
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปะ   วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

         6.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการอบรมใน  - เพือ่ให้ครูสอนศาสนาได้มี  - จัดอบรมครูสอนศาสนา - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80  - ครูตาดีกามีความรู้ ส านักการศึกษา

หลักสูตรฟัรฎูอีน ความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการ (ตาดีกา) และบุคลากรทาง ของครูมีความ และความเข้าใจใน (แผนชุมชน

(ตาดีกา) เรียนการสอน ตามหลักสูตร การศึกษาทีรั่บผิดชอบใน เข้าใจในการ กระบวนการสอน 35 ชุมชน)

และสามารถพัฒนางานการ เขตเทศบาลเมืองนราธวิาส จัดการเรียน สามารถน าไปจัดท า

สอนให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติใน การสอนแบบ แผนการจัดการเรียน

ชีวติประจ าวนั บูรณาการ การสอนได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตร

รวม -    -  - 100,000 100,000 100,000 - - -

หน้า  ๑๘๖

จ านวน 3 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงปลอดภัยในพืน้ที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปะ   วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

         6.๘  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดงานประเพณี - เพือ่อนุรักษ์ประเพณี  - จัดให้ขบวนแห่พระ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักการศึกษา

ชักพระ วฒันธรรมของไทยให้ ประกวดเรือพระ การ ของประชาชน ได้ร่วมสืบสานและ (แผนชุมชน

 คงอยู่สืบไป ประกวดกลองยาว พิธกีาร ทีไ่ด้เข้าร่วม ธ ารงรักษาประเพณี วดับางนรา)

  สงฆ์ การแสดงมหรสพ กิจกรรม ได้ วฒันธรรมไทยให้คง

  และกิจกรรมอื่น ๆ อนุรักษ์ อยู่สืบไป

   ประเพณี  

  วฒันธรรม  

  ให้คงอยู่สืบไป

2 โครงการจัดกิจกรรม  - เพือ่รักษาวฒันธรรม  - จัดกิจกรรมหล่อเทียน

และ
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ๑๐๐  - เพือ่สืบสาน ส านักการศึกษา

วนัอาสาฬหบูชา ประเพณีของไทยให้ ถวายเทียนพรรษา ของวฒันธรรม วฒันธรรมประเพณี (แผนชุมชน 

และวนัเข้าพรรษา คงอยู่สืบไป  - จัดสมโภชเทียนพรรษา ประเพณีของ  ไทยให้คงอยู่สืบไป 35 ชุมชน)

  - แห่เทียน  ถวายเทียน ท้องถิ่นได้รับ  - มีความเข้าใจในวนั

 การสืบสาน ส าคัญทางพระพุทธ
 จาก อปท ศาสนากิจกรรม

ศาสนา

หน้า  ๑๘๗

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ

แบบ ผ.0๒



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้า  - เพือ่รักษาประเพณีของ  - ส่งทีมเรือเข้าร่วมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส่งทีมเรือ  - รักษาวฒันธรรม ส านักการศึกษา

ร่วมการแข่งขันเรือชิง ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป แข่งขันชิงเรือหน้าพระทีน่ั่ง เข้าร่วมการ ประเพณีของท้องถิ่น

ถ้วยพระราชทาน  - เพือ่สนับสนุนการจัด ฯ จ านวน 4 ประเภท คือ แข่งขันเรือ  คงอยู่สืบไป

งานของดีเมืองนรา เรือยาว เรือกอและ  เรือ หน้าพระทีน่ั่ง  - ร่วมส่งเสริมการท่อง

 - เพือ่ส่งเสริมการท่อง ยอกอง และเรือคชสีห์ จ านวน เทีย่วตลอดจนกระตุ้น

เทีย่ว ปีละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง เศรษฐกิจภายในเขต

เทศบาลได้ดียิ่งขึ้น

4 โครงการจัดงาน  - เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรม  - จัดให้มีขบวนแห่พระ - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100  - ประเพณี วฒันธรรม ส านักการศึกษา

ประเพณีวนัสงกรานต์ ประเพณีทีดี่งามของไทย พุทธรูป นางสงกรานต์ ของวฒันธรรม วนัสงกรานต์สืบสาน (แผนชุมชน

