
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชน บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

    2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

        2.1 แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. โครงการจัดกิจกรรม  -  เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค์  - จัดกิจกรรมรณรงค์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ  - ชุมชน ประชาชน ส านักปลัดฯ

รณรงค์ต่อต้านยา ต่อต้านยาเสพติดในทุกๆ ต่อต้านยาเสพติดในทุก ผู้เข้ารับการฝึก  นักเรียนนักศึกษา  - งานธรุการ

เสพติดของศูนย์ ด้านเช่น การอบรมให้ ด้าน เช่นการอบรมให้ อบรมมีความรู้ มีความตระหนักถึง

ต่อต้านยาเสพติด ความรู้การจัดนิทรรศการ ความรู้ การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหา และร่วมกัน

เทศบาล  ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพิม่ขึ้น ต่อต้านยาเสพติด

และอื่นๆ และอื่นๆ

รวม .....5.......โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

หน้า ๑๔๕

งบประมาณ

เทศบาลเมืองนราธวิาส

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แบบ ผ. 0๒ 



เปา้เมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท

โครงการบริการคลินิก - เพื่อพฒันาระบบ - จัดบริการคลินิก 400,000 360,000 429,600  429,600   429,600  ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนสามารถเข้ากองสาธารณสุขฯ

พเิศษเพื่อการรักษา บริการสาธารณสุขใหไ้ด้ พเิศษนอกเวลา ประชาชนในเขต ถึงบริการ และได้รับ (แผนชุมชน

พยาบาลประชาชน มาตรฐานประชาชน ราชการ ระหวา่ง เทศบาลได้ บริการสาธารณสุขที่ได้ 35 ชุมชน)

นอกเวลาราชการ สามารถเข้าถึงบริการ เวลา 16.30 - รับบริการ มาตรฐาน

สาธารณสุขได้ครอบ 20.00 น สาธารณสุขที่ได้

คลุมทกุกลุ่มเปา้หมาย ณ คลินิกเทศบาล มาตรฐาน

2 โครงการทนัตกรรม - เพื่อใหบ้ริการทาง - ใหบ้ริการทาง 300,000 ####### 268,800  268,800   268,800  ประชาชนทกุกลุ่ม - ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ

รักษาและการทนัต- ทนัตกรรมและการดูแล ทันตกรรมและการ เปา้หมายได้รับ ดูแลสุขภาพอนามัย (แผนชุมชน

สาธารณสุข สุขภาพอนามัย ดูแลสุขภาพอนามัยใน การดูแลสุขภาพ ในช่องปากและการ 35 ชุมชน)

ในช่องปากแก่ประชาชน ช่องปากแก่ประชาชน ช่องปากไม่น้อย ทนัตสาธารณสุข 

ทกุกลุ่มเปา้หมาย นอกเวลาราชการ กวา่ร้อยละ 75 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75

ระหวา่งเวลา 16.30

 - 20.00 น.

หน้า ๑๕๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

   2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

        2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 0๒ 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท

โครงการอบรมกลุ่ม - เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้ - จัดอบรมผู้ประกอบ 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ของ - ผู้ประกอบการร้าน กองสาธารณสุขฯ

ผู้ประกอบการด้าน แก่ผู้ประกอบการด้าน การร้านจ าหน่าย ผู้เข้ารับการอบรม จ าหน่ายอาหารและ (แผนชุมชน

สุขาภบิาลอาหาร อาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหารและแผงลอย  มีความรู้ ความเข้า แผงลอยจ าหน่าย 35 ชุมชน)

จ านวน 100 คน ใจด้านสุขาภบิาล อาหารมีความรู้ ความ

อาหาร เข้าใจ และ มีพฤติ

กรรมที่ถูกต้องด้าน

สุขาภบิาลอาหาร

โครงการเฝ้าระวงั - เพื่อตรวจสอบสารเคมี - เก็บตัวอย่างอาหาร   -   -   - 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ - ประชาชนได้บริโภค กองสาธารณสุขฯ

สารปนเปื้อนและ ที่หา้มใช้ในอาหาร ตรวจสอบสารเคมี ประชาชนได้ อาหารที่สะอาด (แผนชุมชน

จุลินทรีย์ในอาหาร ปนเปื้อนและ บริโภคอาหารที่ ปลอดภยั 35 ชุมชน)

จุลินทรีย์ที่ก่อใหเ้กิด สะอาด และ

โรคทางเดินอาหาร ปลอดภยั

๕ โครงการฝึกอบรมและ  - เพื่อใหแ้กนน าชุมชน  - ฝึกอบรมและศึกษา   -   - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ ๙๐ ของ  - ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุขฯ

ศึกษาดูงานการบริหารผู้แทนครัวเรือน บคุลากร ดูงานการบริหารจัดการ ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความตระ (แผนชุมชน

จัดการขยะแบบมีส่วน ในสถานศึกษาและแกน ขยะแบบมีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้า หนักและเหน็ความ 35 ชุมชน)

ร่วมของชุมชนในเขต น านักเรียนมีความรู้ที่ ของชุมชนเขตเทศบาล ใจและน ามาพฒั ส าคัญของการ

เทศบาลเมือง ถูกต้องในการคัดแยก เมืองนราธวิาส จ านวน นางานได้ คัดแยกขยะที่ถูกต้อง

นราธวิาส ขยะต้นทางและมีส่วน ๑๔๘ คน

ร่วมในการบริหารจัดการขยะ

หน้า ๑๕๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

๓

๔



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท

โครงการตลาดสด - เพื่อตรวจสอบและ - ตรวจสอบอาหาร   -   -   -   - 50,000 ร้อยละ 100 ของ - ผู้ประกอบการ กองสาธารณสุขฯ

น่าซ้ือ ควบคุมความปลอดภยั ผัก เน้ือ ผลไม้ ประชาชนได้ จ าหน่ายอาหารได้ (แผนชุมชน

ของอาหารที่จ าหน่าย ในตลาดสด บริโภคอาหารที่ มาตรฐาน 35 ชุมชน)

ในตลาดสดเทศบาล สะอาดและ

ปลอดภยั

โครงการอาชีวอนามัย - เพื่อใหผู้้ประกอบการ - จัดอบรมใหค้วามรู้   -   -   -   - 80,000 ร้อยละ 100 ของ - ผู้ประกอบการมีความกองสาธารณสุขฯ

ด้านชีวอนามัย มีความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมี ปลอดภยัในอาชีพ (แผนชุมชน

และปอ้งกันตนได้จาก จ านวน 60 คน ความรู้ปลอดภยั 35 ชุมชน)

อาชีพที่ประกอบ จากอาชีพ และ

ทราบถึงโรคที่เกิด

จากการประกอบ

อาชีพ

โครงการควบคุม - เพื่อสร้างภมูิต้านทาน - ฉีดวคัซีน 70,000 76,000 104,000  104,000   104,000  ร้อยละ 100 - สัตวเ์ล้ียงมีภมูิต้านทานกองสาธารณสุขฯ

ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ใหแ้ก่สัตวเ์ล้ียง เช่น จ านวน 1,000 ตัว ไม่มีโรคพษิสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้

และลดจ านวนของ สุนัข แมว ฯลฯ และลด - ฉีดยาคุมก าเนิด และลดจ านวน - ประชาชนผู้เล้ียงสัตว์

