
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 960,000

2 12,000,000
พื้นที่ไมนอยกวา 3,400 ตารางเมตร
 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติคคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ปรับปรุงภมูทิัศนวงเวียนนก พื้นที่ไมนอยกวา 6,800 ตารางเมตร  - ปรับปรุงภมูทิัศน

 - ปรับปรุงภมูทิัศนวงเวียนนก วงเวียนนก 

รวม 12,960,000

 - ถนนสถิตรายา
(หนา 163/165)

 - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบสามแยกพรอมตู  - ถนนจาตุรงครัศมี สํานกัชาง

จราจรถนนจาตุรงครัศมี ควบคุมระบบไฟครบชุด บริเวณแยกแสงจันทร (หนา 161/165)

แบบ  ผด.02

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

1 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

2

ถนนสุริยะประดิษฐ ถนนระแงะ  - ถนนระแงะมรรคา
มรรคา ถนนสถิตรายาและ

โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - ถนนสุริยะประดิษฐ สํานกัชาง - ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.25 เมตร 

บริเวณแยกแสงจันทร

10



2. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต

แผนงานการศึกษา

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 50,000

วิทยาศาสตร , สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และ ภาษาองักฤษ  - ระดับจังหวัด/
ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 , มธัยมศึกษาปที่ 2 และ สํานกังานทองถิน่

มธัยมศึกษาปที่ 5 คัดเลือกในระดับจังหวัด เพื่อเปนตัวแทน จังหวัดนราธิวาส

ไปแขงขันตอในระดับประเทศ  - ระดับประเทศ ณ

กรุงเทพมหานคร

2 50,000

3 556,000

4 20,000

ทางการศึกษาระดับ ผลการประเมนิคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั เทศบาลเมอืง

เทศบาลเมอืงนราธิวาส เทศบาลเมอืงนราธิวาส นราธิวาส

 - สงนกัเรียนเขารวมกจิกรรมแขงขันทักษะทางดานวิชาการ

ระดับเทศบาล /ภาค  ระดับเทศบาล ภาคและระดับประเทศ

ปฏบิติัการประเมนิคุณภาพ เจาหนาที่ที่เกีย่วของ จํานวน 44 คน รวมกนัวิเคราะหและสรุป ชัน้ 3 สํานกังาน (หนา 57/165)

ทักษะทางวิชาการ

และระดับประเทศ

โครงการประชุมเชิง  - จัดประชุมเชิงปฏบิติัการใหแกผูบริหาร ครู บคุลากรและ  - หองประชุม สํานกัการศึกษา

โครงการจัดกจิกรรมสงเสริม  - จัดอบรมกฬีา และนันทนาการใหแกเด็กและเยาวชน  - โรงเรียนเทศบาล 1 สํานกัการศึกษา

และพัฒนาเด็กและเยาวชน  - จัดกจิกรรมคายกลางวันภาคฤดูรอน (ถนนภผูาภกัดี) (หนา 56/165)
 - สนามกฬีาเทศบาล

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

(หนา 56/165)

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการแขงขันคนเกง  - สงนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส เขารวม  - โรงเรียนในสังกดั สํานกัการศึกษา

ในโรงเรียนทองถิน่ การแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิน่ ระหวางเดือนพฤศจิกายน - เทศบาลเมอืง

การศึกษาและแขงขัน ในสังกดั เมอืงนราธิวาส (หนา 57/165)

ธันวาคม ทั้ง 5 กลุมสาระ คือภาษาไทย , คณิตศาสตร , นราธิวาส

เมอืงนราธิวาส

โครงการจัดนทิรรศการทาง  - จัดนทิรรศการเผยแพรผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  - สํานกังานเทศบาล สํานกัการศึกษา
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ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5

10,892,500
    1,105,000
  12,172,400

       615,400

       341,300

  25,126,600

6 100,000       

นราธิวาส

7 3,326,400    

นราธิวาส อาหารใหกบันกัเรียนชัน้อนุบาลถึงชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 
8 5,917,800    

นราธิวาส อาหารใหกบันกัเรียนชัน้อนุบาลถึงชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 

ในสังกดัเทศบาลเมือง นราธิวาส

โครงการสนบัสนนุอาหาร  - อดุหนนุโครงการอาหารกลางวันใหกบัสถานศึกษาโรงเรียน  - โรงเรียนอนบุาล สํานกัการศึกษา

กลางวัน โรงเรียนอนบุาล

 - มสัยิดกลาง (หนา 59/165)
พุทธศาสนาสําหรับนกัเรียน 2 รุน ๆ ละ 2 วัน ประจําจังหวัด

 - โรงเรียนเมือง สํานกัการศึกษา

เมอืงนราธิวาส เพื่อซ้ืออาหารแหง อาหารสด มาประกอบ

   จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐานสําหรับโรงเรียนในสังกดั

 - โรงเรียนเทศบาล สํานกัการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา รายละเอยีดดังนี้ 1 - 6 จํานวน 6 แหง (หนา57-59/165)
โครงการสนบัสนนุคาใชจาย  - จัดโครงการสนับสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

4. สนบัสนนุคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1. โครงการอาหารกลางวัน    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

   สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

2. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 6 ศูนย
3. สนบัสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนบุาล

   ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย
   (รายหวั) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป)

นราธิวาส (หนา 62/165)
โครงการสนบัสนนุอาหาร

5. สนบัสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษา

อนบุาลนราธิวาส เพื่อซ้ืออาหารแหง อาหารสด มาประกอบ นราธิวาส (หนา 62/165)