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - จัดพิธสีรงน้ าพระพุทธรูป ประเพณีของ ให้คงอยู่สืบไป ประชาภิรมย)์

 - เพือ่ให้ประชาชนได้รับ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ถวาย ท้องถิ่นได้รับ  - ส่งเสริมการท่อง

ความสนุกสนานตาม ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การสืบสาน เทีย่วในจังหวดั

ประเพณีไทย  - การประกวดหรือการ จาก อปท. นราธวิาส

แสดงศิลปะพืน้เมือง แข่ง  

ขันกีฬาพืน้เมือง  

5 โครงการจัดงาน  - เพือ่รักษาวฒันธรรม  - จัดให้มีการประกวด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100  - ประเพณี วฒันธรรม ส านักการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีของท้องถิ่นของ กระทงนางนพมาศ ของวฒันธรรม ของท้องถิ่นคงอยู่สืบไป (แผนชุมชน

ชาติให้คงอยู่สืบไป ธดิานพมาศ  การแสดง ประเพณีของ  - ส่งเสริมการท่อง ประชาภิรมย)์

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ของเยาวชน การแสดง ท้องถิ่นได้รับ เทีย่วในจังหวดั

ดนตรี มหรสพ การสืบสาน นราธวิาส

จาก อปท.

หน้า  ๑๘๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

6 โครงการจัดงาน  - เพือ่รักษาประเพณีของ  - จัดให้มีพิธที าบุญตัก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100  - ประเพณี วฒันธรรม ส านักการศึกษา

ขึ้นปีใหม่ ไทยและท้องถิ่นให้คงอยู่ บาตรส าหรับประชาฃน ของวฒันธรรม ของท้องถิ่นคงอยู่สืบไป (แผนชุมชน

สืบไป  - พิธกีารให้พรโดยเจ้า ประเพณีของ  - พุทธศาสนิกชนได้ วดับางนรา)

 - เพือ่ความเป็นสิริมงคล คณะจังหวดั และผู้วา่ ท้องถิ่นได้รับ ร่วมท าบุญเพือ่ความ

แก่พุทธศาสนิกชนในการ ราชการจังหวดั การสืบสาน เป็นสิริมงคล

เร่ิมต้นปีใหม่ จาก อปท.  - ส่งเสริมการท่อง

   เทีย่วในจังหวดันราธวิาส

7 โครงการส่งเสริมสร้าง  - เพือ่เสริมสร้างให้เด็ก  - จัดสรงน้ าพระพุทธรูป - - 288,000 288,000 288,000 ร้อยละ ๑๐๐  - ประเพณี วฒันธรรม ส านักการศึกษา

ความกตัญญู เยาวชน มีความกตัญญู และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ของวฒันธรรม วนัสงกรานต์สืบสาน (แผนชุมชน 

 - เพือ่สร้างความรักและ  - จัดประกวดหรือการ ประเพณีของ ให้คงอยู่สืบไป 9 ชุมชน)

ผูกพันของสมาชิกในใน แสดงศิลปะพืน้เมือง ท้องถิ่นได้รับ  - ส่งเสริมการท่อง

ครอบครัว พืน้เมือง การสืบสาน เทีย่วในจังหวดั

 จาก อปท. นราธวิาส

8 โครงการส่งเสริม  - เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ์  - จัดพืน้ทีใ่ห้มีกิจกรรม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 76,000 76,000 76,000 ร้อยละ ๑๐๐  - ร้อยละ 100 ของ ส านักการศึกษา

ประเพณีวนัสงกรานต์ ประเพณีวฒันธรรมของ การเล่นน้ าสงกรานต์ ของวฒันธรรม ชุมชนไทยพุทธร่วม (แผนชุมชน 

ไทยให้คงอยู่ต่อไป ประเพณีของ กิจกรรม ประชาภิรมย)์

 - เพือ่สร้างสัมพันธภาพ ท้องถิ่นได้รับ

และสมานฉันท์ ในชุมชน การสืบสาน

โดยใช้น้ าเป็นส่ือ จาก อปท.