สุนัขจรจัด จ านวนของสุนัขจรจัด จ านวน 200 ตัว สุนัขจรจัด มีความปลอดภยัจาก

- ท าหมัน 50 ตัว โรคพษิสุนัขบา้

หน้า ๑๕๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

7

8

6

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท

9 โครงการปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงหอ้งยา - ปรับปรุงหอ้งเก็บยา   - - - 50,000   - - ร้อยละ ๑๐๐  - การจัดเก็บยาและ กองสาธารณสุขฯ

หอ้งยาและเวชภณัฑ์ และเวชภณัฑ์ใหเ้ปน็ เวชภณัฑ์ที่คลินิก หอ้งยาเวชภณัฑ์ เวชภณัฑ์เปน็ระเบยีบ

คลินิกเทศบาล ระเบยีบเรียบร้อยและ เทศบาล ได้รับการปรับปรุง เรียบร้อยเปน็ไปตาม

เปน็ไปตามมาตรฐาน ใหเ้ปน็ระเบยีบ มาตรฐานวชิาการ

วชิาการ เรียบร้อยตาม

มาตรฐานวชิาการ

โครงการส ารวจข้อมูล - เพื่อส ารวจข้อมูลและ - ส ารวจและขึ้น 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 ของ - สุนัข แมว ที่มีเจ้าของกองสาธารณสุขฯ

จ านวนสัตวแ์ละ ขึ้นทะเบยีนจ านวน ทะเบยีนสุนัขและแมว สุนัขและแมวที่มี และไม่มีเจ้าของได้รับ (แผนชุมชน

ขึ้นทะเบยีนสัตว ์(ตาม สุนัข แมว ในเขต ในเขตเทศบาล เจ้าของและไม่มี การส ารวจขึ้นทะเบยีน 35 ชุมชน)

โครงการสัตวป์ลอด เทศบาลที่มีเจ้าของและ ท่ีมีเจ้าของและไม่มี เจ้าของได้รับการ สัตว์

โรคคนปลอดภยัจาก ไม่มีเจ้าของ เจ้าของ จ านวน ส ารวจและขึ้น  - สุนัข แมว ในเขต

โรคพษิสุนัขบา้) 1,000 ตัว โดย ทะเบยีนสัตว์ เทศบาลที่มีเจ้าของและ

ตามพระปณิธาน ส ารวจปลีะ 2 คร้ัง ไม่มีเจ้าของได้รับการ

.สมเด็จพระเจ้าน้อง เฝ้าระวงัปอ้งกันโรค

นางเธอเจ้าฟา้จุฬา พษิสุนัขบา้

ภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางค

วฒัวรขัตติยราชนารี

หน้า ๑๕๙

วัตถุประสงค์โครงการ

10

ที่

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท

11 โครงการฝึกอบรม - เพื่อสนับสนุนใหเ้ครือ - จัดกิจกรรมฝึกอบรม   -  - 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 80 ของผู้ - เครือข่ายชุมชนน า กองสาธารณสุขฯ

และศึกษาดูงานอาสา ข่ายได้แลกเปล่ียนเรียน ด้านส่งเสริมสุขภาพ เข้ารับการอบรม ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ (แผนชุมชน

สมัครทอ้งถิ่นรักษ์ รู้ประสบการณ์ ด้านส่ง และการจัดการ มีความรู้ ความ และพฒันางานส่งเสริม 35 ชุมชน)

โลก (อถล.) เสริมสุขภาพ การจัดการ ส่ิงแวดล้อมแก่ เข้าใจสามารถน า สุขภาพ การจัดการ

ส่ิงแวดล้อมและน ามา เครือข่ายชุมชน มาพฒันางาน ส่ิงแวดล้อมตามบริบท

ประยุกต์ใช้ตามบริบท จ านวน ๒๐๐ คน ส่งเสริมสุขภาพ ของแต่ละชุมชน

ชุมชน - จัดกิจกรรมศึกษา การจัดการส่ิง

ดูงานด้านส่งเสริม แวดล้อม

และการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมแก่เครือ

ข่ายชุมชน

จ านวน ๒๐๐ คน

12 โครงการฝึกอบรม - เพื่ออบรมอาสาสมัคร - จัดอบรมอาสาสมัคร - - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ - ชุมชนได้บริโภคน้ าด่ืมกองสาธารณสุขฯ

อาสาสมัครเฝ้าระวงั เฝ้าระวงัคุณภาพน้ าด่ืม เฝ้าระวงัคุณภาพน้ าด่ืม อาสาสมัครเฝ้า ที่มีคุณภาพ สะอาด

คุณภาพน้ าด่ืมบริโภค บริโภคในชุมชนใหไ้ด้ บริโภคในชุมชน ระวงัคุณภาพ ปลอดภยั

มาตรฐานสะอาด ชุมชนละ 2 คน น้ าด่ืมบริโภคใน

ปลอดภยั จ านวน 80 คน ชุมชนผ่านการ

อบรม

หน้า ๑๖๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท

13 โครงการศึกษาและ - เพื่อศึกษาและ - จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ - - - 5,000,000 - มีแบบแปลนระบบ - มีรูปแบบของระบบ กองสาธารณสุขฯ

ออกแบบระบบบ าบดั ออกแบบระบบบ าบดั ศึกษาและออกแบบ บ าบดัน้ าเสีย ควบคุมน้ าเสียที่

น้ าเสียชุมชน น้ าเสียชุมชนและความ ระบบบ าบดัน้ าเสีย ชุมชนเทศบาล เหมาะสมของเทศบาล

เทศบาลเมือง เปน็ไปได้เหมาะสมใน ชุมชนและความเปน็ไป เมืองนราธวิาส เมืองนราธวิาส

นราธวิาส การก่อสร้างระบบบ าบดั ได้เหมาะสมในการ จ านวน 1 แบบ

น้ าเสียชุมชนพื้นที่ ก่อสร้างระบบบ าบดั แปลน

รับผิดชอบของเทศบาล น้ าเสียชุมชนภายใน

พื้นที่รับผิดชอบของ

เทศบาลเมืองนราธวิาส

รวม  - 826,000 761,200 2,528,400 7,628,400 2,708,400  -  -  -

หน้า ๑๖๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

.. 40..โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้าง  - เพื่อส่งเสริมการแลก  - จัดการประชุม/  - 23,000  - 23,000 23,000 ร้อยละ ๙๐ ของ  - ผู้สูงอายุและคนรุ่น กองสวสัดิการ

คุณค่าภมูิปญัญาผู้สูง เปล่ียนองค์ความรู้ด้าน อบรมเพื่อเสริมสร้าง กลุ่มเปา้หมายได้ หลังมีโอกาสแลก สังคม

วยัจากรุ่นสู่รุ่น ภมูิปญัญาของผู้สูงอายุ คุณค่าภมูิปญัญาผู้สูง รับการถ่ายทอด เปล่ียนเรียนรู้องค์

 - เพื่อจัดท าท าเนียบ วยัจากรุ่นสู่รุ่น จ านวน ภมิูปญัญา ความรู้ร่วมกัน

ภมูิปญัญาของผู้สูงอายุ ๕๐ คน  - สามารถจัดท าฐาน

ข้อมูลท าเนียบภมูิ

ปญัญาชุมชน/ทอ้งถิ่น

ได้อย่างเปน็ระบบ

2 โครงการจัดท าฐาน  - เพื่อใหม้ีข้อมูล  - จัดประชุมผู้น าชุม  -  - 10,000  -  - มีฐานข้อมูลผู้ด้อย  - สามารถจัดท าฐาน กองสวสัดิการ