กลางวัน โรงเรียนเมอืง

 - อดุหนนุโครงการอาหารกลางวันใหกบัสถานศึกษาโรงเรียน

โครงการอบรมจริยธรรม  - ฝกอบรมจริยธรรมอสิลามศึกษาและพุทธศาสนาสําหรับ  - วัดพรหมนวิาส สํานกัการศึกษา

อสิลามศึกษาและ นกัเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส จํานวน 340 คน 
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2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบ  - จัดอบรมมาตรฐานการสุขาภบิาลอาหาร       60,000 -หอ้งประชุมพชิิตบ ารุง กองสาธารณสุข

การด้านสุขาภบิาลอาหาร ใหแ้ก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและ (ชั้น5) ส านักงาน และส่ิงแวดล้อม

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส (หน้า 70/165)

เมืองนราธิวาส รวมทั้งส้ิน 200คน

2 โครงการอาชีวอนามัย  - อบรมใหค้วามรู้และคัดกรองเบื้องต้น       80,000  - กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

(หน้า 70/165)

3 โครงการเฝ้าระวังสารปนเปือน  - ได้รู้ถึงการเฝ้าระวังสาร 33,000  - กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และจุลินทรีย์ในอาหาร ปนเปือนและจุลินทรีย์ในอาหาร และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

(หน้า 69/165)

4 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน  - มีการส ารวจและขึน้ทะเบยีนสุนัข 5,800 ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข

สัตว์และขึน้ทะเบยีนสัตว์ และแมวในเขตเทศบาล ท้ังที่มีเจ้าของ เทศบาลเมืองนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

และไม่มีเจ้าของ จ านวน 966 ตัว (หน้า 69/165)

5 โครงการควบคุมปอ้งกัน  - ฉีดวัคซีนในสัตว์เล้ียง (สุนัขและแมว)     104,000 -หน้าส านักงาน กองสาธารณสุข

โรคพษิสุนัขบา้และลดจ านวน จ านวน 960 ตัว เทศบาลเมืองนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

ของสุนัขจรจัด  - ท าหมันในสัตว์เล้ียง (สุนัขและแมว) -หน้าศูนย์สุขภาพชุมชน (หน้า 68/165)

จ านวน 100 ตัว จ านวน 3 แหง่

ศสม.ก าปงบารู

ศสม.วัดประชาภริมย์

ศสม.ยะกัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

6 โครงการทนัตกรรมรักษา  - ใหบ้ริการทางทนัตกรรมและการดูแล     268,800 คลินิกทันตกรรม กองสาธารณสุข

และการทนัตสาธารณสุข อนามัยในช่องปากแก่ประชาชนนอกเวลา ศูนย์บริการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

ราชการระหว่างเวลา 16.30-20.30 น. เทศบาลเมืองนราธิวาส (หน้า 77/165)

ทกุวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

7 โครงการบริการคลินิกพเิศษ  - จัดคลินิกพเิศษนอกเวลาราชการ     429,600  - คลินิกเทศบาล กองสาธารณสุข

เพื่อการรักษาพยาบาล ระหว่างเวลา 16.30 - 20.00 น. เมืองนราธิวาส และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนนอกเวลาราชการ (หน้า 77/165)

8 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์  - จัดอบรมแกนน าประชาชนและ       50,000  - หอ้งประชุมพชิิต กองสาธารณสุข

ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ เยาวชน จ านวน 100 คน บ ารุงชั้น 5 ส านักงาน และส่ิงแวดล้อม

ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส (หน้า 76/165)

9 โคงการรณรงค์และแก้ไข  - จัดอบรมใหค้วามรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000  - ชุมชนกาแลตาแป กองสาธารณสุข

ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 100 คน (หน้า 102/165)

วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

ชุมชนกาแลตาแป

10 โคงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000  - ชุมชนกาแลปาแย กองสาธารณสุข

ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 100 คน (หน้า 101/165)

วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ชุมชนกาแลปาแย
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

11 โคงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 12,000  - ชุมชนก าปงตาโก๊ะ กองสาธารณสุข

ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 50 คน (หน้า 103/165)

วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

ชุมชนก าปงตาโก๊ะ

12 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล 8,000  - ชุมชนก าปงตาโก๊ะ กองสาธารณสุข

 ในพระราชประสงค์ การดูแลรักษาเบื้องต้น และการช่วยฟืนคืนชีพ และส่ิงแวดล้อม

 ชุมชนก าปงตาโก๊ะ เบื้องต้นส าหรับประชาชน จ านวน 40 คน (หน้า 122/165)
 

13 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับโรคขาดสาร 20,000  - ชุมชนก าปงบารู 1 กองสาธารณสุข

 ไอโอดีนของสมเด็จพระ ไอโอดีน ส่งเสริมการใช้เกลือสารปรุงรสที่มี และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ สารไอโอดีนแก่ประชาชนในครัวเรือน (หน้า 82/165)

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ จ านวน 100 คน

สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนก าปงบารู 1

14 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 10,000  - ชุมชนก าปงบารู 2 กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม จ านวน 50 คน (หน้า 119/165)

ชุมชนก าปงบารู 2
  

15 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมิน 10,000  - ชุมชนก าปงบารู 2 กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ความเส่ียงด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 50 คน (หน้า 90/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนก าปงบารู 2  
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

16 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมิน 10,600  - ชุมชนก าปงบารู 3 กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ความเส่ียงด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 50 คน (หน้า 91/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนก าปงบารู 3  
 

17 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 9,400  - ชุมชนก าปงบารู 3 กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม จ านวน 40 คน (หน้า 115/165)

ชุมชนก าปงบารู 3

  
 

18 โคงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 10,000  - ชุมชนก าปงปายง กองสาธารณสุข

 ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

 number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 40 คน (หน้า 104/165)

 วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

 ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 ชุมชนก าปงปายง
 

19 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมิน 10,000  - ชุมชนก าปงปายง กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ความเส่ียงด้านสุขภาพแก่ และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ประชาชนในชุมชน จ านวน 50 คน (หน้า 91/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนก าปงปายง  
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

20 โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - จัดอบรมใหค้วามรู้ ด้านโภชนาการ 20,000  - ชุมชนจือปอ กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กแก่หญิงต้ังครรภ ์ และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา แม่หลังคลอดและหญิงวัยเจริญพนัธุ์ (หน้า 113/165)

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ จ านวน 60 คน

 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ชุมชนจือปอ

21 โคงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000  - ชุมชนชายทะเล กองสาธารณสุข

 ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

 number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 100 คน (หน้า 105/165)

 วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

 ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 ชุมชนชายทะเล

22 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 10,000  - ชุมชน ณ นคร กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ชุมชน ณ นคร จ านวน 50 คน (หน้า 115/165)
  

23 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 10,000  - ชุมชน ณ นคร กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 50 คน (หน้า 89/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชน ณ นคร  
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

24 โครงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 10,000  - ชุมชนตลาดเก่า กองสาธารณสุข

 ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

 number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 40 คน (หน้า 107/165)

 วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

 ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 ชุมชนตลาดเก่า

25 โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - จัดอบรมใหค้วามรู้ ด้านโภชนาการ 10,000  - ชุมชนตลาดเก่า กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กแก่หญิงต้ังครรภ ์ และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา แม่หลังคลอดและหญิงวัยเจริญพนัธุ์ (หน้า 114/165)

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ จ านวน 40 คน 

 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ชุมชนตลาดเก่า

26 โคงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 12,000  - ชุมชนโต๊ะกอดอ กองสาธารณสุข

 ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

 number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 70 คน (หน้า 108/165)

 วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

 ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 ชุมชนโต๊ะกอดอ

27 โครงการควบคุมโรคหนอน  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการ 8,000  - ชุมชนโต๊ะกอดอ กองสาธารณสุข

 พยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐา ควบคุมปอ้งกันโรคหนอนพยาธิ และส่ิงแวดล้อม

 ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน (หน้า 86/165)

 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช จ านวน 50 คน

กุมารี ชุมชนโต๊ะกอดอ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

28 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - อบรมใหค้วามรู้ความเกีย่วกับ 10,000  - ชุมชนทา่เรือ 2000 กองสาธารณสุข

 ไอโอดีนของสมเด็จพระ โรคขาดสารไอโอดีน ส่งเสริมการใช้เกลือ และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ สารปรุงรสที่มีสารไอโอดีนแก่ประชาชน (หน้า 81/165)

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในครัวเรือน จ านวน 50 คน

สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนท่าเรือ 2000

29 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  - จัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 10,000  - ชุมชนทา่เรือ 2000 กองสาธารณสุข

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช โรคมาลาเรียแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน จ านวน 50 คน (หน้า 85/165)

 ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนท่าเรือ 2000

30 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล 6,000  - ชุมชนบางนาค กองสาธารณสุข

 ในพระราชประสงค์ การดูแลรักษาเบื้องต้น และการช่วยฟืนคืนชีพ และส่ิงแวดล้อม

 ชุมชนบางนาค เบื้องต้นส าหรับประชาชน (หน้า 120/165)

  จ านวน 30 คน

31 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 9,000  - ชุมชนบางนาค กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 60 คน (หน้า 92/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนบางนาค  

32 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับโรคขาดสาร 5,000  - ชุมชนบางนาค กองสาธารณสุข

 ไอโอดีนของสมเด็จพระ ไอโอดีน ส่งเสริมการใช้เกลือสารปรุงรสที่มี และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ สารไอโอดีนแก่ประชาชน ในครัวเรือน (หน้า 83/165)

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ จ านวน 30 คน

สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนบางนาค
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

33 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับโรคขาดสาร 20,000  - ชุมชนบอืตง กองสาธารณสุข

 ไอโอดีนของสมเด็จพระ ไอโอดีน ส่งเสริมการใช้เกลือสารปรุงรสที่มี และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ สารไอโอดีนแก่ประชาชนในครัวเรือน (หน้า 84/165)

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ จ านวน 100 คน

สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนบอืตง

34 โคงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000  - ชุมชนบรูณะ กองสาธารณสุข

 ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

 number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 100 คน (หน้า 113/165)

 วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

 ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 ชุมชนบรูณะ

35 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 10,000  - ชุมชนประชาภริมย์ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม จ านวน 50 คน (หน้า 117/165)

ชุมชนประชาภริมย์

36 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 10,000  - ชุมชนประชาภริมย์ กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 50 คน (หน้า 93/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนประชาภริมย์  
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

37 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 7,500  - ชุมชนประชาร่วมใจ กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 40 คน (หน้า 93/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนประชาร่วมใจ  
 

38 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 5,000  - ชุมชนประชาร่วมใจ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม จ านวน 30 คน (หน้า 116/165)

ชุมชนประชาร่วมใจ

39 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล 7,500  - ชุมชนประชาร่วมใจ กองสาธารณสุข

 ในพระราชประสงค์ การดูแลรักษาเบื้องต้นและการช่วยฟืนคืนชีพ และส่ิงแวดล้อม

 ชุมชนประชาร่วมใจ เบื้องต้นส าหรับประชาชน จ านวน 40 คน (หน้า 122/165)

40 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล 10,000  - ชุมชนพนาสณฑ์ กองสาธารณสุข

