
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

    7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

        7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและ  - เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร  - จัดฝึกอบรมและศึกษา 600,000  400,000  400,000   400,000  400,000   ร้อยละ 58 ของ  - คณะผู้บริหาร ส านักปลัดฯ
ศึกษาดูงาน ของคณะ สมาชิกสภาเทศบาล ดูงานของคณะผู้บริหาร ผู้เข้ารับการฝึก สมาชิกสภาเทศบาล  - งานธรุการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล อบรมและศึกษา พนักงานเทศบาล
เทศบาล พนักงาน ประจ า และพนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ดูงานมีความรู้และ ลูกจ้างประจ าและ
เทศบาล ลูกจ้างประจ า มีประสบการณ์และได้ ประจ าและพนักงานจ้าง ประสบการณ์มา พนักงานจ้าง ที่ผ่านการ
และพนักงานจ้าง  พฒันาตนเอง พฒันางานของตน ฝึกอบรมและทศันศึกษา

 - เพื่อกระตุ้นใหค้ณะผู้ ดูงาน สามารถน าความรู้
บริหารสภาเทศบาล และประสบการณ์ที่ได้รับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง มาพฒันาตนเอง เพื่อ
ประจ า และพนักงานจ้าง ประโยชน์ของทางราชการ
ได้ปฏบิติังานอย่างเต็มความสามารถ 
 - ส่งเสริมใหค้ณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนัก
งานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง เกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏบิติังาน

หน้า  ๑๙๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการอบรมคุณธรรม1.เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีให้  - จัดอบรมใหค้วามรู้ด้าน  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - สร้างจิตส านึกที่ดีใหผู้้ ส านักปลัดฯ

จริยธรรมใหแ้ก่ ผู้ บคุลากรสามารถน าหลัก คุณธรรม จริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิก บริหาร สมาชิกสภา
บริหาร สมาชิกสภา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล และ เทศบาล บคุลากรของ
เทศบาล พนักงาน จรรยา มาใช้ในการด าเนิน สภาเทศบาล พนักงาน บคุลากรมีความรู้ เทศบาล น าหลักคุณธรรม
เทศบาล ลูกจ้างประจ า ชีวติมีการพฒันาด้านอารมณ์เทศบาล ลูกจ้างประจ า มีจิตส านึกที่ดีใน  จริยธรรม มาใช้ในการ
และพนักงานจ้าง รับฟงัความคิดเหน็ของผู้อื่น และพนักงานจ้าง การน าหลักคุณ ด าเนินชีวติ มีการพฒันา

สามารถน ามาใช้ในการ ธรรม ศีลธรรมมา ด้านอารมณ์ รับฟงัความ
ปฏบิติังานและอยู่ร่วมกัน ใช้ในการด าเนิน คิดเหน็ของผู้อื่นและน า
อย่างมีความสุข ชีวติ ไปใช้ในการปฏบิติังาน 
๒.เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความ และอยู่ร่วมกันอย่างมี
เข้าใจในเร่ือง วนิัย การรักษา ความสุข
วนัิยและกฏหมายเบื้องต้น
ที่เกี่ยวข้องในการปฏบิติัหน้าที่
3.เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
รู้จักท างานร่วมกันเปน็ทมี
มีทศันคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร
ผู้บงัคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน
ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมี
ความสามัคคีภายในองค์กร

3 โครงการเพิ่มประสิทธิ  - เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้ แก่  - จัดฝึกอบรม พนักงาน 50,000  - 50,000  -  - ร้อยละ 80 ของ  - ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านักปลัดฯ
ภาพการปฏบิติังานของ ผู้ที่เข้ารับการอบรมในเร่ือง เทศบาล ลูกจ้างประจ า ผู้เข้ารับการอบรม ความรู้ความเข้าใจ  - งานธรุการ
พนักงานเทศบาล กฎหมาย ระเบยีบ ข้อส่ังการ และพนักงานจ้าง มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื้อหาและสาระส าคัญ
ลูกจ้างประจ า และ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ของกฎหมาย ระเบยีบ
พนักงานจ้าง ปฏบิติังานในองค์กรปกครอง หนังสือส่ังการต่างๆ

หน้า  ๑๙๔
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ส่วนทอ้งถิ่น ขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น ท าใหก้าร
ปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธภิาพ

4 โครงการบริหารงาน 1.เพื่อใหผู้้บริหารเทศบาล  - จัดการอบรมการ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของ 1.ผู้บริหาร บคุลากร ส านักปลัดฯ
ตามหลักธรรมาภบิาล บคุลากรของเทศบาล บริหารงานตามหลัก ผู้บริหาร บคุลากร ของเทศบาล มีความรู้

มีความรู้ ความเข้าใจ ธรรมาภบิาล ใหแ้ก่ ของเทศบาล ความเข้าใจในเร่ือง

ในเร่ืองหลักธรรมาภบิาล ผู้บริหารเทศบาล สมาชิก มีความเข้าใจ ใน หลักธรรมาภบิาล 
คุณธรรม จริยธรรม สภาเทศบาล พนักงาน เร่ืองหลักธรรมาภิ คุณธรรม จริยธรรม
2.เพื่อใหผู้้บริหารเทศบาล เทศบาล ลูกจ้างประจ า บาลคุณธรรม 2.ผู้บริหารเทศบาล
บคุลากรของเทศบาล มี  และพนักงานจ้าง  จริยธรรม การ บคุลากรของเทศบาล 
ความรู้ ความเข้าใจและให้ จ านวน  100  คน ปอ้งกันและ มีความรู้ ความเข้าใจและ
ความส าคัญกับการปอ้งกัน ปราบปรามการ ใหค้วามส าคัญกับการ
และปราบปรามการทจุริต ทจุริต ปอ้งกัน และปราบปราม
ประพฤติมิชอบ การทจุริตประพฤติมิชอบ

5 โครงการเสริมสร้าง 1.เพื่อปรับเปล่ียนความคิด  - จัดการอบรม การเสริม  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดฯ

ความซ่ือสัตย์ สุจริต ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต ผู้บริหาร สมาชิก มีจิตสาธารณะและ  - งานการ
และปลูกฝังทัศนคติ สภาเทศบาล พนักงาน และปลูกฝังทศันคติ สภาเทศบาล และ เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม เจ้าหน้าที่
วฒันธรรมที่ดีในการ เทศบาล พนักงานครู วฒันธรรมที่ดีในการต่อ บคุลากร มีจิตสาธารณะมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน
ต่อต้านการทุจริต เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ ต้านการทจุริตรวมทั้ง และค่านิยมที่ดี 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ

พนักงานจ้างใหม้ีจิต การปฏบิติัตามประมวล ในการต่อต้าน มีจิตส านึกที่ดีและ
สาธารณะและเหน็แก่ประ จริยธรรมฯ ใหแ้ก่ ผู้ การทจุริตฯ ค่านิยมที่ดีในการต่อต้าน
โยชน์ส่วนรวมมากกวา่ บริหารเทศบาล สมาชิก การทจุริตและประพฤติ
ประโยชน์ส่วนตน สภาเทศบาล พนักงาน มิชอบ
๒.เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและ เทศบาล พนักงานครู 3.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่านิยมที่ดีในการต่อต้าน เทศบาล ลูกจ้างประจ า มีความรู้ ความเข้าใจ
การทจุริตและประพฤติ และพนักงานจ้างจ านวน ตามประมวลจริยธรรม
มิชอบใหแ้ก่คณะผู้บริหาร  100  คน ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น

หน้า  ๑๙๕

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อปอ้งกันผลประโยชน์
พนักงานเทศบาล พนักงาน ทบัซ้อน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง
3.เพื่อใหค้วามรู้แก่คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 