ข้อมูลทางสังคม สถานการณ์ทางสังคม ชนผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัด โอกาสทางสังคมที่ ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส สังคม

ในระดับต าบลที่ถูกต้อง ท าฐานข้อมูลผู้ด้อยโอ เปน็กลุ่มเปา้หมาย ทางสังคมเพื่อใหน้ า

ชัดเจนครอบคลุมกลุ่ม กาสทางสังคม ซ่ึงเปน็ หลักได้ครบถ้วน ไปใช้ประโยชน์ได้

เปา้หมาย กลุ่มเปา้หมายหลัก ร้อยละ ๑๐๐  - ฐานข้อมูลได้รับ

 - เพื่อจัดท าฐานข้อ ได้แก่คนยากจน คนเร่ การบนัทกึและจัดเก็บ

มูลใหเ้ปน็ระบบ ร่อน/ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ไม่ อย่างเปน็ระบบ

มีสถานะทางทะเบยีน

ราษฎร ผู้พน้โทษ

หน้า ๑๖๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธิวาส 

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพฒันาคุณ  - เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูง  - จัดอบรมใหค้วามรู้  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๙๐ ของ  - ผู้สูงอายุได้รับความ กองสวสัดิการ

ภาพชีวติผู้สูงอายุ อายุได้รับความรู้ใน แก่ผู้สูงอายุ จ านวน ผู้เข้าร่วมโครงการ รู้ในการดูแลสุขภาพ สังคม

ต าบลบางนาค ด้านการดูแลสุขภาพ ๕๐ คน ปลีะ ๑ คร้ัง สามารถดูแลตน ร่างกายและวธิกีาร

ร่างกายควบคู่กับการ เองได้ และมีส่วน พ มนาจิตใจ

พฒันาจิตใจ ร่วมในการท า  - ผู้สูงอายุมีโอกาส

 - เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูง กิจกรรมที่เปน็ ร่วมกันท ากิจกรรมที่

อายุในชุมชนร่วมกัน ประโยชน์ เปน็ประโยชน์ต่อชุม

ท ากิจกรรมที่เปน็ ชนและสังคม

ประโยชน์ต่อสาธารณะ

และสังคม

4 โครงการผู้สูงอายุยุค  - เพื่อใหค้วามรู้แก่ผู้  - จัดอบรมใหค้วามรู้  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ  - ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม กองสวสัดิการ

ใหม่ก้าวทนัเทค สูงอายุในการเรียนรู้ การใช้เทคโลโลยีที่ ผู้สูงอายุสามารถ โครงการมีความรู้ใน สังคม

โนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เรียนรู้ และใช้เทค การใช้เทคโนโลยีสมัย

เหมาะสมกับการน าไป จ านวน ๕๐ ราย โนโลยีสมัยใหม่ ใหม่ และได้รับข่าว

ใช้ในชีวติประจ าวนั ได้อย่างเหมาะสม สารที่เปน็ประโยชน์

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุมี เหมาะสมแก่การน า

ช่องทางในการรับรู้ ไปใช้ในชีวติประจ า

ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น วนั

5 โครงการฝึกอบรม  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการ  - จัดฝึกอบรมสิทธ ิ  -  - 20,000  - 20,000 ร้อยละ ๙๐ ของ  - ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม กองสวสัดิการ

สิทธ ิหน้าที่ และกฎ อบรมมีความรู้ในเร่ือง หน้าที่ และกฏหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการมีความรู้ใน สังคม

หมายท่ีเกี่ยวข้องกับ สิทธ ิหน้าที่ของการ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้สูงอายุ มีความรู้ และเปน็ เร่ืองสิทธหิน้าที่ และ

ผู้สูงอายุ เปน็พลเมืองที่ดี จ านวน ๕๐ คน ผู้สูงอายุที่ปฏบิติั กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 - เพื่อใหผู้้เข้ารับการ จ านวน ๑ คร้ัง ตนเปน็พลเมืองดี  - ผู้สูงอายุสามารถใช้

อบรมมีความรู้เกี่ยวกับ ของสังคม สิทธ ิและท าหน้าที่

หน้า ๑๖๓

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สิทธ ิและกฎหมายของ

ผู้สูงอายุ

6 โครงการฝึกอบรม  - เพื่อใหค้นพกิารและ  - จัดฝึกอบรมใหค้วาม  -  - 16,900 16,900  - ร้อยละ ๙๐ ของ  - คนพกิารและผู้ดูแล กองสวสัดิการ

ใหค้วามรู้สิทธแิละ ผู้ดูแลคนพกิารได้รับ รู้สิทธแิละกฏหมายคน คนพกิาร และผู้ดู คนพกิารมีความรู้ใน สังคม

กฏหมายคนพกิารแก่ ความรู้ในเร่ืองสิทธแิละ พกิารแก่คนพกิารและ แลคนพกิารมี เร่ืองสิทธแิละได้รับ

คนพกิารและผู้ดูแล กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ดูแลคนพกิาร จ านวน ความรู้และน าไป การดูแลในด้าน

คนพกิาร คนพกิาร ๘๐ คน ระยะเวลา ๑ ใช้ใหเ้กิดประ สวสัดิการต่างๆ

 - เพื่อใหค้นพกิารได้ วนั ปลีะ ๑ คร้ัง โยชน์ในการด า

รับสิทธแิละสวสัดิการ เนินชีวติ

ด้านต่างๆ ที่เปน็ไป

ตามกฏหมาย

7 โครงการช่วยเหลือ  - เพื่อใหก้ารสงเคราะห์  - .ใหก้ารสงเคราะห์  -  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ  - ผู้ได้รับความเดือด กองสวสัดิการ

ประชาชนตามอ านาจ ช่วยเหลือประชาชนที่ ช่วยเหลือประชาชนผู้ ผู้เดือดร้อนได้รับ ร้อนทกุข์ยากมีความ สังคม

หน้าที่ ได้รับความเดือดร้อน ประสบภยัพบิติั ผู้ด้อย การช่วยเหลือเพื่อ เปน็อยู่ดีขึ้น

จากภยัพบิติักรณีฉุกเฉิน โอกาสทางสังคมและ บรรเทาความ  - ประชาชนที่ได้รับ

ต่างๆ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนเบื้องต้น การสงเคราะหช์่วย

 - เพื่อใหก้ารสงเคราะห์ ทกุข์ยาก เดือดร้อน เหลือมีขวญั และก า

ช่วยเหลือประชาชนที่ ด าเนินการภายใต้บท ลังใจในการด ารง

เปน็ผู้ด้อยโอกาสทาง บาทหน้าที่และระเบยีบ ชีวติในวงัคม

สังคมกลุ่มต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตลอดปงีบ

ประมาณ

หน้า ๑๖๔

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกิจกรรม  - เพื่อใหท้ราบสภาพ  - เยี่ยมติดตามผู้ต้อง  -  -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - ผู้ต้องราชทณัฑ์ที่ได้ กองสวสัดิการ

ตรวจเยี่ยมติดตาม ความเปน็อยู่ ปญัหา ราชทณัฑ์ ที่ได้รับการ ผู้ต้องราชทณัฑ์ รับการปล่อยตัว ได้รับ สังคม