9 โครงการจัดการประชัน  - เพือ่รักษาวฒันธรรม  - จัดการแข่งขันนกเขา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ ๑๐๐  - วฒันธรรม ประเพณี ส านักการศึกษา

เสียงนกเขาชวาชิงถ้วย ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ ชวาเสียง จ านวน  ของวฒันธรรม ของท้องถิ่นคงอยู่สืบไป (แผนชุมชน

พระราชทานสมเด็จพระ สืบไป 1,000 นก ประเพณีของ  - ส่งเสริมการท่อง 35 ชุมชน )

กนิษฐาธริาชเจ้ากรม  - ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  ท้องถิ่นได้รับ เทีย่ว

สมเด็จพระเทพรัตนราช ของท้องถิ่น  การสืบสาน  

หน้า  ๑๘๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

สุดาฯสยามบรมราช   จาก อปท.  

กุมารี

10 โครงการส่งเสริมพิธลีะ  - เพือ่รักษาวฒันธรรม  - จัดกิจกรรมพิธลีะศีลอด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100  - สืบสานวฒันธรรม- ส านักการศึกษา

ศีลอดเดือนรอมฎอน ประเพณีของท้องถิ่นให้คง ในเดือนรอมฎอน โดย ของประชาชน ขนบธรรมเนียม (แผนชุมชน

อยู่สืบไป ก าหนดให้มีกิจกรรมการ ในท้องถิ่น ประเพณีของท้องถิ่น 35 ชุมชน )

อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุร ร่วมกันสืบสาน ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

อาน การบรรยายศาสน วฒันธรรม ให้คงอยู่สืบไป

ธรรม การแสดงต่าง ๆ ขนบธรรม -

การจัดอาหารละศีลอดแก่ เนียมประเพณี

 เยาวชน ประชาชน ของท้องถิ่น

ผู้น าศาสนาเทศบาลและ ให้อยู่สืบไป

เจ้าหน้าทีผู้่มาร่วมกิจกรรม

๑๑ โครงการจัดงาน  - เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ์  - จัดกิจกรรมตกแต่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100  - สืบสานอนุรักษ์ ส านักการศึกษา

ประเพณีวนัฮารีรายอ ประเพณีอันดีงามให้คง ประดับโคมไฟบริเวณภาย ของประชาชน วฒันธรรมให้คงอยู่ (แผนชุมชน

อยู่สืบไป ในเขตเทศบาลเมือง ในเขตเทศบาล สืบไป 35 ชุมชน)

 - เพือ่ส่งเสริมเด็ก เยาวชน นราธวิาส และจัดนิทรรศ ทีนั่บถือศาสนา 

ประชาชน ให้มีคุณ การให้ความรู้เกี่ยวกับ อิสลามได้ร่วม

ลักษณะทีพ่ึงประสงค์ ประเพณีวนัฮารีรายอ กิจกรรมอันดี

ด้านความกตัญญู  งามให้คง

 - เพือ่ส่งเสริมบรรยาย  อยู่สืบไป

กาศการท่องเทีย่ว

หน้า  ๑๙๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

๑๒ โครงการจัดงาน  - เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ์  - จัดกิจกรรมตกแต่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100  - สืบสานอนุรักษ์ ส านักการศึกษา

ประเพณีตรุษจีน ประเพณีอันดีงามให้คง ประดับโคมไฟบริเวณภาย ของประชาชน วฒันธรรมให้คงอยู่ (แผนชุมชน

อยู่สืบไป ในเขตเทศบาลเมือง ในเขตเทศบาล สืบไป 35 ชุมชน)

 - เพือ่ส่งเสริมเด็ก นราธวิาส และจัดนิทรรศ ทีม่ีเชื้อสายจีน  

เยาวชนประชาชน ให้มี การให้ความรู้เกี่ยวกับ ได้ร่วมอนุรักษ์

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ ประเพณีวนัตรุษจีน ประเพณีอันดี

ด้านความกตัญญู  งามให้คงอยู่

 - เพือ่ส่งเสริมบรรยาย  สืบไป

กาศการท่องเทีย่ว

13 โครงการฝึกอบรมและ - เพือ่ให้ราษฎรทีน่ับถือ  - จัดฝึกอบรมและศึกษา 900,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐  - บุคลากรทางศาสนา ส านักการศึกษา

ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา ศาสนาอิสลามได้มีความรู้ ดูงานเพือ่พัฒนาและเพิม่ ของบุคลากร มีความเข้าใจและมี (แผนชุมชน

ศักยภาพของราษฎร  ประสบการณ์ เกี่ยวกับการ ประสิทธภิาพของราษฎรที่ ทางศาสนามี ประสบการณ์ใหม่เกี่ยว 35 ชุมชน)

ทีน่ับถือศาสนาอิสลาม ด าเนินงานด้านกิจกรรมทาง ทีน่ับถือศาสนาอิสลาม มีความรู้ ได้ กับการจัดกิจกรรม

 ศาสนา และมีวสัิยทัศน์ทีดี่ ประกอบด้วยผู้น าศาสนา ประสบการณ์ ทางศาสนา 

 ในการจัดกิจกรรมทาง คณะกรรมการบริหาร ใหม่ ๆ และ - บุคลากรทางศาสนา

ศาสนามากขึ้น มัสยิด/สุเหร่า/บาราเซาะห์ มีทัศนคติทีดี่  มีทัศนคติทีดี่ต่อหน่วย

- เพือ่ให้ราษฎรทีน่ับถือ และสัปปบุรุษของมัสยิด/ ต่อหน่วยงาน งานภาครัฐและ

ศาสนาอิสลามมีทัศนคติทีดี่ สุเหร่า/บาราเซาะห์ ที่ ภาครัฐและ ท้องถิ่น 

ต่อหน่วยงานภาครัฐและ ทีเ่กี่ยวข้องของศาสนสถาน ท้องถิ่น

ท้องถิ่น เพือ่ร่วมกันแก้ไข อิสลามภายในเขตเทศบาล

ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น เมืองนราธวิาส

หน้า  ๑๙๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

๑๔ โครงการรณรงค์การ  - เพือ่ส่งเสริมการแต่งกาย  - รณรงค์การแต่งกาย  -  - ๔๘,๕๐๐ ๔๘,๕๐๐ ๔๘,๕๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  - เด็ก เยาวชนและ ส านักการศึกษา

แต่งการตามประเพณี ชุดท้องถิ่น ตามประเพณีท้องถิ่นใน ของการแต่ง ประชาชนแต่งกาย

ท้องถิ่น สถานศึกษา สถานทีร่าชการ กายตามประ ตามประเพณีท้องถิ่น

 - ประกวดการแต่งกาย เพณีท้องถิ่นได้ เพิม่ขึ้นในวนัส าคัญ

ตามประเพณีท้องถิ่นใน รับการสืบสาน

สถานศึกษา สถานที่ จาก อปท.

ราชการและประชาชน

ทัว่ไป

๑๕ โครงการอบรมยุว  - เพือ่ให้มีศาสนาพิธกีร  - จัดอบรมศาสนพิธกีร  -  - ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  - เยาวชนทีเ่ข้าร่วม ส านักการศึกษา

ศาสนาพิธกีร เพิม่ขึ้นในพืน้ที่ ให้แก่เยาวชน จ านวน ของกลุ่มเป้า อบรมสามารถสร้าง (แผนชุมชน

๕๐ คน หมายมีความรู้ รายได้จากการเป็น 35 ชุมชน)

ศาสนพิธกีร พิธกีร

๑๖ โครงการเชิดชูภูมิปัญญา  - เพือ่ยกย่องเชิดชูภูมิ  - สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น  -  - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  - ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านักการศึกษา

ท้องถิ่น ปัญญาท้องถิ่น ประเภทต่างๆ ของภูมิปัญญา ได้รับการยกย่อง (แผนชุมชน

 - จัดอบรมถ่ายทอด ประเพณีของ เชิดชู 35 ชุมชน)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ ท้องถิ่นได้รับ

เด็ก เยาวชนและประชา การสืบสาน

ชนทัว่ไป

 - น าภูมิปัญญาเผยแพร่ใน

โอกาสต่างๆ

รวม - 2,670,000 4,170,000 4,353,500 4,353,500 4,353,500 - - -

หน้า  ๑๙๒

จ านวน 70 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ


