึกษา

ซอมแซมอาคารเรียน อาคารเรียน (อาคารเรียน อาคารเรียนนิลุบล ไดรับการปรับปรุง ที่มีสภาพดี ปลอดภยั โรงเรียน

(อาคารเรียนนิลุบล) นิลุบล) ใหมีสภาพดีขึ้น มีความ รายละเอียดตามแบบแปลน จนวน 1 หลัง และพรอมใชงาน เทศบาล 6

โรงเรียนเทศบาล 6 ปลอดภยั และพรอมใชงาน และรายการที่เทศบาล   (ถนนโคกเคียน)

(ถนนโคกเคียน)  ก้าหนด   

24 โครงการกอสราง  - เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร  - กอสรางอาคารอเนก  - 8,000,000 - - - - โรงเรียน  - โรงเรียนมีอาคาร ส้านักการศึกษา

อาคารอเนกประสงค อเนกประสงค ที่ไดมาตรฐาน ประสงคขนาดเล็ก เทศบาล 6 อเนกประสงคที่ได โรงเรียน

ขนาดเล็ก มีชั้นลอย รองรับจ้านวนนักเรียนที่ มีช้ันลอย จ้านวน 1  หลัง มีอาคาร มาตรฐาน ในการจัด เทศบาล 6

แบบตอกเสาเข็ม เพิ่มขึ้น และรองรับการจัด รายละเอียดตามแบบแปลน อเนกประสงค กิจกรรมการเรียน (ถนนโคกเคียน)

โรงเรียนเทศบาล 6 กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และรายการที่เทศบาล จ้านวน 1 หลัง การสอน และกิจกรรม

(ถนนโคกเคียน) กับการจัดการศึกษา ก้าหนด ที่เกี่ยวของกับการ

 จัดการศึกษา

25 โครงการกอสราง  - เพื่อใชเปนที่จอดรถยนต  - กอสรางโรงจอดรถยนต 500,000   -  -  -  -  - เทศบาลเมือง  - มีโรงจอดรถยนต ส้านักการศึกษา

โรงจอดรถยนต และเพิ่มที่จอดรถใหเพยีงพอ ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว นราธวิาส มี เพิ่ม และเพยีงพอกับ

บริเวณหลังสนาม กับปริมาณรถยนตของ 20 เมตร สูง 5 เมตร โรงจอดรถยนต ปริมาณรถยนตที่ใชงาน

กีฬาเทศบาลเมือง ส้านักการศึกษา จ้านวน 1 หลัง รายละเอียด เพิ่ม จ้านวน

นราธวิาส ตามแบบแปลนและรายการ 1 หลัง

ที่เทศบาลก้าหนด

รวม 25  โครงการ - - 15,066,450 1,139,000 2,100,000 1,550,000 1,350,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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