ผู้ต้องราชทณัฑ์ที่ได้ ความเดือดร้อนและ ปล่อยตัวในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการปล่อย การยอมรับจากสังคม

รับการปล่อยตัว ความต้องการของผู้ ตามจ านวนที่ได้รับการ ตัว ได้รับการดูแล อาศัยอยู่ร่วมกับครอบ

ต้องราชทณัฑ์ภายหลัง ประสานจากกรมราช ติดตามความเปน็ ครัว ชุมชน และมี

ที่ได้รับการปล่อยตัว ทณัฑ์ อยู่ของตนเองและ อาชีพเล้ียงตนเองได้

 ครอบครัว

9 โครงการเงินอุดหนุน  - เพื่อช่วยเหลือมารดา  - รับลงทะเบยีน  -  -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - เด็กแรกเกิดใน กองสวสัดิการ

เพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด และครอบครัวเด็กแรก มารดา หรือครอบครัว เด็กแรกเกิดที่อยู่ ครอบครัวยากจนได้ สังคม

เกิดที่มีรายได้น้อยให้ ของเด็กแรกเกิดที่มี ในครอบครัวยาก รับการดูแลใหเ้จริญ

เล้ียงดูบตุรอย่างมี ฐานะยากจน มีรายได้ จนได้รับสวสัดิการ เติบโตเหมาะสมตาม

คุณภาพ ต่ ากวา่เกณฑ์ที่ก าหนด ดูแลคุณภาพชีวติ วยั

10 โครงการกิจกรรมเพื่อ  - เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ  - ใหค้วามช่วยเหลือ  -  -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - ผู้ที่ได้รับการช่วย กองสวสัดิการ

ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน บคุคล ครอบครัวยาก บคุคลหรือครัวเรือนที่ ผู้เดือดร้อน ทกุข์ เหลือมีความเปน็อยู่ สังคม

ยากจนและผู้ด้อยโอ จนหรือผู้ด้อยโอกาส เดือดร้อน ยากจน ผู้ ยาก ผู้ด้อยโอกาส ที่ดีขึ้น

กาสทางสังคม ทางสังคมในแต่ละกลุ่ม ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับความช่วย  - หน่วยงานราชการ

ตามมาตรการและแนว เขตเทศบาลที่ได้รับ เหลือ มีการบรูณาการ การ

ทางต่างๆ แจ้งหรือส ารวจพบ ท างานร่วมกัน

รวม  -  - 23,000 186,900 179,900 183,000

หน้า ๑๖๕

งบประมาณ

๑7  โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม  - ส่งเสริมอาชีพ ฝึก  - จัดการฝึกอบรมด้าน 200,000  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ  - กลุ่มอาชีพและผู้ กองสวสัดิการ

อาชีพแก่ประชาชน อบรมและสัมมนาแก่ อาชีพ/ด้านการพฒันา จ านวนผู้เข้ารับ ประกอบการมีศักย สังคม

กลุ่มอาชีพและผู้ประ รูปแบบผลิตภณัฑ์ฯลฯ การฝึกอาชีพ ภาพในการผลิตและ

กอบการผลิตภณัฑ์ เพื่อใหเ้กิดความรู้และ สามารถเพิ่มราย จ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ชุมชนและสินค้า การประกอบอาชีพแก่ ได้ใหสู้งขึ้น ชุมชน

OTOP ผู้สนใจ ผู้วา่งงาน และ  - ผู้วา่งงาน แม่บา้น

 - สร้างเสริมรายได้ กลุ่มแม่บา้น มีอาชีพ มีรายได้เสริม

ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนในชุมชน ครัวเรือน

2 โครงการท าผลิตภณัฑ์  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระ  - จัดฝึกอบรมการท า  - 22,950  - 22,950 22,950 ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนที่ผ่าน กองสวสัดิการ

น้ ายาที่ใช้ในครัวเรือน ชาชนมีความรู้ด้านวชิา ผลิตภณัฑ์น้ ายาที่ใช้ใน ผู้เข้ารับการอบรม การอบรมมีความรู้ สังคม

เพื่อลดรายจ่ายตาม ชีพ และใช้เวลาวา่งให้ ครัวเรือนเพื่อลดราย สามารถรู้วธิกีาร ทกัษะการประกอบ

แนวทางเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์ จ่ายตามแนวทางหลัก ผลิตน้ ายาส าหรับ อาชีพ

พอเพยีง  - เพื่อส่งเสริมการ เศรษฐกิจพอเพยีงแก่ ใช้ในครัวเรือน  - ประชาชนมีทาง

สร้างรายได้ลดรายจ่าย ประชาชนทั่วไปที่สน เลือกในการประกอบ

ในครัวเรือน ใจ จ านวน ๘๐ คน อาชีพ

หน้า ๑๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธิวาส 

งบประมาณ

แบบ ผ. 0๒ 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฝึกอบรมการ  - เพื่อส่งเสริมความรู้  - จัดฝึกอบรมการ  - 11,800  -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนที่ผ่าน กองสวสัดิการ

เพาะปลูกต้นอ่อนทาน และทกัษะด้านอาชีพ เพาะปลูกต้นอ่อนทาน ผู้เข้ารับการอบรม การอบรมมีความรู้ สังคม

ตะวนั แก่ประชาชน ตะวนัใหแ้ก่ประชาชน มีความรู้ในการ ทกัษะการประกอบ

 - เพื่อสร้างโอกาสทาง ที่สนใจ จ านวน 30 เพาะปลูกต้นอ่อน  - ประชาชนมีทาง

เลือกในการประกอบ คน ทานตะวนั เลือกในการประกอบ

อาชีพ อาชีพ

4 โครงการฝึกอบรม  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ  - จัดฝึกอบรมการท า  - 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมีอาชีพ กองสวสัดิการ

อาชีพการท าขนมไทย รายได้ การมีงานท าให้ ขนมไทยแก่กลุ่มสตรี ผู้ผ่านการฝึกอบรม รายได้ ลดรายจ่าย สังคม

แก่ประชาชน ผู้สนใจ และผู้วา่งงาน สามารถเรียนรู้วธิี ครัวเรือน

 - เพื่อส่งเสริมการอนุ จ านวน 40 คน การผลิต พฒันา  - ผู้เข้าอบรมมีส่วน

รักษแ์ละถ่ายทอดภมูิ ยกระดับฝีมือตน สืบทอดและอนุรักษ์

ปญัญาวฒันธรรม เองได้ ภมิูปญัญาทอ้งถิ่น

5 โครงการส่งเสริม  - เพื่อส่งเสริมการ  - จัดฝึกอบรมการท า  - 15,500 15,500 15,500 15,500 ร้อยละ 90 ของ  - สตรีมีงานท า มี กองสวสัดิการ

อาชีพการท าขนมพื้น สร้างงาน และรายได้ ขนมพื้นบา้นแก่กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรม อาชีพ และรายได้ สังคม

บา้น แก่ประชาชน สตรีและผู้สนใจ มีความรู้ในการ  - มีการรวมกลุ่มและ

 - เพื่อส่งเสริมการรวม จ านวน 40 คน ท าขนมพื้นบา้น ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

กลุ่มและการใช้เวลา ประโยชน์

วา่งใหเ้กิดประโยชน์

6 โครงการส่งเสริม  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ  - จัดฝึกอบรมการ  - 32,500  -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมีอาชีพ กองสวสัดิการ