 บคุลากรของเทศบาล ตาม
ประมวลจริยธรรมฯเพื่อปอ้ง
กันผลประโยชน์ทับซ้อน

6 โครงการอบรมให้ 1.เพื่อใหข้้าราชการและ  - จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยว  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของ 1.บคุลากรในสังกัด ส านักปลัดฯ

ความรู้เกี่ยวกับการ พนักงานมีความรู้ ความ กับการปอ้งกันผลประ พนักงานเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ

ปอ้งกันผลประโยชน์ เข้าใจเกี่ยวกับการปอ้งกัน โยชน์ทบัซ้อนใหแ้ก่ ลูกจ้างประจ า และเกี่ยวกับผลประโยชน์

ทบัซ้อน ผลประโยชน์ทบัซ้อน  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มี ทบัซ้อน

2.เพื่อเปน็การสร้างจิตส านึก ลูกจ้างประจ า และ ความรู้ ความเข้า 2.บคุคลากรในสังกัดมี

และใหค้วามตระหนักถึง พนักงานจ้าง  จ านวน  ใจเกี่ยวกับผลประ จิตส านักงานและมีความ

ผลเสียของการมีผลประ 100  คน โยชน์ทบัซ้อน ตระหนักที่จะไม่ท าการ

โยชน์ทบัซ้อน อันเปน็การขัดกันแหง่

3.เพื่อส่งเสริมและปอ้งกัน ผลประโยชน์ทบัซ้อน

การปฏบิติัหน้าที่ราชการ หรือการมีผลประโยชน์

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน ทบัซ้อน

คุณธรรม

7 โครงการกิจกรรมการ 1.เพื่อใหป้ระชาชนทกุภาค  - จัดท าแผ่นพบัเพื่อการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีแผ่นพบัเพื่อการ 1.พื่อใหป้ระชาชนทกุ ส านักปลัดฯ

จัดท าแผ่นพบัต่อต้าน ส่วนในเขตเทศบาล เปน็ผู้ ประชาสัมพนัธ ์สร้างจิต ประชาสัมพนัธ์ ภาคส่วนมีความรู้ความ

การทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส านึกและความตระหนัก สร้างจิตส านึกและ เข้าใจด้านคุณธรรม จริย

2. เพื่อใหป้ระชาชนทกุภาค ในการต่อต้านการทจุริต ความตระหนักใน ธรรมและยึดม่ันในคุณ

หน้า  ๑๙๖
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่วนในเขตเทศบาล มีความรู้  แจกจ่ายใหก้ับประชาชน การต่อต้านการ ธรรม จริยธรรม

ความเข้าใจและเหน็ผลร้าย ในเขตเทศบาล จ านวน ทจุริตแจกจ่ายให้ 2. เพื่อใหป้ระชาชน

ของการทจุริต 1,000 แผ่น กับประชาชนทกุ ทกุภาคส่วน มีความรู้

3. เพื่อปอ้งกันการทจุริต ภาคส่วนในเขต ความเข้าใจ ในผลร้าย

อย่างยั่งยืน เทศบาล จ านวน ของการทจุริต และเหน็

1,000 แผ่น ความส าคัญในการ

ปอ้งกันการทจุริต

8 โครงการลดขั้นตอน 1. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - จัดท าประกาศกระบวน  -  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1. ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ

และระยะเวลาการ บริการได้อย่างสะดวก การงานบริการปรับลด ผู้รับบริการ ได้รับ บริการได้อย่างสะดวก

ปฏบิติัราชการ รวดเร็วและถูกต้อง ระยะเวลาการปฏบิติัราชการ การบริการอย่าง รวดเร็วและถูกต้อง

2.เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ  - ปรับปรุงปา้ยแสดง สะดวกรวดเร็ว 2.สามารถตรวจสอบ

ความต้องการของประชาชน ขั้นตอนและระยะเวลา และถูกต้อง ความต้องการของประชาชน
รับรู้สภาพปญัหาและแก้ไข การใหบ้ริการประชาชน รับรู้สภาพปญัหาและแก้ไข

ปญัหาที่เกิดขึ้นได้  - ปรับปรุงแผนผัง ก าหนด ปญัหาที่เกิดขึ้นได้
3.เพื่อปรับทศันคติ วธิคิีด ผู้รับผิดชอบใหเ้ปน็ปจัจุบนั 3. มีทศันคติ วธิคิีด

วธิกีารท างานของบคุลากร  - จัดเตรียมแบบฟอร์ม วธิกีารท างานของบคุลากร

ใหค้ านึงถึงผลลัพธใ์นด้าน ค าร้องต่างๆ ใหค้ านึงถึงผลลัพธใ์นด้าน
การบริการประชาชนผู้มา การบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ ติดต่อขอรับบริการ
4.เพื่อใหก้ารปฏบิติัราชการ 4. การปฏบิติัราชการ
มีมาตรฐานการบริการ มีมาตรฐานการบริการ
สาธารณะที่ชัดเจน มีความ สาธารณะที่ชัดเจน มีความ
โปร่งใส สามารถวดัผลการ โปร่งใส สามารถวดัผลการ

ด าเนินงานได้ ด าเนินงานได้

หน้า  ๑๙๗

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการอบรมให้ 1.เพื่อใหส้มาชิกสภาเทศ  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้  - 20,000 20,000  -  - ร้อยละ ๘๐ ของ  - เพื่อใหส้มาชิกสภา ส านักปลัดฯ

ด้านระเบยีบและ บาลเข้าใจเนื้อหา และสาระ แก่สมาชิกสภาเทศบาลให้ สภาเทศบาล เทศบาลเข้าใจเนื้อหา 
กฏหมายใหแ้ก่สมาชิก ส าคัญของกฏหมายการ มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจเนื้อหาและ และสาระส าคัญของ
สภาเทศบาลเมือง บริหารงานขององค์กร ระเบยีบ กฎหมายและ สาระส าคัญของ กฏหมายการบริหารงาน
นราธวิาส ปกครองส่วนทอ้งถิ่น หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยว กฏหมายการ ขององค์กรปกครองส่วน

2.เพื่อใหส้มาชิกสภา กับการบริหารขององค์กร บริหารงานของ ทอ้งถิ่น และสามารถ

เทศบาลมีความรู้ ความเข้า ปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรปกครอง บริหารงานในองค์กร

ใจในบทบาทของสมาชิก จ านวน 18 คน ส่วนทอ้งถิ่นได้ ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้
เกี่ยวกับการตรวจสอบและ อย่างมีประสิทธิ อย่างมีประสิทธภิาพ
สนับสนุนการบริหารงาน ภาพ

๑๐ โครงการภาคีเครือข่าย 1.เพื่อปลุกจิตส านึกใหก้ับ  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ  - เพื่อปลูกจิตส านึกให้ ส านักปลัดฯ

ร่วมใจปอ้งกันการ หน่วยงานของรัฐภาคเอกชน และกิจกรรมจัดต้ังกลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานภาครัฐ
ทจุริต และภาคประชาชน ค านึงถึง ภาคีเครือข่ายจ านวน  ภาคเอกชนและ ภาคเอกชน และภาค

ประโยชน์ส่วนรวมเปน็ที่ต้ัง 100 คน ภาคประชาชน มี ประชาชนมีความซ่ือสัตย์
และมีความซ่ือสัตย์สุจริต  - ท า MOU เครือข่าย ความซ่ือสัตย์สุจริต สุจริต และมีส่วนร่วม

2.เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ ป.ป.ช.ร่วมใจปอ้งกันการ และมีส่วนร่วมใน ในการปอ้งกันและปราบ

ภาคเอกชนและภาคประ ทจุริต การปอ้งกันและ ปรามการทจุริต
ชาชนมีส่วนร่วมในการปอ้ง ปราบปรามการ
กันและปราบปรามการทจุริต ทจุริต