 ในพระราชประสงค์ การดูแลรักษาเบื้องต้นและการช่วยฟืนคืนชีพ และส่ิงแวดล้อม

 ชุมชนพนาสณฑ์ เบื้องต้นส าหรับประชาชน จ านวน 50 คน (หน้า 121/165)
 

41 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ 10,000  - ชุมชนพนาสณฑ์ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั มะเร็งเต้านมแก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ชุมชนพนาสณฑ์ 35 ปขีึน้ไป จ านวน 50 คน (หน้า 118/165)

42 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับโรคขาดสาร 6,800  - ชุมชนพทิกัษลิ์ขิต กองสาธารณสุข

 ไอโอดีนของสมเด็จพระ ไอโอดีน ส่งเสริมการใช้เกลือสารปรุงรสที่มี และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ สารไอโอดีนแก่ประชาชนในครัวเรือน (หน้า 80/165)

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ จ านวน 50 คน

สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนพทิกัษลิ์ขิต
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

43 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 13,200  - ชุมชนพทิกัษลิ์ขิต กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 60 คน (หน้า 94/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนพทิกัษลิ์ขิต  
 

44 โคงการรณรงค์และแก้ไข  - จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 8,000  - ชุมชนมัดยามัน กองสาธารณสุข

 ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

 number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 40 คน (หน้า 109/165)

 วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

 ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 ชุมชนมัดยามัน

45 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับโรคขาดสาร 6,000  - ชุมชนมัดยามัน กองสาธารณสุข

 ไอโอดีนของสมเด็จพระ ไอโอดีน ส่งเสริมการใช้เกลือสารปรุงรสที่มี และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ สารไอโอดีนแก่ประชาชนในครัวเรือน (หน้า 82/165)

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ จ านวน 40 คน

สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนมัดยามัน
 

46 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 6,000  - ชุมชนมัดยามัน กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ชุมชนมัดยามัน จ านวน 40 คน (หน้า 116/165)

47 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 10,000  - ชุมชนเมาะสือแม กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ชุมชนเมาะสือแม จ านวน 50 คน (หน้า 118/165)
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

48 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับโรคขาดสาร 10,000  - ชุมชนเมาะสือแม กองสาธารณสุข

 ไอโอดีนของสมเด็จพระ ไอโอดีน ส่งเสริมการใช้เกลือสารปรุงรส และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ ที่มีสารไอโอดีนแก่ประชาชนในครัวเรือน (หน้า 81/165)

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ จ านวน 50 คน

สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนเมาะสือแม
 

49 โครงการส่งเสริมโภชนาการ  - จัดอบรมใหค้วามรู้ ด้านโภชนาการ 5,000  - ชุมชนยะกัง 1 กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กแก่หญิงต้ังครรภ ์ และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา แม่หลังคลอดและหญิงวัยเจริญพนัธุ ์ (หน้า 114/165)

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ จ านวน 30 คน

 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ชุมชนยะกัง 1

50 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาล - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ 8,000  - ชุมชนยะกัง 1 กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนและชุมชน ของ ระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จ านวน 40 คน (หน้า 99/165)

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

 สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนยะกัง 1  

51 โครงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 7,000  - ชุมชนยะกัง 1 กองสาธารณสุข

ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

 number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 35 คน (หน้า 110/165)

 วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

 ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 ชุมชนยะกัง 1
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

52 โครงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 10,000  - ชุมชนยะกัง 2 กองสาธารณสุข

 ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

 number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 50 คน (หน้า 111/165)

 วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

 ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

 ชุมชนยะกัง 2

53 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาล - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับระบบสุขาภบิาล 10,000  - ชุมชนยะกัง 2 กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนและชุมชน ของ ในโรงเรียนและชุมชน จ านวน 50 คน และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า (หน้า 100/165)

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

 สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนยะกัง 2

54 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 20,000  - ชุมชนรายอบอืรากะ กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 100 คน (หน้า 95/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนรายอบอืรากะ  

55 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล 7,200  - ชุมชนร่วมอุทิศ กองสาธารณสุข

 ในพระราชประสงค์ การดูแลรักษาเบื้องต้นและการช่วยฟืนคืนชีพ และส่ิงแวดล้อม

 ชุมชนร่วมอุทศิ เบื้องต้นส าหรับประชาชน จ านวน 30 คน (หน้า 121/165)
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

56 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาล - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับระบบสุขาภบิาล 7,200  - ชุมชนร่วมอุทิศ กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนและชุมชน ของ ในโรงเรียนและ ชุมชน จ านวน 30 คัน และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า (หน้า 100/165)

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

 สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนร่วมอุทศิ  

57 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 5,600  - ชุมชนร่วมอุทิศ กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 50 คน (หน้า 94/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนร่วมอุทศิ  
 

58 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล 6,000  - ชุมชนละม้ายอุทศิ กองสาธารณสุข

 ในพระราชประสงค์ การดูแลรักษาเบื้องต้นและการช่วยฟืนคืนชีพ และส่ิงแวดล้อม

 ชุมชนละม้ายอุทศิ เบื้องต้นส าหรับ ประชาชน จ านวน 30 คน (หน้า 123/165)

  

59 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาล - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับระบบสุขาภบิาล 8,000  - ชุมชนละม้ายอุทศิ กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนและชุมชน ของ ในโรงเรียนและชุมชน จ านวน 30 คน และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า (หน้า 101/165)

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

 สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนละม้ายอุทศิ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

60 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 6,000  - ชุมชนละม้ายอุทศิ กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 40 คน (หน้า 96/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนละม้ายอุทศิ  
 

61 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 10,000  - ชุมชนวัดบางนรา กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม จ านวน 50 คน (หน้า 119/165)

ชุมชนวัดบางนรา

62 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 10,000  - ชุมชนวัดบางนรา กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 50 คน (หน้า 97/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนวัดบางนรา  

63 โครงการควบคุมโรคหนอน  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับการควบคุม 10,000  - ชุมชน กองสาธารณสุข

 พยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐา ปอ้งกันโรคหนอนพยาธิใหแ้ก่ประชาชน สมัยอาณาจักร และส่ิงแวดล้อม

 ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ในชุมชน จ านวน 50 คน (หน้า 87/165)

 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี  ชุมชนสมัยอาณาจักร

64 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ 10,000  - ชุมชน กองสาธารณสุข

 ไอโอดีนของสมเด็จพระ โรคขาดสารไอโอดีน ส่งเสริมการใช้เกลือ สมัยอาณาจักร และส่ิงแวดล้อม

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ สารปรุงรสที่มีสารไอโอดีนแก่ประชาชน (หน้า 84/165)

 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในครัวเรือน จ านวน 50 คน

สยามบรมราชกุมารี

ชุมชนสมัยอาณาจักร
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

65 โคงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000  - ชุมชนหลังตลาดสด กองสาธารณสุข

ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ และส่ิงแวดล้อม

number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 60 คน (หน้า 112/165)

วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

ชุมชนหลังตลาดสด

66 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 20,000  - ชุมชนอดุลตานนท์ กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 50 คน (หน้า 98/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนอดุลตานนท์  
 

67 โครงการสืบสานพระราช -  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับมะเร็งเต้านม 10,000  - ชุมชนฮูยงตันหยง กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั แก่สตรีที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปขีึน้ไป และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ชุมชนฮูยงตันหยงจ านวน 50 คน (หน้า 117/165)

68 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 10,000  - ชุมชนฮูยงตันหยง กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 50 คน (หน้า 99/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ชุมชนฮูยงตันหยง  
 

69 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น  - จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปฐมพยาบาล 11,700  - ชุมชน 912 กองสาธารณสุข

 ในพระราชประสงค์ การดูแลรักษาเบื้องต้นและการช่วยฟืนคืนชีพ และส่ิงแวดล้อม

 ชุมชน 912 เบื้องต้นส าหรับประชาชน จ านวน 60 คน (หน้า 120/165)
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

70 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 8,300  - ชุมชน 912 กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 65 คน (หน้า 88/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชน 912  
 

71 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  - เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเส่ียง 20,000  - ชุมชนกูแบบาเดาะ กองสาธารณสุข

 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จ านวน 120 คน (หน้า 92/165)

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

ชุมชนกูแบบาเดาะ  

72 โคงการรณรงค์และแก้ไข  -  จัดอบรมใหค้วามรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000  - ชุมชนตรอกช้าง กองสาธารณสุข

ปญหายาเสพติด To be และพฒันาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ สมานฉันท์ และส่ิงแวดล้อม

number one (ศูนย์เพื่อนใจ จ านวน 600 คน (หน้า 106/165)

วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

รวม 72  1,731,200
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2 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต

แผนงานสงัคมสงเคราะห

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 50,000

2  - ฝกอบรมใหความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิติัใหแก ผูสูงอายุ           40,000

จํานวน ๓๐ คน (๒ คร้ัง) ในเร่ืองสุขภาพ อาชีพเสริม 

และอืน่ๆเพื่อใหผูสูงอายุไดรับความรูประสบการณ

อนัเปนประโยชนตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ

3  - ฝกอบรมใหความรูใหแก ผูพิการและผูดูแลคนพิการ           22,900

จํานวน ๘๐ คน (๑ คร้ัง) เกีย่วกบัขอกฎหมาย การดูแล

ผูพิการ และสวัสดิการดานตางๆ เพื่อใหผูพิการและผูดูแล

คนพิการ คนพิการไดรับการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตางๆ

ของคนพิการไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม

รวม 112,900       

โครงการสงเสริมกจิกรรม

ผูสูงอายุ

กองสวัสดิการสังคม

(หนา 125/165)

 - หองประชุม

พิชิตบํารุง ชัน้ 5 

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการชวยเหลือ  - ดําเนนิการใหการชวยเหลือแกประชาชนในเขตเทศบาล  - ชุมชนในเขต กองสวัสดิการสังคม

ประชาชนตามอํานาจ เมอืงนราธิวาสที่ไดรับผลกระทบหรือไดรับความเดือดรอน เทศบาลเมืองนราธิวาส (หนา 124/165)

หนาที่ จากการประสบสาธารณภยั ภยัพิบติักรณีตางๆ และผูท่ี

3

ประสบภาวะยากลําบากในการดํารงชีพ จํานวน 35 ชุมชน

โครงการอบรมใหความรู กองสวัสดิการสังคม

(หนา 125/165)สิทธิและกฎหมายคนพิการ

แกคนพิการและผูดูแล

 - หองประชุม

พิชิตบํารุง ชัน้ 5 

เทศบาลเมืองนราธิวาส
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2 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต

แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 30,000

การด าเนนิงานตามระบอบประชาธิปไตยและการมสีวนรวม

2 22,950

เพื่อเปนการลดรายจายและเปนชองทางในการเพิ่มรายได

3         20,000

ของคณะกรรมการชุมชน อนัจะสงผลใหเกดิประโยชน

แกการบริหารจัดการชุมชนอยางมสีวนรวมและยัง่ยืน

4         20,000

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

เพื่อสงเสริมความรูและเพิ่มทักษะ ใหเปนชองทาง

การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได

ของประชาชนทุกชุมชน

ชัน้ 5 เทศบาลเมืองคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน ไตรมาสละ ๑ คร้ัง (หนา 137/165)

เพื่อเปนชองทางในการด าเนนิงานตามอ านาจหนาที่ นราธิวาส

(หนา 137/165)

โครงการฝกอบรมอาชีพ  - ฝกอบรมใหความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิติัใหแกกลุมสตรี  - ชุมชนภายในเขต กองสวัสดิการสังคม

การท าน้ ามนัมะพราวสกดัเย็น ผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไป จ านวน ๓๐ คน (๑ คร้ัง) 

โครงการประชุม  - ด าเนนิการจัดประชุมรวมกนัระหวางเทศบาลและ  - หองประชุมพิชิตบ ารุง กองสวัสดิการสังคม

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง จ านวน ๒ คร้ัง รวม ๗๐ คน เพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในชุมชน

เหมาะสมในการท าผลิตภณัฑน้ ายาท่ีใชในครัวเรือนชนดิตางๆ

คณะกรรมการชุมชน เนือ่งจากครบก าหนดตามวาระหรือกรณีอืน่ โดยใชวิธีปฏบิติั หรือสถานที่อืน่ที่ (หนา 136/165)

ตามระเบยีบและหนงัสือส่ังการเพื่อเปนการสงเสริม เหมาะสมในชุมชน

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการท าผลิตภณัฑน้ ายา  - ฝกอบรมใหความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิติัใหแก แมบาน  - ที่ท าการชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ที่ใชในครัวเรือนเพื่อลดรายจาย ผูที่วางงาน ผูมรีายไดนอย และประชาชน ผูที่สนใจ หรือสถานที่อืน่ที่ (หนา 136/165)

โครงการกจิกรรมการเลือกต้ัง  - ด าเนนิการเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่วางลง  - ที่ท าการชุมชน กองสวัสดิการสังคม
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ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

5 โครงการสงเสริมอาชีพ  - ฝกอบรมใหความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิติัใหแกกลุมสตรี/         15,500

การท าขนมพื้นบาน ผูที่สนใจ จ านวน ๔0 คน (๑ คร้ัง) เพื่อสงเสริมความรูและ เมอืงนราธิวาส

เพิ่มทักษะ ใหเปนชองทางการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได

6         58,500

ทองถิน่ ทรัพยากรสัตวน้ า โดยการสรางแหลงเพาะฟกสัตวน้ า

วัยออนตามภมูปิญญาพื้นบาน

7         30,000

ความรูและเพิ่มทักษะ ใหเปนชองทางการประกอบอาชีพ 

และเพิ่มรายได

8         22,900

9         13,800

และบรรจุภณัฑ เพื่อเพิ่มมลูคาสินคาใหกบัผูประกอบการ

และกลุมแมคาไดมากยิง่ขึน้

รวม 233,650     

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

(หนา 139/165)

โครงการสืบสานวิถีชีวิต  - ฝกอบรมใหความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิติัใหแกกลุมประมง  - บริเวณชายฝง กองสวัสดิการสังคม

ประมงพื้นบานภมูปิญญา พื้นบาน จ านวน ๔0 คน (๑ คร้ัง) เพื่ออนรัุกษและฟนฟู หาดนราทัศน (หนา 138/165)

(หนา 139/165)

บรรจุภณัฑ

พัฒนาตนเอง ใหเกดิการพัฒนาอยางมีสวนรวมในชุมชน นราธิวาส

 - หองประชุมพิชิตบ ารุง กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

เพื่อสงเสริมความรูและเพิ่มทักษะดานการพัฒนาผลิตภณัฑ

 - ฝกอบรมใหความรูแก คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกชุมชน 

ลวดลายบนผืนผา ผูสูงอายุประชาชนทั่วไปจ านวน ๕o คน (๑ คร้ัง) เพื่อสงเสริม เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการอบรมการเขียน

กองสวัสดิการสังคม

(หนา 138/165)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ

เทศบาลเมืองนราธิวาส

รวมจ านวน ๘0 คน (๑ คร้ัง) เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ ชัน้ 5 เทศบาลเมือง

9

 - ชุมชนในเขตเทศบาล

 - ฝกอบรมใหความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิติัใหแกกลุมสตรี  - ชุมชนภายในเขต กองสวัสดิการสังคม

ผูประกอบการและกลุมแมคา จ านวน ๘0 คน (๑ คร้ัง) (หนา 140/165)

โครงการอบรมออกแบบ  - ฝกอบรมใหความรูภาคทฤษฎแีละปฏบิติัใหแก  - ชุมชนภายในเขต กองสวัสดิการสังคม
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2 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1         150,000

 - สนามโรงเรียน

เทศบาล 1 - 6

2         500,000

และนนัทนาการ  - จัดกจิกรรมและการแสดงเพื่อนนัทนาการ นราธิวาสราชนครินทร

3         650,000

จํานวน 35 ชุมชน

4         300,000

นราธิวาสราชนครินทร

5         300,000

ของขวัญ ของรางวัล อาหาร เคร่ืองด่ืม ขนม ใหกบัเด็ก 6 รอบพระชนมพรรษา

ที่รวมกจิกรรม

แหงชาติ (หนา 146/165)

 - จัดกจิกรรมสําหรับเด็กในเขตเทศบาลจัดใหมเีวที

(หนา 145/165)

โครงการจัดกจิกรรมถนน สํานกัการศึกษา

เมืองนราธิวาส

สํานกัการศึกษา

(หนา 144/165)

(หนา 144/165)

สํานกัการศึกษา

 - สนามกฬีาเทศบาล

เมืองนราธิวาส

 - จัดการแขงขันฟุตบอลสตรีทซอคเกอร

 - เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถ

ทางการกฬีาตามความถนดั

 - สนามกฬีาเทศบาล

โครงการจัดการแขงขันกฬีา  - บริเวณสวนกรมหลวง

 - สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล  - บริเวณสวนกรมหลวง

โครงการจัดงานวันเด็ก

โครงการจัดการแขงขันกฬีา

นกัเรียน

คนเดิน

 - จัดการแขงขันฟุตบอล 11 คน ระดับประชาชน 

ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ

โครงการจัดการแขงขัน

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลกั

ระหวางชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส 

หนวยงาน สถานที่ดําเนินการ

ที่เกิดขึน้จากโครงการ

สํานกัการศึกษา

(หนา 145/165)

การแสดงของเด็กไดแสดงออกตามความถนดัและมอบ

สํานกัการศึกษา

เฉลิมพระเกยีรติ

 - สวนสาธารณะ
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ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลกั

หนวยงาน สถานที่ดําเนินการ

ที่เกิดขึน้จากโครงการ

6         200,000

แหงประเทศไทย

 2. ฟุตบอลชาย รุนอายุไมเกนิ 14 ป จํานวน 1 ทีม 

จํานวน 18 คน

 3. ฟุตซอล รุนอายุไมเกนิ 16 ป จํานวน 1 ทีม 

จํานวน 12 คน

7 โครงการสงเยาวชนประชาชน           20,000

เขารวมการแขงขันกจิกรรม

ตางๆ

รวม 2,120,000    

โครงการสงนกักฬีาเขารวม

(หนา 147/165)

7

 - นกัเรียนสังกดัเทศบาลเมอืงนราธิวาส จํานวน 61 คน  - โรงฝกกฬีาอเนก

การแขงขันกฬีานกัเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิน่

จํานวน 18 คน

 - สถานที่ที่เจาภาพ

สํานกัการศึกษา

กําหนด

สํานกัการศึกษา - สงทีมกฬีาฟุตบอล/กรีฑา เขารวมการแขงขันที่เจาภาพ

ทีมฝพายเรือเขารวมการแขงขันกฬีาแขงเรือชนดิตางๆ 

 1. ฟุตบอลชาย รุนอายุไมเกนิ 12 ป จํานวน 1 ทีม

จํานวน 4 คน

 4. เปตองชาย รุนอายุไมเกนิ 12 ป , 14 ป , 16 ป 

ประสงค เทศบาลเมืองโดยจัดสงทีมกฬีาเขารวมการแขงขันฯ ดังนี้

กําหนดจัดสงนกักฬีาตกปลาเขารวมการแขงขันและจัดสง

นราธิวาส

(หนา 146/165)
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 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 200,000

รวม 200,000

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1

โครงการฝกอบรมอาสาสมคัร  - จัดฝกอบรมอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรือน  - หองประชุมพิชิต สํานกัปลัดเทศบาล

ปองกนัภยัฝายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลเมอืงนราธิวาส แกประชาชน บํารุง ชัน้ 5 สํานกังาน (หนา 43/165)

(อปพร.)เทศบาลเมอืงนราธิวาส ในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส เทศบาลเมอืงนราธิวาส

(ตามความเหมาะสม)

จํานวน 50  คน  (ผูเขาฝกอบรมและเจาหนาที่ และภาคปฏบิติัพื้นที่

ประจําโครงการ) จํานวน  1  คร้ัง ภายในเขตเทศบาล

35



6 ยทุธศาสตรดานการพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูปิญญาทองถ่ิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค.

1      1,000,000

สุดาฯสยามบรมราชกมุารี

2 70,000

 - แหเทียน ถวายเทียนพรรษา

3        100,000

จังหวัดนราธิวาส และนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาสโดย

พุทธศาสนกิชนรวมทําบญุตักบาตร จํานวน 1,500 คน

4        200,000

แขงขันโยนตม แขงขันขูดมะพราว การแสดง

ศิลปวัฒนธรรม

5        400,000

ลอยกระทง  - การประกวดกระทงประดิษฐ

 - การประกวดนางนพมาศและหนนูอยนพมาศ

 - การสาธิตภมูปิญญา ฯลฯ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณี

พระภกิษสุงฆ การกลาวอวยพรปใหมโดยผูวาราชการ

 - หนาสวนกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร (หนา 150/165)

 - หนาสวนกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร (หนา 150/165)

สํานกัการศึกษา

การประกวดวาดภาพพุทธประวัติหวงวันออกพรรษา

 - การประกวดกระทงใหญ

สํานกัการศึกษา

สํานกัการศึกษา

 - หนาสวนกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร

 - สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกยีรติ

6 รอบ พระชนมพรรษา

 - วัดบางนรา

(หนา 149/165)

สํานกัการศึกษา

(หนา 148/165)

(หนา 149/165)

สํานกัการศึกษา

อาสาฬหบชูาและวันเขาพรรษา  - จัดสมโภชเทียนพรรษา

โครงการจัดการประชันเสียง

นกเขาชวาชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา 

โครงการจัดกจิกรรมวัน  - จัดกจิกรรมหลอเทียน

 - จัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถวยพระราชทาน

ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี ในงานของดีเมอืงนรา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

โครงการจัดงานขึน้ปใหม  - จัดทําพิธีทําบญุตักบาตร การแสดงสัมโมทนยีกถาจาก

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ  - จัดพิธีสมโภชเรือพระ ประกวดขบวนแหเรือพระ

ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค.ที่เกิดขึน้จากโครงการ รับผิดชอบหลกั

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

6        100,000

 - การจัดตกแตงสถานที่ตางๆ

7           76,000

 - กจิกรรมเลนน้ําสงกรานตสรางความสัมพันธในชุมชน

8        200,000

เมอืงนราธิวาส

9        224,000

 - กจิกรรมประกวดวาดภาพระบายสี / เรียงความ

จํานวน 1,000 คน

รวม 2,370,000

วันฮารีรายอ  - ถนนภผูาภกัดี (หนา 150/165)

 - กจิกรรมสรงน้ําพระ สํานกัการศึกษา - วัดประชาภริมย

 - ถนนพิชิตบํารุง สํานกัการศึกษา

โครงการสงเสริมประเพณี

9

โครงการสงเสริมสรางความ  - กจิกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ มีผูรวมกจิกรรม 

การบรรยายธรรม , การอานดุอาร (บทขอพรพระเจา)

โครงการสงเสริมพิธีละศีลอด  - จัดกจิกรรมละศีลอด จํานวน 1 วัน โดยมีการจัด

แขงขันกฬีาพื้นบานมหาสนกุ มผูีเขารวมกจิกรรม 

โครงการจัดงานประเพณี  - การจัดกจิกรรมสรางความสัมพันธในชุมชน

 - วัดประชาภริมย สํานกัการศึกษา

กตัญู จํานวน 1,500 คน (หนา 152/165)

(หนา 151/165)

 - บริเวณหนาอาคาร สํานกัการศึกษา

เดือนรอมฎอน กจิกรรม เชน การอญัเชิญคัมภรีอลักรุอาน , สํานกังานเทศบาล (หนา 151/165)

วันสงกรานต
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7 ยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 20,000          

2         400,000

3              5,000

4           20,000

รวม 445,000       

สํานกัปลัดเทศบาล

เทศบาลเมอืงนราธิวาส (หนา 14/165)

 - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 

   2.  กจิกรรมการบริจาคโลหติ

ลูกจางประจําและพนกังานจาง จํานวน 1 คร้ัง

 - หองประชุมสํานกังาน

และตางจังหวัด

4

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนกังานเทศบาล 

ลูกจางประจําและพนกังานจาง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

พนกังานเทศบาล ลูกจางประจํา

โครงการจัดฝกอบรมการใช

และพนกังานจาง

และพนกังานจาง

ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

คอมพิวเตอรใหกบัพนกังานเทศบาล

โครงการจัดงานวันเทศบาล  - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล - จัดงานเนือ่งในวันเทศบาล  ดังนี ้  

เมืองนราธิวาส (หนา 14/165)   1.  กจิกรรมพิธีทางศาสนา

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

   3.  กจิกรรมสาธารณประโยชน

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

พ.ศ. 2565

 - จัดฝกอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  - หองประชุมสํานกังาน กองการเจาหนาที่

พนกังานเทศบาล ลูกจางประจําและพนกังานจาง เทศบาลเมอืงนราธิวาส (หนา 15/165)

จํานวน 1 คร้ัง 

(หนา 22/165)

 - จัดฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกบัพนกังาน  - หองประชุมสํานกังาน กองยุทธศาสตร

เทศบาลและพนักงานจาง จํานวน 1 คร้ัง เทศบาลเมอืงนราธิวาส และงบประมาณ
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7 ยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 10,411,300

โรงเรียนเทศบาล 3 (บานยะกงั) เทศบาลสมทบ 1,153,000 บาท)

2 8,000,000

 - ซอมเสาดานหนา โดยหุมอลูมเินยีมคอมโพสิท

 - ตอเติมหองน้ําพรอมจัดสวน     

 - ซอมพื้นลานอเนกประสงคและหลังคาอาคารคลุม

ลานอเนกประสงคดานถนนสุริยะประดิษฐ    

 - ปรับปรุงหองตางๆ

3 351,000

รวม   18,762,300

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

พ.ศ. 2565

(บานยะกงั) (หนา 161/165)

3

โครงการกอสรางอาคารเรียน  - โรงเรียนเทศบาล 3 สํานกัการศึกษา - กอสรางอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม

3 ชัน้ 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บานยะกงั)

แบบตอกเสาเข็ม (เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ 9,258,300 บาท 

โครงการปรับปรุงตอเติม  - ปรับปรุงตอเติมอาคาร  อทุยานการเรียนรูนราธิวาส  - อทุยานการเรียนรู สํานกัการศึกษา

อาคารอทุยานการเรียนรู (TK Park) โดยทําการ นราธิวาส (TK Park) (หนา 162/165)

นราธิวาส (TK Park)  - ตอเติมซุมทางเขาปอมยาม

โครงการปรับปรุงบานพัก  - ปรับปรุงบานพักประจําตําแหนงปลัดเทศบาล โดยทําการ  - บานพักประจํา สํานกัปลัดเทศบาล

ประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ปรับปรุงพื้น  ชัน้ลางและปรับปรุงหองน้ํา 2 หอง ตําแหนงปลัดเทศบาล (หนา 162/165)
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7 ยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

แผนงานการพาณชิย

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1  - จัดนิทรรศการ จัดกจิกรรมเนือ่งในวันที่ระลึก 10,000          

สถานธนานบุาลของ อปท. การกอต้ังสถานธนานบุาล ปละ 1 คร้ัง

รวม 10,000         

(หนา 5/10)

1

โครงการวันที่ระลึกการกอต้ัง  - สถานธนานบุาล สถานธนานบุาล

              บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึน้จากโครงการ

โครงการ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

พ.ศ. 2565
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