อาชีพการเพาะเหด็ รายได้ การมีงานท าให้ เพาะเหด็และการแปร ประชาชนที่สนใจ มีรายได้ ลดรายจ่าย สังคม

และการแปรรูปเพื่อ แก่ประชาชน รูปเหด็ใหแ้ก่ประชาชน เข้ารับการฝึกอบ ครัวเรือน

จ าหน่ายตามแนวทาง  - เพื่อสนับสนุนการใช้ ที่สนใจ จ านวน 80 รมมีความรู้  - ผู้เข้าอบรมสามารถ

เศรษฐกิจพอเพยีง เทคโนโลยีที่เหมาะสม คน สามารถสร้างผล แปรรูปผลิตภณัฑ์จาก

หน้า ๑๖๗

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ในการพฒันาเพิ่มประ ผลิตการเพาะเหด็ เหด็เพิ่มมูลค่าสินค้า

สิทธภิาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี ได้

ที่เหมาะสมได้

7 โครงการอบรมให้  - เพื่อใหส้ตรีมีความรู้  - จัดฝึกอบรมใหค้วาม  - 16,300  - 16,300 16,300 ร้อยละ 90 ของ  - สตรีในชุมชนมี กองสวสัดิการ

ความรู้สิทธแิละกฎ ในในสิทธ ิกฎหมาย รู้สิทธแิละกฏหมายท่ี สตรีที่เข้ารับการ ศักยภาพเปน็ที่ สังคม

หมายที่เกี่ยวข้องกับ สตรีและครอบครัว เกี่ยวข้องกับสตรีและ ฝึกอบรมมีความรู้ ยอมรับ

สตรีและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ครอบครัว จ านวน 80 เร่ืองสิทธ ิกฎหมาย  - สตรีมีบทบาทใน

ของสตรี คน สตรี การขับเคล่ือน

กิจกรรมในชุมชน

8 โครงการอบรมออก  - เพื่อส่งเสริมการ  - จัดฝึกอบรมการออก  - 13,800  - 13,800 13,800 ร้อยละ 90 ของ  - มีการพฒันารูป กองสวสัดิการ

แบบบรรจุภณัฑ์ พฒันาและยกระดับ แบบบรรจุภณัฑ์แก่ ผู้เข้ารับการอบรม แบบบรรจุภณัฑ์สินค้า สังคม

การบรรจุภณัฑ์ กลุ่มสตรีและผู้สนใจ มีความรู้ในการ ใหส้วยงามมีมาตร

 - เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า จ านวน 70 คน ออกแบบบรรจุ ฐานยิ่งขึ้น

และใหสิ้นค้ามีมาตร ภณัฑ์

ฐานยิ่งขึ้น

9 โครงการขับเคล่ือน  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการ  - จัดฝึกอบรมการขับ  - 20,000  - 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมีอาชีพ กองสวสัดิการ

ปรัชญาเศรษฐกิจ อบรมมีความรู้ความ เคล่ือนปรัชญาเศรษฐ ของผู้เข้ารับการ มีรายได้ ลดรายจ่าย สังคม

พอเพยีง เข้าใจในการด าเนิน กิจพอเพยีงแกกลุ่ม อบรมมีความรู้ ครัวเรือน

ชีวติตามหลักปรัชญา เยาวชน และสตรีใน ความเข้าใจใน  - ผู้เข้ารับการอบรม

เศรษฐกิจพอเพยีง ชุมชน จ านวน ๕๐ คน หลักการด าเนิน เกิดช่องทางหรือทาง

 - เพื่อใหผู้้เข้ารับการ ชีวติตามแนวทาง เลือกในการประกอบ

อบรมเกิดช่องทาง/ หลักปรัชญา อาชีพแก่ตนเองและ

วธิกีารในการประกอบ เศรษฐกิจพอเพยีง ครอบครัว

หน้า ๑๖๘

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาชีพ และเกิดช่องทาง

หรือทางเลือกใน

การประกอบอาชีพ

แก่ตนเองและ

ครอบครัว

10 โครงการฝึกอบรม  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการ  - จัดฝึกอบรมแนะ  -  - 13,400 13,400 13,400 ร้อยละ ๙๐ ของ  - ผู้เข้าอบรมได้รับ กองสวสัดิการ

แนะแนวอาชีพด้าน อบรมมีความรู้ และ แนวอาชีพด้านงานช่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ ความรู้เพื่อน าไปใช้ให้ สังคม

งานช่าง ทางเลือกในการประ แก่เยาวชน และประ มีความรู้สามารถ เกิดประโยชน์แก่ตน

กอบอาชีพ ชาชนที่สนใจ จ านวน ปฏบิติังานด้าน เองและผู้อื่นได้

 - เพื่อใหผู้้เข้ารับการ ๓๐ คน ปลีะ ๑ คร้ัง ช่างขั้นพื้นฐานได้  - ผู้เข้าอบรมมีทาง

อบรมสามารถน าความ เลือกในการประกอบ

รู้ที่ได้รับไปใช้ใหเ้กิด อาชีพเพิ่มขึ้น

ประโยชน์แก่ตนเองได้

11 โครงการฝึกอบรม  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการ  - จัดฝึกอบรมการถัก  -  - 18,300  -  - ร้อยละ ๙๐ ของ  - ผู้เข้ารับการอบรม กองสวสัดิการ

การถักนิตต้ิง อบรมมีความรู้ และ นิตต้ิงแก่ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้สามารถน า สังคม

ทกัษะในการถักนิตต้ิง ทั่วไป/ผู้สนใจ จ านวน มีทกัษะ สามารถ ไปประยุกต์ใช้ต่อยอด

เพื่อใช้ประโยชน์หรือ 20 คน ระยะเวลา ประดิษฐ์งานฝีมือ ผลผลิตได้

จ าหน่าย 2 วนั จ านวน ๑ คร้ัง จากนิตต้ิงเพื่อใช้  - ผู้เข้ารับการอบรม

 - ส่งเสริมการใช้เวลา ประโยชน์ได้ ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

วา่งใหเ้กิดประโยชน์ ประโยชน์

หน้า ๑๖๙

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการประชุมคณะ  - เพื่อชี้แจง ซักซ้อม  - จัดประชุมคณะ  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ  - เกิดการประสาน กองสวสัดิการ

กรรมการชุมชน ท าความเข้าใจหรือรับ กรรมการชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศ งานและความร่วมมือ สังคม

ฟงัปญัหาการด าเนิน เทศบาล จ านวน 35 บาลมีประสิทธิ ที่ดีระหวา่งชุมชน

งาน/ข้อราชการต่างๆ ชุมชน ด าเนินการ ภาพในการด าเนิน และหน่วยงานราช

 - เพื่อใหห้น่วยงาน ตลอดปงีบประมาณ งานและใหค้วาม การ

ต่างๆ และชุมชนใน ร่วมมือกับเทศ  - ได้รับทราบปญัหา

เขตเทศบาลได้แลก บาลเพิ่มขึ้น และความต้องการ

เปล่ียนเรียนรู้และประ ของประชาชนโดย

สานการท างานร่วมกัน ตรง และด าเนินการ

แก้ไขปญัหาได้รวด

เร็วยิ่งขึ้น

13 โครงการฝึกอบรมให้  - เพื่อใหค้วามรู้แก่  - จัดฝึกอบรมใหค้วาม  -  - 20,400 20,400 20,400 ร้อยละ 90 ของ  - ผู้เข้าอบรมมีความ กองสวสัดิการ

ความรู้เร่ืองอ านาจ คณะกรรมการชุมชน รู้เร่ืองอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการ รู้ในบทบาทหน้าที่ สังคม

หน้าที่ของคณะกรรม ในบทบาทหน้าที่เพื่อ คณะกรรมการชุมชน ชุมชนสามารถ ของตนเอง สามารถ

การชุมชนเพื่อการ ใหส้ามารถปฏบิติังาน แก่คณะกรรมการชุม ปฏบิติังานได้อย่าง ปฏบิติังานได้ถูกต้อง

พฒันาอย่างมีส่วน ได้อย่างถูกต้อง ชนในเขตเทศบาล ทั้ง มีประสิทธภิาพ

ร่วมและยั่งยืน 35 ชุมชน ปลีะคร้ัง

14 โครงการพฒันา  - เพื่อเพิ่มบทบาท  - จัดการฝึกอบรมให้ 600,000  -  - 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ  - ผู้น ากลุ่มสตรี กองสวสัดิการ

ศักยภาพผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ความรู้แก่คณะกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนและผู้น า สังคม

และกลุ่มสตรี ผู้น าสตรี เยาวชนใน การชุมชน ผู้น าสตรี มีความรู้ มีทกัษะ ชุมชนมีความรู้ในบท

การเข้าร่วมด าเนินการ และศึกษาดูงานด้าน น าไปปฎบิตังาน บาทหน้าที่ของตนเอง

พฒันาชุมชน อาชีพ การบริหารจัด ใหเ้กิดประโยชน์ ในการพฒันาชุมชน

 - สนับสนุนการขยาย การชุมชนแก่คณะ แก่สมาชิกชุมชน

หน้า ๑๗๐

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แนวคิดการด าเนิน กรรมการชุมชนและ

กิจกรรมเพื่อการพฒันา คณะกรรมการสตรีใน

ชุมชนตามศักยภาพ เขตเทศบาลทั้ง 35

ของชุมชน ชุมชน

15 โครงการฝึกอบรมการ  -  เพื่อส่งเสรืมให้  - จัดฝึกอบรมการปลูก  -  - 20,000 20,000  - ร้อยละ 90 ของ  - ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสวสัดิการ

ปลูกผักสวนครัวและ ประชาชนมีความรู้ ผักสวนครัวและสมุน ผู้ผ่านการอบรมมี มีความรู้เกี่ยวกับสมุน สังคม

สมุนไพรไทยในกระ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ ไพรไทยในกระถาง ความรู้และ ไพรไทย และมีการ

ถางตามแนวทาง ของสมุนไพรไทย ตามแนวทางเศรษฐกิจ สามารถปลูกพชื อนุรักษพ์ชืพนัธส์มุน

เศรษฐกิจพอเพยีง  - เพื่อส่งเสริมการอนุ พอเพยีงแก่ประชาชน ผักและสมุนไพร ไพรไทยเพิ่มขึ้น

รักษแ์ละการใช้ประ ทั่วไป จ านวน 30 คน เพื่อบริโภคด้วย

โยชน์จากพชืพนัธุส์มุน ท าการอบรมระยะ ตนเองได้

ไพรไทย เวลา 1 วนั ปลีะ 1 คร้ัง

16 โครงการส่งเสริม  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการ  - จัดการอบรมท า  -  - 25,400  -  -  ร้อยละ 90ของ  - ผู้เข้ารับการอบรม กองสวสัดิการ

อาชีพการท ากระเปา๋ อบรมมีความรู้สามารถ กระเปา๋ผ้ามัดย้อมแก่ ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้และสามารถ สังคม

ผ้ามัดย้อม ผลิตสินค้าเพื่อใช้หรือ กลุ่มสตรีและผู้สนใจ มีความรู้และมี ผลิตสินค้าเพื่อจ า

จ าหน่ายได้ ในชุมชน จ านวน 30 รายได้เพิ่มขึ้น หน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น

 - เพื่อเพามมูลค่าของ คน ท าการอบรม 2  - ผู้ผ่านการอบรม

ผ้ามัดย้อมที่มีอยู่ใหม้ี วนั จ านวน 1 คร้ัง สามารถสร้างสินค้า

รูปแบบและมูลค่าเพิ่ม ที่มีคุณภาพเปน็สินค้า

ขึ้น OTOP ของชุมชนได้

หน้า ๑๗๑

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการสนับสนุน  - สนับสนุนการจัด  - สนับสนุนการจัดกิจ 30,000  -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - หน่วยงานราชเทศ กองสวสัดิการ

การด าเนินงานเพื่อ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม กรรมโครงการของชุม ชุมชนในเขตเทศ บาลและหน่วยงาน สังคม

สนับสนุนชุมชนเข้ม การบริหารจัดการของ ชนต่างๆ ในเขตเทศ บาลมีความคล่อง ภายนอกเข้าถึงชุมชน

แข็ง ชุมชนและเสริมสร้าง บาล ตลอดจนการจัด ตัวและมีความ ได้มากขึ้น เกิดความ

ความเข้มแข็งของ ท าโครงการต่างๆ ตาม สะดวกในการจัด คล่องตัวในการประ

ชุมชน นโยบายของรัฐบาล กิจกรรมของตน สานงาน และความ

 - เพื่ออ านวยความ รวมถึงการจัดกิจกรรม เอง ร่วมมือระหวา่งกัน

สะดวกในการประสาน การประชุมพบปะผู้น า  - สามารถรับรู้ปญัหา

งาน การติดตาม และ ชุมชนในเขตเทศบาล ความต้องการของ

ประเมินผลในชุมชน และการจัดท าโครงการ ประชาชน เปน็ผลดี

ต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ ต่อการแก้ไขปญัหา

 - เพื่อรองรับการจัด ประชาชน และการวางแผนการ

กิจกรรมโครงการเพื่อ ด าเนินงานในอนาคต

ประโยชน์แก่ประชาชน

 - เพื่อใหเ้กิดกิจกรรม

การพบปะ ประชุม

สัมมนาระหวา่งผู้บริ

หารและผู้น าชุมชน

หน้า ๑๗๒

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการกิจกรรมการ  - เพื่อใหก้ารบริหาร  - ด าเนินการเลือกต้ัง  -  -  -  -  - ร้อยละ ๑๐0 ของ  - ประชาชนในชุมชน กองสวสัดิการ

เลือกต้ังกรรมการ จัดการชุมชนเปน็ไป กรรมการชุมชนในเขต ชุมชนในเขต ได้รับการดูแล สังคม

ชุมชน อย่างต่อเน่ือง และ เทศบาล จ านวน ๓๕ เทศบาลมีคณะ ช่วยเหลือ และประ

สร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชน กรรมการบริหาร สานงานระหวา่งชุม

กับชุมชน ชุมชน ชน เทศบาล และ

หน่วยงานรัฐ

รวม   - 830,000 157,850 158,000 887,350 867,350  -  -  -

หน้า ๑๗๓

งบประมาณ

40  โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชน บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

  2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านงานส่งเสริมสุขภาพชีวติ

     2.๘ แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดงานวนัเด็ก  - เพือ่เปิดโอกาสให้เด็ก  - จัดกิจกรรมการแสดงของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รัอยละ ๘๐  - เด็กมีโอกาสแสดง ส านักการศึกษา

แห่งชาติ แสดงออกตามความ เด็กบนเวที  การประกวด ของเด็กที่มา ออกตามความ (แผนชุมชน

สามารถ ความถนัดของ แสดงดนตรี เกมส์มอบของ ร่วมงาน มี สามารถ ความถนัด 35 ชุมชน)

ตนเอง ขวญั รางวลั อาหารขนม โอกาสแสดง ของตนเอง

 - เพือ่ให้หน่วยงาน แก่เด็กทีม่าร่วมกิจกรรม ออก ตาม

องค์กรต่าง ๆ และ   ความสามารถ

ผู้ปกครองเห็นความ  ของตนเอง

ส าคัญของเด็ก

2 โครงการส่งเยาวชน  - เพือ่ส่งเสริมความ  - ส่งนักกีฬาฟุตบอล/ 90,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100  - ผู้เข้าแข่งขันมี ส านักการศึกษา

ประชาชนเข้าร่วมการ สามารถของผู้เข้าประ กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน ของนักกีฬา ก าลังใจและมีแรงจูง (แผนชุมชน

แข่งขันกิจกรรมต่างๆ กวดในระดับทีสู่งขึ้น ตามทีเ่จ้าภาพก าหนด ทีเ่ข้าร่วมการ ใจในการพัฒนาความ 35 ชุมชน)

 - เพือ่เผยแพร่ชื่อเสียง  - ส่งนักกีฬาตกปลาเข้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แข่งขันมีประ สามารถเพือ่การ

ของเทศบาล ร่วมการแข่งขันกีฬาตก สบการณ์มี เข้าร่วมการแข่งขัน

ปลาสายบุรี ขวญัก าลังใจ ในระดับทีสู่งขึ้น

 - ส่งทีมฝีพายเรือเข้าร่วม. 90,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถพัฒนา

การแข่งขันกีฬาเรือประเพณี การกีฬาได้ใน

มอเทิดไท้องค์ราชัน 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ระดับทีสู่งขึ้น

หน้า ๑๗๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 0๒ 



เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

3 โครงการด าเนินงาน  - เพือ่ให้ศูนย์เยาวชนมี  - จัดอบรม/ฝึกสอนกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  - เด็ก/เยาวชนรู้จัก ส านักการศึกษา

ของศูนย์เยาวชน กิจกรรมต่อเน่ืองตลอดปี ศิลปะ นันทนาการ ดนตรี ของนักเรียน/ ใช้เวลาวา่งให้เป็น (แผนชุมชน

เทศบาลเมืองนราธวิาส  - เพือ่พัฒนาเด็กเยาวชน นาฎศิลป์ ฯ ฝึกอาชีพ , เยาวชนทีเ่ข้า ประโยชน์ ยะกัง 1,2)

ให้มีความรู้ความ วชิาการตามความสนใจ รับการฝึก - เด็ก/เยาวชนรู้จัก

สามารถในทุกด้าน ตลอดปีของเยาวชนอย่างน้อย อบรม รู้จัก มีนิสัยรักการเรียนรู้ 

7 หลักสูตร ใช้เวลาวา่งให้  ฝึกประสบการณ์ ใน

 - จัดค่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประโยชน์ กิจกรรมทีต่นถนัด

 - จัดค่ายวชิาการ - เด็กเยาวชนได้รับ

 - จัดค่ายกลางวนัส าหรับเด็ก การพัฒนาความรู้

 - ให้บริการกิจกรรม ความสามารถตามที่

นันทนาการ/ดนตรี สนใจ

 - ฝึกสอนดนตรีและการ

ขับร้อง

 - ฝึกสอนทักษะกีฬา/ศิลปะ

การต่อสู้/ภาษาอังกฤษเพือ่

การส่ือสาร

 - จัดกลุ่มสนใจวชิาชีพและ

พัฒนาอาชีพ

 - ฝึกสอนงานศิลปะปีละ 1

คร้ัง

4 โครงการจัดการ  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก  - จัดการแข่งขันฟุตบอล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  - เด็ก เยาวชน ได้ ส านักการศึกษา

แข่งขันฟุตบอลสตรีท เยาวชนแสดงความ สตรีทซอคเกอร์ ระดับ ของเด็ก เข้าร่วมในการแสดง (แผนชุมชน

ชอคเกอร์ สามารถตามถนัด เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี เยาวชน เข้า ออกและได้พัฒนา 35 ชุมชน)

, 14 ปี,16 ปี และระดับ ร่วมการแขง่ขนั ความสามารถตาม

หน้า ๑๗๕

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่ โครงการ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ประชาชน ในเขตเทศบาล และเปิดโอกาส ความถนัด

เมืองนราธวิาส ให้แสดงออก

ถึงความ

สามารถ

5 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก  - จัดการแข่งขันบาสเกต 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80  - เด็ก เยาวชน ได้ ส านักการศึกษา

บาสเกตบอลและเชียร์ เยาวชนแสดงความ บอลและเชียร์ลีดเดอร์  ของเด็ก เข้าร่วมในการแสดง (แผนชุมชน

ลีดเดอร์ สามารถตามถนัด ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน เยาวชน เข้า ออกและได้พัฒนา 35 ชุมชน)

 12 ปี, 14 ปี ,  16 ปี ร่วมการแขง่ขนั ความสามารถตาม

และระดับประชาชนในเขต และเปดิโอกาส ความถนัด

เทศบาลเมืองนราธวิาส ให้แสดงออก

ถึงความ

สามารถ

6 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน  - จัดการแข่งขันกีฬา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 10๐  - นักเรียนได้เป็นตัว ส านักการศึกษา

กีฬานักเรียน ในเขตเทศบาลได้มีทักษะ นักเรียนระดับอนุบาล ของนักเรียน แทนเข้าร่วมการแข่ง

และรักการกีฬา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในสังกัดได้ ขันกีฬาในระดับทีสู่งขึ้น

 - เพือ่ยกระดับด้านการ ทัง้ในสังกัดเทศบาล และ ร่วมกิจกรรม  - นักเรียนสนใจเล่นกีฬา

กีฬาของนักเรียนในเขต สังกัดอื่น ๆ แข่งขันกีฬา  และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา

เทศบาลให้มีมาตรฐาน นักเรียน  - ประชาชนในชุมชนและ

สูงขึ้น ระหวา่งชุมชนมีความ

   สัมพันธท์ีดี่ต่อกัน

7 โครงการส่งนักกีฬาเข้า  - เพือ่ให้เกิดความ  - ส่งทีมกีฬานักเรียนสังกัด 690,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๘๐  - นักกีฬาตัวแทน ส านักการศึกษา

ร่วมการแข่งขันกีฬา สามัคคี มีน้ าใจเป็น เทศบาลเมืองนราธวิาสเข้า ของนักเรียน นักเรียนสังกัดโรงเรียน (แผนชุมชน

นักเรียนองค์กรปกครอง นักกีฬา ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ได้เข้าร่วม เทศบาลมีการพัฒนา 35 ชุมชน)

ส่วนท้องถิ่นแห่ง  - เพือ่ยกระดับความ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกเป็น  ด้านการกีฬา

หน้า ๑๗๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

ประเทศไทย สามารถด้านกีฬาของ ระดับภาค ปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ ๑๐๐  - สามารถกระตุ้น 

 นักเรียนในสังกัดเทศบาล - ส่งทีมกีฬานักเรียนสังกัด ของตัวแทน ประเมินผลการจัด

เมืองนราธวิาส เทศบาลเมืองนราธวิาสเข้า นักเรียนเข้า การเรียน การสอนพล

 - เพือ่ประเมินผลการ ร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมการแข่งขัน ศึกษาในโรงเรียน

สอนพลศึกษาในโรงเรียน นักเรียนองค์กรปกครอง กีฬานักเรียน สังกัดเทศบาล 

สังกัดเทศบาล ส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ในระดับต่าง ๆ  - เกิดความสัมพันธ์

 - เพือ่สร้างความสัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง อันดีระหวา่งองค์กร

อันดีระหวา่งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปกครองส่วนท้องถิ่น

8 โครงการจัดการแข่งขัน 1.เพือ่กระตุ้นให้ประชา  - จัดการแข่งขันฟุตบอล 700,000 700,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ ๘๐ 1. ประชาชนได้ออก ส านักการศึกษา

ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ ชนออกก าลังกาย ระหวา่งชุมชนในเขต ของประชาชน ก าลังกาย มีสุขภาพ และ

  2.เพือ่ยกระดับมาตรฐานกีฬาเทศบาลเมืองนราธวิาส ในชุมชนต่างๆ  แข็งแรง ทัง้ร่างกาย กองสวสัดิการฯ

ฟุตบอล 35 ชุมชนแยกประเภท มีโอกาสร่วม และจิตใจ (แผนชุมชน

3. เพือ่ความสัมพันธ์ ถ้วย ก ประเภทถ้วย ข แข่งขัน 2.กีฬาฟุตบอลใน 35 ชุมชน)

อันดี ความสามัคคีของ ชุมชนมีมาตรฐาน

ประชาชน 3.เกิดความรัก 

ความสามัคคี

9 โครงการปรับปรุงสนาม  - เพือ่ปรับปรุงสนาม  - ปรับปรุงสนามเทนนิส - - - 7,000,000 - ร้อยละ ๘๐  - สนามกีฬามีสภาพ ส านักการศึกษา

เทนนิสเป็นสนามกีฬา เทนนิสความสามัคคีเป็น สนามกีฬาหญ้าเทียมพร้อม ของสนาม คงทนสวยงาม และ (แผนชุมชน

หญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง กีฬาเทศบาล สามารถใช้ประโยชน์ 35 ชุมชน)

สนามพืน้ผิวสนามหญ้า ได้รับการ ได้อย่างเต็มที่

เทียม รายละเอียดตาม ปรับปรุง  

แบบแปลนและรายการที่ จ านวน

เทศบาลก าหนด 1 แห่ง

หน้า ๑๗๗

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่ โครงการ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

10 โครงการติดต้ังระบบ  - เพือ่ให้สนามมีแสง   - ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง 500,000 - - - ร้อยละ ๘๐  - สนามกีฬามีแสง ส านักการศึกษา

ไฟฟ้าแสงสวา่งลาน เพียงพอ สวา่งบริเวณลานกีฬา ของสนามกีฬา สวา่งเพียงพอและมี

กีฬาเปตองและบาส  - สนามกีฬามีความ เปตอง และบาสเกตบอล มีแสงสวา่งที่ ความปลอดภัย

เกตบอล บริเวณด้าน ปลอดภัย บริเวณด้านหลังสนามกีฬา เพียงพอเหมาะ

หลังสนามกีฬา รายละเอียดตามแบบ กับการจัดงาน

แปลนและรายการที่ และมีความ

เทศบาลก าหนด ปลอดภัย

11 โครงการปรับปรุงโรง  - เพือ่ปรับปรุงโรง   - ปรับปรุงโรงฝึกกีฬา 500,000   -  - - โรงฝึกกีฬา  - มีสนามกีฬาทีม่ี ส านักการศึกษา

ฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ พร้อม อเนกประสงค์ มาตรฐานรองรับการ (แผนชุมชน

ให้มีความคงทน ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ  ได้รับการปรับ ประกอบกิจกรรม 35 ชุมชน)

แข็งแรง สวยงาม อาคาร รายละเอียดตาม ปรุงเพือ่รองรับ ทางด้านการกีฬา

มีมาตรฐานสามารถใช้ แบบแปลนทีเ่ทศบาล กิจกรรมการ อย่างมีประสิทธภิาพ

ประกอบกิจกรรมทาง ก าหนด กีฬา จ านวน 1

ด้านการกีฬาได้อย่างมี   โรง

ประสิทธภิาพ

รวม  - 3,590,000 2,320,000 2,270,000 9,270,000 2,270,000  -  -  -

หน้า ๑๗๘

วัตถุประสงค์

..43..โครงการ

งบประมาณ

ที่ โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

๒.๑๒  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างหลัก  - จ่ายเงินสงเคราะห์  - จ่ายเงินสงเคราะห์ 26,329,200 30,106,800 33,117,480 36,429,228 40,800,000 ผู้สูงอายุทีม่ีสิทธิ  - ผู้สูงอายุมีรายได้ กองสวสัดิการ

ประกันด้านรายได้ เบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุทีม่ี ได้รับเบีย้ยังชีพได้ ส าหรับเล้ียงดูตนเอง สังคม

แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการของรัฐ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป มีชื่อ รับเงินสวสัดิการ ได้รับการดูแลสิทธิ

บาล ภูมิล าเนาในเขตเทศบาล ร้อยละ ๑๐๐ และสวสัดิการ

และได้ขึ้นบัญชีไวแ้ล้ว 

โดยจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ

ในอัตราทีก่ าหนด

2 โครงการเสริมสร้าง  - จ่ายเงินสงเคราะห์  - จ่ายเงินสงเคราะห์ 8,160,000 8,832,000 9,715,200 10,686,720 11,934,720 ผู้พิการทีม่ีสิทธแิละ  - ผู้พิการมีรายได้ กองสวสัดิการ

สวสัดิการทางสังคม เบีย้ความพิการตาม เบีย้ความพิการแก่ผู้ ทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนไว้ ส าหรับเล้ียงดูตนเอง สังคม

ให้แก่ผู้พิการหรือ นโยบายของรัฐบาล พิการทีข่ึ้นทะเบียนขอ แล้วได้รับเงินสวสัดิ ได้รับการดูแลด้าน

ทุพลภาพ รับเบีย้ความพิการใน การเบีย้ความพิการ สิทธแิละสวสัดิการ

เขตเทศบาล ร้อยละ ๑๐๐

3 โครงการจ่ายเบีย้  - เพือ่ให้ผู้ป่วยเอดส์   - จ่ายเงินสงเคราะห์ 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ร้อยละ 90 ของ  - ผู้ป่วยเอดส์ยากจน กองสวสัดิการ

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีม่ีฐานะยากจนได้รับ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ทีย่าก มีคุณภาพชีวติดีขึ้น สังคม

การดูแลจากภาครัฐ จากเงินรายได้ 1 ราย จนได้รับเงินสวสัดิ  - ผู้ป่วยเอดส์มีขวญั

ให้อยู่ในสังคมได้ เงินอุดหนุน 6 ราย การดูแลตนเอง ก าลังใจดีขึ้น

รวม      - 34,531,200 38,980,800 42,874,680 47,157,948 52,776,720

หน้า ๑๗๙

15  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธวิาส 

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒