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ในการปอ้งกันและปราบ

ปรามการทุจริตในหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน

หน้า  ๑๙๘

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พร้อมพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างรู้จักท างาน
ร่วมกันเปน็ทมี มีทศันคติที่ดี

ต่องาน ผู้บริหาร ผู้บงัคับ
บญัชา เพื่อนร่วมงาน ผู้มา

ใช้บริการ พร้อมท้ังมีความ

สามัคคีภายในองค์กร

๑๑ โครงการจัดงาน  - เพื่อสร้างความสามัคคี  - จัดกิจกรรมการพฒันา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ  - เปน็ประเพณีที่สืบ ส านักปลัดฯ

วนัเทศบาล ของบคุลากรของเทศบาล ทอ้งถิ่น บคุลากร มีความ ต่อกันมาของทอ้งถิ่น  - งานธรุการ

 - กิจกรรมการบริจาคโลหติ รัก ความสามัคคี  - มีความสามัคคี

 - กิจกรรมพธิทีางศาสนา ในหมู่คณะ ในหมู่คณะของเทศบาล

พทุธและอิสลาม

๑๒ โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงและซ่อมแซม  -  - 685,000    -  - มีอาคารส านักงาน  - อาคาร ส านักงาน ส านักปลัดฯ
หลังคาอาคารส านักงาน หลังคาอาคารส านักงาน หลังคาของอาคาร ที่ได้รับการปรับ ของเทศบาลเมือง  - งานธรุการ
เทศบาลเมืองนราธวิาส เทศบาลเมืองนราธวิาส ส านักงานเทศบาล ปรุงและซ่อมแซม นราธวิาส มีความ

ที่ช ารุดใหอ้ยู่ในสภาพดี เมืองนราธวิาส ใหอ้ยู่ในสภาพที่ แข็งแรงปลอดภยั

และรองรับการปฏบิติั จ านวน 1 หลัง ปลอดภยัพร้อม มากขึ้น

งานของเจ้าหน้าที่ ใช้งาน

หน้า  ๑๙๙

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุง  - เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงและซ่อมแซม  -  - 1,000,000  -  - มีอาคารส านักงาน  - อาคาร ส านักงาน ส านักปลัดฯ

อาคารส านักงาน อาคารส านักงาน ของอาคารส านักงาน ที่ได้รับการปรับ ของเทศบาลเมือง  - งานธรุการ

เทศบาลเมืองนราธวิาส เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธวิาส ปรุงและซ่อมแซม นราธวิาส มีความ

ทีช่ ารุดให้อยู่ในสภาพดี จ านวน 1 หลัง ใหอ้ยู่ในสภาพที่ แข็งแรงปลอดภยัมากขึ้น

และรองรับการปฏิบัติ  - ห้องน้ า ปลอดภยัพร้อม

งานของเจ้าหน้าที่  - ระบบไฟฟ้า ใช้งานจ านวน ๑ 

 - ฯลฯ หลัง

14 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุง  - ปรับปรุงระบบเคร่ือง  -  - 200,000  -  - มีหอ้งประชุม  - หอ้งประชุม ของ ส านักปลัดฯ

ระบบเคร่ืองเสียงพร้อม ระบบเคร่ืองเสียงพร้อม เสียงพร้อมอุปกรณ์ หอ้ง ที่ได้มาตรฐาน เทศบาลเมืองนราธวิาส  - งานธรุการ

อุปกรณ์หอ้งประชุม อุปกรณ์หอ้งประชุม ประชุมภผูาภกัดี ชั้น 3 พร้อมใช้งาน มีระบบเสียงที่สมบรูณ์

ภผูาภกัดี ชั้น 3 ภผูาภกัดี ช้ัน 3 เทศบาลเมืองนราธวิาส ร้อยละ 100 พร้อมใช้งาน

เทศบาลเมืองนราธวิาส เทศบาลเมืองนราธวิาส ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อม

ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ใช้งาน

15 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงระบบเคร่ือง  - ปรับปรุงระบบเคร่ือง  -  - 300,000  -  - มีหอ้งประชุม  - หอ้งประชุม ของ ส านักปลัดฯ

ระบบเคร่ืองเสียงพร้อม เสียงพร้อมอุปกรณ์หอ้ง เสียงพร้อมอุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐาน เทศบาลเมืองนราธวิาส  - งานธรุการ

อุปกรณ์หอ้งประชุม ประชุมพชิิตบ ารุง ชั้น 5  หอ้งประชุมพชิิตบ ารุง  พร้อมใช้งาน มีระบบเสียงที่สมบรูณ์

พชิิตบ ารุง ชั้น 5 เทศบาลเมืองนราธวิาส ชั้น 5 เทศบาลเมือง  ร้อยละ 100 พร้อมใช้งาน

เทศบาลเมืองนราธวิาส ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน นราธวิาสใหอ้ยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน

หน้า  ๒๐๐

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการออกหน่วย  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน  - ออกหน่วยบริการ 25,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ ๘๐ ของ  - ท าใหเ้กิดความสัม กองคลัง 

บริการเคล่ือนที่รับ การจัดเก็บภาษี เคล่ือนที่รับช าระภาษี ผู้เสียภาษพีงึพอใจ พนัธอ์ันดีระหวา่งเทศบาล  - ฝ่ายพฒันา

ช าระภาษี  - เพื่ออ านวยความสะดวก แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และจัดเก็บภาษี กับประชาชน รายได้

ใหแ้ก่ราษฎร ภายในเขตเทศบาลมือง ได้มากขึ้น  - การจัดเก็บภาษแีละ

 - เพื่อใหส้ามารถจัดเก็บ นราธวิาส ตามแผนปฏบิติั ค่าธรรมเนียมต่างๆมี

ภาษชี าระใหค้รบถ้วนไม่มี งานออกหน่วยฯ ประสิทธภิาพมากขึ้น

ลูกหน้ีค้าง  - ท าใหเ้กิดความสะดวก

ในการปฏบิติังาน

๑๗ โครงการวนัที่ระลึกการ  - เพื่อเปน็การระลึกถึงวนั  - จัดใหม้ีพธิทีางศาสนา  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ร้อยละ ๘๐ ของ  - ก่อใหเ้กิดความสามัคคี สถานธนานุบาล

ก่อต้ังสถานธนานุบาล ก่อต้ังและวตัถุประสงค์ใน กิจกรรมบ าเพญ็ประ พนักงานสถาน มีกิจกรรมที่เปน็ประโยชน์

การจัดต้ังสถานธนานุบาล โยชน์ทางสังคม เผยแพร่ ธนานุบาลและ ต่อสังคม

เกียรติคุณและผลงาน บคุคลภายนอก

ใหป้ระชาชนได้รับทราบ รู้ถึงประวติัความ

เปน็มาของ

สถานธนานุบาล  -  -

๑๘   โครงการฝึกอบรม  - เพื่อพฒันาความ  - จัดฝึกอบรมการจัด  -  - 5,000 5,000 5,000  ร้อยละ 80 ของ  - นักเรียนได้รับความรู้  กองวชิาการฯ

 ดี. เจ รุ่นจิ๋ว  สามารถการจัด  รายการ จ านวน 1   ผู้เข้ารับการฝึก  ในด้านเทคนิคการจัด  - งานเผยแพร่ฯ

 รายการรูปแบบสถานี  คร้ัง  อบรมได้รับความ  รายการที่ถูกต้อง

 วทิยุฯ และส่ือไร้สาย  รู้เกี่ยวกับการจัด

 ภายในโรงเรียนใหแ้ก่  รายการ

 นักเรียน

หน้า  ๒๐๑

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการประชุม  - เพื่อจัดประชุม  - จัดประชุมสัมมนา 60,000 60,000    60,000     60,000 60,000  ร้อยละ 70 ของ  - มีแผนพฒันาเทศบาล  กองวชิาการฯ

สัมมนาเพื่อรับฟงั  สัมมนาเพื่อรับฟงัความ เพื่อรับฟงัความคิดเหน็  ข้อมูลน ามา  ที่เปน็เคร่ืองมือในการ  - งานวเิคราะห์

ความคิดเหน็ประชาชน  คิดเหน็ของประชาชน ของประชาชนในการ  พจิารณาจัดท า  พฒันาทอ้งถิ่นที่มี  (แผนชุมชน 

ในการจัดท าแผน  ในการจัดท าหรือ จัดท าหรือทบทวน  เปน็โครงการ /  ประสิทธภิาพตอบ  35 ชุมชน)

พฒันา  ทบทวนแผนพฒันา  แผนพฒันา  กิจกรรมบรรจุใน  สนองต่อความต้องการ

 - เพื่อเปดิโอกาสให้  แผนพฒันา  ของประชาชนใน

 ประชาชนมีส่วนร่วม  ทอ้งถิ่นมากที่สุด

 เกิดจากความต้องการ

 ของประชาชน

 โครงการประชุม  - เพื่อจัดประชุมสัมมนา  - จัดประชุมสัมมนา 50,000 50,000 60,000 60,000 60,000  - ร้อยละ 50  - มีแผนชุมชนที่เกิดจาก  กองวชิาการฯ

 สัมมนาเพื่อรับฟงั  รับฟงัความคิดเหน็ของ  เพื่อรับฟงัความคิด  ของแผนพฒันา  ความต้องการของ  - งานวเิคราะห์

 ความคิดเหน็ของ  ประชาชนในชุมชน และ  เหน็ของประชาชน  มีโครงการและ  ประชาชนในชุมชน  (แผนชุมชน 

 ประชาชนในชุมชน  น าโครงการที่เกินศักยภาพ  ในชุมชน  กิจกรรมจาก  - ประชาชนในชุมชน  35 ชุมชน)

ของชุมชนพจิารณาบรรจุ  ความต้องการ  เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ในแผนพฒันา  ของชุมชน  วางแผนพฒันาทอ้งถิ่น

  ของตนเอง

๒๑  โครงการส่ือมวลชน  - เพื่อเผยแพร่ผลงาน  - จัดการแถลง  -  - 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 90 ของ  - ส่ือมวลชนมีความ  กองวชิาการฯ

 สัมพนัธ์  สร้างความเข้าใจและ  นโยบายและผลการ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เข้าใจเกี่ยวกับการ  - งานเผยแพร่ฯ

 สัมพนัธท์ี่ดีระหวา่ง  ด าเนินงานแก่ส่ือ  มีความเข้าใจการ  ด าเนินงานของเทศบาล

หน้า  ๒๐๒

๒๐

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 เทศบาลกับส่ือมวลชน  มวลชน จ านวน 1  ด าเนินงานของ  มากยิ่งขึ้นและให้

 คร้ัง  เทศบาล  ความร่วมมือในการ

 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

 กิจกรรมและผลงาน

 ของเทศบาล

 โครงการจัดฝึกอบรม   เพื่อพฒันาศักยภาพ  - จัดฝึกอบรมการใช้  - 3,000 5,000 5,000 5,000  ร้อยละ 80 ของ  - พนักงานเทศบาล  กองวชิาการฯ

 การใช้คอมพวิเตอร์  และเพิ่มประสิทธภิาพ  คอมพวิเตอร์ใหก้ับ  ผู้เข้ารับการฝึก  และพนักงานจ้าง  - งานบริการ

 ใหก้ับพนักงาน  การปฏบิติังานใหก้ับ  พนักงานเทศบาล  อบรมได้รับความ  สามารถใช้คอมพวิเตอร์  ข้อมูลฯ

 เทศบาลและ  พนักงานเทศบาลและ  และพนักงานจ้าง  รู้เกี่ยวกับการใช้  ได้ถูกต้องและมี

 พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  จ านวน 1 คร้ัง  คอมพวิเตอร์  ประสิทธภิาพ

 โครงการปรับปรุง   - เพื่อใหป้ระชาชน   - จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าว  -  -  -  -  -  ร้อยละ 80   - ประชาชนสามารถ  กองวชิาการฯ

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สามารถเข้าถึงข้อมูล  สาร ณ อาคารส านัก  ประชาชน  ค้นหาข้อมูลได้สะดวก  - งานบริการ

 เทศบาลเมืองนราธวิาส ข่าวสารของเทศบาลฯ  งานเทศบาลฯ จัดส่วน  สามารถค้นหา  และครบถ้วนตาม   ข้อมูลฯ

 บริการข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลข่าวสารได้  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

 ตามมาตรา 8 แหง่ ครบถ้วน

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

 และส่วนบริการ 

 หนังสือ / วารสาร /

 เอกสารทั่วไป

หน้า  ๒๐๓

๒๒

๒๓

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔  โครงการเพิ่มประสิทธิ    - เพื่อเปน็การเปดิโอกาส   - จัดท าช่องทางการให้  -  -  -  -  -  ร้อยละ 80   - ประชาชนได้รับความ  กองวชิาการฯ

ภาพการใหบ้ริการด้าน  ใหป้ระชาชนได้ร่วม  บริการรับเร่ืองร้อง  ประชาชน  สะดวกในการเข้าถึง   - งานบริการ

 การรับเร่ืองร้องเรียน  แสดงความคิดเหน็และ  เรียน / ร้องทกุข์ และ สามารถ เข้าถึง  ช่องทางร้องเรียนและ  ข้อมูลฯ

 ร้องทุกข์ของประชาชน  แจ้งเร่ืองร้องเรียน  แสดงความคิดเหน็  ช่องทางการร้อง  และแสดงความคิดเหน็

 ร้องทกุข์ได้ทกุช่องทาง  ได้แก่ ส่ือออนไลน์ ทกุข์ ได้มากกวา่   และเกิดความสัมพนัธ์

 เวป็ไซต์ แอพพลิเคชั่น 1 ช่องทาง  ที่ดีระหวา่งเทศบาลกับ

 (โทรศัพทเ์คล่ือนที่)  ประชาชน

 โทรศัพท ์ร้องเรียน

 ด้วยตนเอง

รวม 825,000 707,000 3,039,000 784,000 784,000  -  -  -

หน้า  ๒๐๔

จ านวน 2๔ โครงการ

งบประมาณ



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7 การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

 7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

      7.3 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

1 โครงการจัดงานวนัครู - เพื่อระลึกถึงพระคุณบรูพา-  - จัดงานวนัครู โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ - คณะผู้บริหาร ครูและ ส านักการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด จารย์ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ของบคุลากร บคุลากรทางการศึกษา  - หน่วยศึกษา

เทศบาลเมืองนราธวิาส  - เพื่อส่งเสริมและเชิดชู เทศบาลเมืองนราธวิาส ครู ทางการศึกษา ร าลึกในพระมหากรุณา  นิเทศ

เกียรติของครู บคุลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน ธคุิณของพระบาทสมเด็จ

 - เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ครูอาวโุสนอกประจ าการ ผู้ดูแล วนัครู พระเจ้าอยู่หวัที่พระองค์

ความสามัคคีและความเข้าใจ เด็กประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ทรงเปน็ครูของแผ่นดิน

อันดีระหวา่งผู้ประกอบวชิาชีพ และผู้เกี่ยวข้องทางทางการศึกษา -  ท าใหเ้กิดความสามัคคี

ทางการศึกษา ระหวา่งผู้ประกอบวชิา

ชีพครูและประสาน

สัมพนัธร์ะหวา่งครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

     สังกัดเทศบาลเมือง

นราธวิาสได้ดียิ่งขึ้น

หน้า  ๒๐๕

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ

แบบ ผ.0๒



เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

2 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม  - ปรับปรุง ซ่อมแซม และ   - 3,000,000  -  -  - ร้อยละ 100  - อาคารอุทยานการ ส านักการศึกษา

 ซ่อมแซมและต่อเติม อาคารใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้ ต่อเติม บริเวณภายในและภาย  ของอาคาร เรียนรู้มีสภาพที่ใช้งาน TK Park 

อาคารอุทยานการ และเหมาะสมกับการใช้จัด นอกอาคารอุทยานการเรียนรู้ อุทยานการ ได้ตามปกติ และ

เรียนรู้นราธวิาส กิจกรรม รายละเอียดตามแบบแปลนและ เรียนรู้ มีสภาพ สามารถจัดกิจกรรม

TK Park รายการที่เทศบาลก าหนด ที่สามารถใช้ ต่าง ๆ ได้

Narathiwat   ประกอบกิจ  

กรรมได้ 

3 โครงการติดต้ัง  - เพื่อติดต้ังราวกันตกตะแกรง  - จัดจ้างติดต้ังโครงเหล็กราว  - 214,000  -  -  - ร้อยละ 100  - ผู้มาใช้บริการ ณ ส านักการศึกษา

โครงเหล็กกันตก เหล็ก ณ อาคารส านักงาน กันตก จ านวน 1 รายการ ของผู้มาใช้ อาคารส านักงาน TK Park 

ช่วงที่ ๒ อุทยานการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 บริการ ณ อุทยานการเรียนรู้

TK Park Narathiwat อาคารส านัก TK Park Narathiwat

งานอุทยาน มีความปลอดภยั

การเรียนรู้TK

 Park

 Narathiwat

หน้า  ๒๐๖

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) KPI

4 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - เพื่อปรับรุงซ่อมแซมอาคาร - - 200,000 - - อาคารเรียน  - อาคารเรียนบานบรีุ ร.ร.เทศบาล ๑

ซ่อมแซมอาคาร เรียนบานบรีุ ใหม้ีความปลอด เรียนบานบรีุ รายละเอียดตาม บานบรีุได้รับ มีความปลอดภยั คงทน (ถนนภผูาภกัดี)

เรียนบานบรีุ ภยั คงทน น่าอยู่ ใช้งานได้ แบบแปลนและรายการที่ การปรับปรุง น่าอยู่สามารถใช้งาน ส านักการศึกษา

อย่างมีประสิทธภิาพและสร้าง เทศบาลก าหนด ใหม้ีความ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

บรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ แข็งแรง ปลอด และสร้างบรรยากาศที่

 - เพื่อใช้เปน็สถานที่การกิจ ภยั จ านวน 1 ดีในการเรียนรู้

กรรมใหก้ับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น  อาคาร

5 โครงการทาสีอาคาร  - เพื่อปรับปรุงสภาพอาคาร  - ทาสีภายนอกอาคารเรียน - - - 200,000 -  - อาคารเรียน  - โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.เทศบาล ๑

เรียนกระดังงา เรียนใหม้ีความสวยงาม กระดังงา (อาคารเรียน 3 ช้ัน) กระดังงา ได้รับ เรียนที่มีสภาพเรียบร้อย (ถนนภผูาภกัดี)

โรงเรียนเทศบาล 1 รายละเอียดตามแบบแปลนและ การปรับปรุง สวยงาม ส านักการศึกษา

(ถนนภผูาภกัดี) รายการที่เทศบาลก าหนด ใหม้ีสภาพ

เรียบร้อย จ านวน ๑ อาคาร

6 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับรุงซ่อมแซมอาคาร  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร - - - - 200,000  - อาคารประ  - อาคารประกอบ ร.ร.เทศบาล ๑

ซ่อมแซมอาคาร ประกอบ (อาคารฝึกงาน) ประกอบ (อาคารฝึกงาน) กอบ(อาคาร (อาคารฝึกงาน) มีความ (ถนนภผูาภกัดี)

ประกอบ (อาคารฝึก อาคารเรียนกระดังงาใหม้ี อาคารเรียนกระดังงา ฝึกงาน)ได้รับ คงทน สามารถใช้งาน ส านักการศึกษา

งาน ) อาคารเรียน ความคงทน สามารถใช้งานได้ รายละเอียดตามแบบแปลน การปรับปรุงให้ ในการจัดการเรียน

กระดังงา อย่างมีประสิทธภิาพ และรายการที่เทศบาลก าหนด มีความคงทน การสอนได้อย่างมี
ปลอดภยั ประสิทธภิาพ
จ านวน 1 หลัง

หน้า  ๒๐๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหม้ีอาคารเรียนที่คงทน  - ปรับปรุงอาคารเรียนศรีตรัง 200,000 - - - ร้อยละ 10๐  - มีอาคารเรียนที่สวย รร.เทศบาล 1

ซ่อมแซมอาคารเรียน  สวยงามน่าอยู่ โดยการทาสีอาคารภายนอก ของอาคาร งาม สร้างบรรยากาศ (ถนนภผูาภกัดี)

ศรีตรัง  - เพื่อสร้างบรรยากาศในการ ของอาคาร ตามรายละเอียด เรียนมีความ ในการเรียนการสอน ส านักการศึกษา

เรียน ที่เทศบาลก าหนด สวยงาม  - สร้างความคงทนถาวร (แผนชุมชน

ต่ออาคาร 35 ชุมชน)

๘ โครงการทาสีภายนอก  - เพื่อปรับปรุงสภาพภายนอก  - ทาสีภายนอกอาคารเรียน 200,000 - - - - อาคารเรียนได้   - โรงเรียนมีอาคาร รร.เทศบาล ๒

อาคารเรียนฉัตรวาริน อาคารเรียนใหม้ีสภาพดี ฉัตรวาริน  3 ชั้น รับการปรับ เรียนที่มีสภาพเรียบร้อย (บา้นบาเละฮิเล)

เรียบร้อย สวยงาม ปรุงใหมี้สภาพ พร้อมใช้งาน ส านักการศึกษา

เรียบร้อย

จ านวน 1 แหง่

9 โครงการก่อสร้างร้ัว  - เพื่อก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม  - ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสร็มเหล็ก - - - 750,000 -  - โรงเรียนมีร้ัว  - โรงเรียนมีร้ัวคอน ร.ร.เทศบาล ๒

คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก ทดแทนร้ัวเดิมที่มีสภาพ หลังอาคารเรียน ความยาว คอนกรีตเสริม กรีตที่มั่นคง แข็งแรง (บา้นบาเละฮิเล)

(หลังอาคารเรียน) ช ารุด ประมาณ 70 เมตร จ านวน เหล็ก ที่มีความ ส านักการศึกษา

1 แหง่ รายละเอียดตามแบบ คงทน จ านวน

แปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด 1 ร้ัว

หน้า  ๒๐๘

ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการซ่อมแซม  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง  - ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน - 200,000  - - -  - หอ้งเรียน  - โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.เทศบาล ๒

และปรับปรุง เรียนและหอ้งน้ าของอาคาร และหอ้งน้ าภายในอาคารเรียน และหอ้งน้ า เรียนที่มีสภาพพร้อม (บา้นบาเละฮิเล)

อาคารเรียนปาโจ เรียนปาโจ ปาโจ รายละเอียดตามแบบ ของอาคาร ใช้งาน ส านักการศึกษา

แปลนและรายการที่เทศบาล เรียนปาโจได้

ก าหนด รับการปรับ

ปรุงซ่อมแซม 

จ านวน 1 แหง่

11 โครงการทาสีอาคาร  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสภาพ  - ทาสีภายนอกอาคารเรียน - - - - 200,000  - อาคารเรียน  - โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.เทศบาล ๒

ภายนอกอาคารเรียน ภายนอกอาคารเรียน ใหม้ี ปาโจ รายละเอียดตามแบบ ได้รับการปรับ เรียนที่มีสภาพ (บา้นบาเละฮิเล)

ปาโจ สภาพเรียบร้อย สวยงาม แปลนและรายการที่เทศบาล ปรุงมีสภาพ เรียบร้อยพร้อมใช้งาน ส านักการศึกษา

 ก าหนด เรียบร้อยสวย  

 งาม จ านวน 2 แหง่

12 โครงการทาสีอาคาร  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสภาพ  - ทาสีภายนอกอาคารเรียน - - 200,000 - -  - อาคารเรียน  - โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.เทศบาล ๒

ภายนอกอาคารเรียน ภายนอกอาคารเรียน ใหม้ี จ านวน 2 อาคาร ได้รับการปรับ เรียนที่มีสภาพ (บา้นบาเละฮิเล)

ฉัตรวารินและ สภาพเรียบร้อย สวยงาม  1. อาคารเรียนฉัตรวาริน ปรุงมีสภาพ เรียบร้อยพร้อมใช้งาน ส านักการศึกษา

อาคารตันหยง (เฉพาะด้านหลัง) เรียบร้อย สวย  

2. อาคารเรียนตันหยง งาม  จ านวน 

รายละเอียดตามที่ก าหนด 2 แหง่  

หน้า  ๒๐๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการทาสีอาคาร  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสภาพ  - ทาสีภายนอกอาคารเรียน - - - 200,000 -  - อาคารเรียน  - โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.เทศบาล ๒

ภายนอกอาคารเรียน ภายนอกอาคารเรียน ใหม้ี นราทศัน์ จ านวน 1 อาคาร ได้รับการปรับ เรียนที่มีสภาพ (บา้นบาเละฮิเล)

นราทศัน์ สภาพเรียบร้อย สวยงาม  ปรุงมีสภาพ เรียบร้อยพร้อมใช้งาน ส านักการศึกษา

  เรียบร้อย สวย  

 งาม  จ านวน 

๑ แหง่

14 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม   - ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร -  - 200,000  - -  - อาคารเรียน  - อาคารเรียนมีสภาพ ร.ร.เทศบาล ๓

ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียนเฟื่องฟา้ ใหม้ีสภาพ เรียนเฟื่องฟา้ เฟื่องฟา้ ได้รับ ที่สามารถใช้งานได้ (บา้นยะกัง)

เฟื่องฟา้ โรงเรียน ที่สามารถใช้งานได้ รายละเอียดตามแบบแปลนและ การปรับปรุง ตามปกติ ส านักการศึกษา

เทศบาล 3 (บา้น รายการที่เทศบาลก าหนด จ านวน 1 แหง่  

ยะกัง )  - ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร - 200,000  -  - -   

เรียนเฟื่องฟา้ โดยปรับสภาพ

หอ้งน้ าชั้น 2 เปน็หอ้งแหล่ง

เรียนรู้ และปรับปรุงซ่อมแซม

หอ้งน้ า ชั้น 3 และ 4

รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการที่เทศบาลก าหนด

15 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - - - 200,000 -  - อาคารเอเนก  - อาคารอเนก ร.ร.เทศบาล ๓

ซ่อมแซมอาคาร อาคารอเนกประสงค์ เพื่อใหม้ี โดยท าการปพูื้นกระเบื้อง ภาย ประสงค์ ได้รับ ประสงค์มีสภาพสวย (บา้นยะกัง)

อเนกประสงค์ สภาพที่สวยงาม ในอาคารอเนกประสงค์ ราย การปรับปรุง งาม เหมาะสมกับ ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 ละเอียดตามแบบแปลนและ จ านวน 1 แหง่ การใช้งาน

(บา้นยะกัง) รายการที่เทศบาลก าหนด   

หน้า  ๒๑๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สนามหน้าเสาธง ในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง รายละเอียดตามแบบแปลน ของสนามหน้า ในการจัดกิจกรรมหน้า (บา้นยะกัง)

โรงเรียนเทศบาล 3 กิจกรรมออกก าลัง กิจกรรม และรายการที่เทศบาลก าหนด เสาธง ได้รับ เสาธง กิจกรรมออก - ส านักการศึกษา

(บา้นยะกัง) การจัดการเรียนรู้ที่มี  การปรับสภาพ ก าลังกาย กิจกรรมการ

 ประสิทธภิาพ  และซ่อมแซม จัดการเรียนรู้ที่มี

ใหใ้ช้งานได้ดี ประสิทธภิาพ

๑๖ โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหค้รู นักเรียนมีความ  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - - ร้อยละ ๑๐๐  - ครู นักเรียนมีความ ร.ร.เทศบาล ๓

ซ่อมแซมอาคารดาหลา ปลอดภยัและเอื้อต่อการเรียน ดาหลา โรงเรียนเทศบาล ๓ ของอาคาร ปลอดภยั (บา้นยะกัง)

โรงเรียนเทศบาล ๓ การสอน    รายละเอียดตามแบบแปลน เรียนได้รับการ  - โรงเรียนมีความน่าอยู่ ส านักการศึกษา

และรายการที่เทศบาลก าหนด ซ่อมแซมให้ มากขึ้น (แผนชุมชน

แข็งแรง มั่นคง  - หอ้งเรียนมีความ 35 ชุมชน)

และปลอดภยั สวยงามและสะดวกสบาย 

17 โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหค้รู นักเรียนมีความ   - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน  - ๗๑๒,๐๐๐  -  - - ร้อยละ ๑๐๐  - ครู นักเรียนมีความ ร.ร.เทศบาล ๓

หลังคาอาคารเรียน ปลอดภยัและเอื้อต่อการเรียน เฟื่องฟา้ ของอาคาร ปลอดภยั (บา้นยะกัง)

เฟื่องฟา้ การสอน    รายละเอียดตามแบบแปลน เรียนได้รับการ  - โรงเรียนมีความน่าอยู่ ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๓ และรายการที่เทศบาลก าหนด ซ่อมแซมให้ มากขึ้น

(บา้นยะกัง) แข็งแรง มั่นคง  - หอ้งเรียนมีความ

และปลอดภยั สวยงามและสะดวกสบาย 

18 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร - ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๑๐๐  - อาคารเรียนมีความ รร.เทศบาล 4

ซ่อมแซมอาคารและ เรียนและอาคารประกอบใหม้ี เรียนและอาคารประกอบ ของอาคาร ปลอดภยัส าหรับนักเรียน (บา้นก าปงตาโก๊ะ)

อาคารประกอบ ความปลอดภยัต่อนักเรียน ตามแบบที่เทศบาลก าหนด เรียนและ และบคุลากร ส านักการศึกษา

(อาคารเขียว) และบคุลากร อาคารประ
กอบมีความปลอดภยั

หน้า  ๒๑๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการต่อเติม  - เพื่อติดต้ังกันสาดปอ้งกัน  - ปรับปรุง โดยท าการต่อเติม - - 200,000 - - ร้อยละ 100  - อาคารได้รับการ ร.ร.เทศบาล ๔

กันสาดและกั้นหอ้ง น้ าฝนเข้าบริเวณ ชั้น 1 อาคาร กันสาดอาคารชั้น 1 อาคาร อาคารเขียว ได้ ปรับปรุง และต่อเติม (บา้นก าปงตาโก๊ะ)

บริเวณชั้น 1 อาคาร เขียว เขียวและกั้นหอ้งบริเวณ ช้ัน 1 รับการปรับปรุง มีสภาพที่สวยงาม ส านักการศึกษา

เขียว  - เพื่อกั้นหอ้งบริเวณชั้น 1 รายละเอียดตามแบบแปลน จ านวน 1 แหง่ คงทน

 อาคารเขียวเปน็สัดส่วน และรายการที่เทศบาลก าหนด   

20 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร - - 200,000  - -  ร้อยละ 100  - อาคารเรียนมีความ ร.ร.เทศบาล ๔

ซ่อมแซมอาคาร อาคารและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ ของอาคาร ปลอดภยัส าหรับ (บา้นก าปงตาโก๊ะ)

และอาคารประกอบ ใหม้ีความปลอดภยัต่อนักเรียน รายละเอียดตามแบบแปลน เรียนและ นักเรียนและบคุลากร ส านักการศึกษา

(อาคารแสงจันทร์) และบคุลากร และรายการที่เทศบาลก าหนด อาคารประ  

กอบ มีความ  

ปลอดภยั

21 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร - - - 200,000 -  ร้อยละ 100  - อาคารเรียนมีความ ร.ร.เทศบาล ๔

และซ่อมแซม อาคารและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ ของอาคาร ปลอดภยัส าหรับ (บา้นก าปงตาโก๊ะ)

อาคารแสงจันทร์ ใหม้ีความปลอดภยัต่อนักเรียน รายละเอียดตามแบบแปลน เรียนและ นักเรียนและบคุลากร ส านักการศึกษา

 และบคุลากร และรายการที่เทศบาลก าหนด อาคารประ  

กอบ มีความ

ปลอดภยั

22 โครงการซ่อมแซม  - เพื่อซ่อมแซมและต่อเติม  - ซ่อมแซมและต่อเติมทางเดิน - - - 200,000 -  ร้อยละ 100  - บริเวณโรงเรียนได้รับ ร.ร.เทศบาล ๕

และต่อเติม ทาง ทางเดินเท้าระหวา่งอาคาร เทา้ ระหวา่งอาคารเรียน ของบริเวณทาง การปรับปรุงมีความ (วดัประชาภริมย์)

เดินเท้าระหวา่ง เรียน รายละเอียดตามแบบแปลนและ เทา้ของโรง ปลอดภยั สวยงาม ส านักการศึกษา

อาคารเรียน รายการที่เทศบาลก าหนดน เรียนได้รับการ

หน้า  ๒๑๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ปรับปรุง จ านวน 1 แหง่



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงและต่อเติม  - ปรับปรุงและต่อเติมสะพาน - - 200,000  - -  ร้อยละ 100  - อาคารเรียนได้รับ ร.ร.เทศบาล ๕

และต่อเติมสะพาน สะพานเช่ือมระหวา่งอาคาร เชื่อมระหวา่งอาคารราชพฤกษ์ ของอาคาร การปรับปรุงและต่อเติม (วดัประชาภริมย์)

เชื่อมระหวา่ง ราชพฤกษก์ับอาคารเรียน และอาคารเรียนหลังใหม่ ราย เรียนมีสะพาน สามารถใช้งานได้ยิ่งขึ้น ส านักการศึกษา

อาคารราชพฤกษ์ หลังใหม่ ละเอียดตามแบบแปลนและ เชื่อมระหวา่ง  

กับอาคารเรียนหลัง  - เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมการ รายการที่เทศบาลก าหนด กัน  

ใหม่ เรียนการสอนของโรงเรียนใหม้ี  

 ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

24 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร - - - 200,000 -  ร้อยละ 100  - อาคารเรียนมีความ ร.ร.เทศบาล ๕

และซ่อมแซมอาคาร เรียนหลังใหม่ ใหม้ีสภาพ เรียนหลังใหม่ จ านวน 1 หลัง ของอาคาร ปลอดภยัส าหรับ (วดัประชาภริมย์)

เรียนหลังใหม่ สวยงาม คงทน รายละเอียดตามแบบแปลนและ เรียนและ นักเรียนและบคุลากร ส านักการศึกษา

รายการที่เทศบาลก าหนด อาคารประ  

กอบ มีความ  

ปลอดภยั

25 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงเวทอีาคาร  - ปรับปรุงและซ่อมแซมเวที - - - - 200,000 ร้อยละ 80  - อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาล ๕

ซ่อมแซมเวทอีาคาร อเนกประสงค์ใหม้ีความ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ของอาคาร หลังใหม่ มีความสวย (วดัประชาภริมย์)

อเนกประสงค์หลัง สวยงามและคงทน รายละเอียดตามแบบแปลน อเนกประสงค์ งาม แข็งแรง ปลอดภยั ส านักการศึกษา

ใหม่ และรายการที่เทศบาลก าหนด  มีความคงทน และเหมาะส าหรับ

แข็งแรงและ การจัดกิจกรรมการสอน

ปลอดภยั

หน้า  ๒๑๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖ โครงการติดต้ังกันสาด  - เพื่อติดต้ังกันสาดหลังคา  - ติดต้ังกันสาดโครงเคร่าเหล็ก ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละ ๑๐๐  - โรงเรียนมีความน่าอยู่ ร.ร.เทศบาล ๕

บริเวณชั้น ๒และ ๓ ปอ้งกันฝนสาดด้านหน้าอาคาร (งานวสัดุพร้อมค่าแรง) ของอาคาร มากขึ้น (วัดประชาภริมย์)

อาคารเรียน ๒ ระเบยีงอาคารเรียน ๒  - งานซ่อมแซมอาคารเรียน เรียนได้รับการ ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๕  - เพื่อใหก้ารเรียนการสอน    รายละเอียดตามแบบแปลน ติดต้ังกันสาด (แผนชุมชน

ของโรงเรียนมีประสิทธภิาพ และรายการที่เทศบาลก าหนด 35 ชุมชน)

ยิ่งขึ้น

27 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม  - ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร - - 200,000 - - ร้อยละ 100  - โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.เทศบาล ๖

ซ่อมแซม อาคาร อาคารละหมาดใหอ้ยู่ในสภาพ ละหมาด รายละเอียดตามแบบ  ของโรงเรียนมี ละหมาดที่ปลอดภยั (ถนนโคกเคียน)

ละหมาด โรงเรียน ใช้งานได้และมีความเหมาะสม แปลนและรายการที่เทศบาล อาคารที่ใช้ และมีสภาพที่ใช้งาน ส านักการศึกษา

เทศบาล 6 (ถนน  ก าหนด ประกอบกิจ ได้ตามปกติ

โคกเคียน)  กรรมละหมาด  - นักเรียนมีความสุข

และนักเรียนมี

28 โครงการซ่อมแซม  - เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม  - ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร - - - 200,000 - ร้อยละ 100  - โรงเรียนมีหอ้งน้ า ร.ร.เทศบาล ๖

อาคารเรียน (อาคาร หอ้งน้ า หอ้งส้วม อาคารเรียน เรียน (อาคารสัตตบษุย์) โดย ของอาคาร หอ้งส้วมภายในอาคาร (ถนนโคกเคียน)

สัตตบษุย์) สัตตบษุย์ ใหม้ีสภาพดีขึ้น ท าการซ่อมแซมหอ้งน้ าหอ้งส้วม เรียนมีหอ้งน้ า ที่มีสภาพที่ใช้งานได้ ส านักการศึกษา

 - เพื่อปอังกันอันตรายที่อาจ รายละเอียดตามแบบแปลนและ หอ้งส้วมภาย  

เกิดขึ้นกับนักเรียน รายการที่เทศบาลก าหนด ในอาคารที่

สามารถใช้งานได้

29 โครงการทาสีอาคาร  - เ พื่อทาสีอาคาร 4 ชั้น  - ปรับปรุงและทาสีอาคารเรียน - - - - 600,000 ร้อยละ 100  - โรงเรียนมีอาคาร ร.ร.เทศบาล ๖

เรียน (อาคารบงกช) (อาคารบงกช ) (บงกช) รายละเอียดตามแบบ  ของอาคาร เรียนที่มีสภาพสวยงาม (ถนนโคกเคียน)

  - เพื่อปรับปรุงรักษาอาคาร แปลนและรายการที่เทศบาล เรียนบงกชได้ คงทน เอื้อต่อการเรียน ส านักการศึกษา

เรียนใหค้งทนและเอื้อต่อการ ก าหนด รับการปรับ รู้ของนักเรียน อีกทั้ง

หน้า  ๒๑๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เรียนรู้ของนักเรียน  ปรุงใหส้วยงาม เปน็ที่ชื่มชนแก่

 - เพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้ับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ปกครองและผู้สัญจร

ชุมชนในการส่งลูกหลานเข้ามา ไปมา

เรียนเพิ่มขึ้น

๓๐ โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้  - ปรับปรุงอาคารเรียนสัตตบษุย์ 200,000 - - - - ร้อยละ 10๐  - อาคารเรียนมีสภาพ ร.ร เทศบาล ๖

อาคารเรียนสัตตบษุย์ มีสภาพที่ดีขึ้น โดยท าการ ของอาคาร ที่ดีมีความม่ันคง (ถนนโคกเคียน)

โรงเรียนเทศบาล ๖  - เพื่อปอ้งกันอันตรายที่อาจ ๑. ปรับปรุงบริเวณใต้หลังคาชั้น เรียนมีสภาพ แข็งแรง ปลอดภยั ส านักการศึกษา

 (ถนนโคกเคียน) เกิดขึ้นแก่นักเรียน ลอยที่วางถังเก็บน้ าชั้น ๓ ดีขึ้นและปลอด

๒. กั้นตาข่ายเหล้กดัดปอ้งกัน ภยัส าหรับ

สัตวป์กีเข้าไปอาศัยท ารัง นักเรียน

  รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการที่เทศบาลก าหนด

๓๑ โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - 200,000  - - - ร้อยละ 10๐  - อาคารเรียนบษุกร ร.ร เทศบาล ๖

ซิอมแซมอาคารเรียน ใหม้ีสภาพแข็งแรง มั่นคง บษุกร ของอาคาร มีความสวยงาม แข็งแรง (ถนนโคกเคียน)

บษุกร โรงเรียนเทศบาล พร้อมใช้งาน   รายละเอียดตามแบบแปลน เรียนบษุกร ปลอดภยัและเหมาะแก่ ส านักการศึกษา

๖ (ถนนโคกเคียน) และรายการที่เทศบาลก าหนด มีความคงทน การจัดกิจกรรม การ

แข็งแรงและ เรียน การสอนใหดี้ยิ่งขึ้น

ปลอดภยั

รวม - 1,100,000 4,826,000 1,500,000 2,250,000 1,300,000 - - -

หน้า  ๒๑๕

จ านวน ๓6 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

เปา้เมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท

1 โครงการปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงหอ้ง - กั้นหอ้งผนังอลูมิเนียม   -   - 50,000   -   - ร้อยละ 95 ของ - อ านวยความสะอาดใน กองสาธารณสุขฯ

หอ้งปฏบิติังาน ปฎบิติังานของกอง พร้อมกระจกสูงประมาณ อาคารสถานที่มี การปฏบิติังาน

สาธารณสุขและ 2 เมตร ยาวประมาณ ความเปน็ระเบยีบ - สถานที่ท างานน่าอยู่

ส่ิงแวดล้อมใหม้ีความ 6 เมตร พร้อมชุดประตู เรียบร้อยและสวย น่าท างาน

เปน็ระเบยีบร้อยและ บานสไลด์ภายในกอง งาม มีสภาพแวด

สวยงาม มีสภาพแวด สาธารณสุขและ ล้อมเอื้อต่อการ

ล้อมเอื้อต่อการปฏบิติั ส่ิงแวดล้อม (รายละเอียด ปฏบิติังาน

งาน ตามแบบแปลนและ

รายการที่เทศบาลก าหนด)

๒ โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงอาคาร - - - 10,000,000 - อาคาร ๓๐ คูหา  - ประชาชนสามารถ กองสาธารณสุขฯ

อาคาร ๓๐ คูหา ๓๐ คูหา เพื่อจัดต้ัง ๓๐ คูหาเพื่อจัดต้ัง ได้รับการปรับปรุง เข้าถึงบริการด้าน

เพื่อจัดต้ังศูนย์บริการ ศูนย์บริการปฐมภมูิ ศูนย์บริการปฐมภมูิ และจัดต้ังเปน็คลินิก การสาธารณสุข

ปฐมภมูิ (คลินิกหมอ (คลินิกหมอครอบครัว) (คลินิกหมอครอบครัว) หมอครอบครัว ระดับปฐมภมิู ครอบคลุม

หน้า  ๒๑๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        7.4 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

   7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.0๒



เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท

ครอบครัว)เทศบาล เทศบาลเมืองนราธวิาส เทศบาลเมืองนราธวิาส เทศบาลเมือง ด้านส่งเสริม ปอ้งกัน

เมืองนราธวิาส (รายละเอียดตามแบบ นราธวิาส ฟื้นฟ ูและรักษาพยาบาล

แปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด)

๓ โครงการปรับปรุง   - เพื่อปรับปรุงผนัง  - ปรับปรุงผนังกันดิน 12,890,000 - - - - ผนังกันดินริมแม่น้ า  - ผนังกันดินริมแม่น้ า กองสาธารณสุขฯ

ผนังกันดินริมแม่น้ า กันดินริมแม่น้ าบริเวณ ริมแม่น้ าและปรับภมูิทศัน์ บริเวณอาคารศูนย์ บริเวณอาคาร

บริเวณอาคารศูนย์ อาคารศูนย์บริการ บริเวณอาคาร บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข

บริการสาธารณสุข สาธารณสุขเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองนราธวิาส

เทศบาลเมือง เมืองนราธวิาส เทศบาลเมืองนราธวิาส นราธวิาส จ านวน ๑ อยู่ในสภาพดี คงทน

นราธวิาส ( รายละเอียดตามแบบ แหง่ ได้รับการปรับ และ ปลอดภยั

แปลนและรายการที่ ปรุงใหอ้ยู่ในสภาพดี 

เทศบาลก าหนด ) ปลอดภยั

๔ โครงการปรับปรุงและ  - เพื่อปรับปรุงและ  - ปรับปรุงและซ่อมแซม 9,720,000 - - - - อาคารศูนย์บริการ  - อาคารศูนย์บริการ กองสาธารณสุขฯ

ซ่อมแซมอาคารศูนย์ ซ่อมแซมอาคารศูนย์ อาคารศูนย์บริการสาธารณ สาธารณสุข เทศบาล สาธารณสุข เทศบาล

บริการสาธารณสุข บริการสาธารณสุข สุขและงานภมูิทศัน์ เมืองนราธวิาส เมืองนราธวิาส

และงานภมูิทศัน์ และงานภมูิทศัน์ เทศบาลเมืองนราธวิาส จ านวน ๑ หลัง ได้รับ อยู่ในสภาพดี คงทน

เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองนราธวิาส ( รายละเอียดตามแบบ การปรับปรุง ซ่อม และ ปลอดภยั

นราธวิาส ที่เทศบาลก าหนด ) แซมใหมี้สภาพดี 

คงทนและปลอดภยั

รวม - 22,610,000 - 50,000 10,000,000  - - - -

หน้า  ๒๑๗

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่

จ านวน 4 โครงการ



  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพท์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงก่อสร้างป้าย  - เพือ่บอกต าแหน่งทีต้ั่ง  - ก่อสร้างป้ายสถานี  -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 90 ของ  - ท าให้มีป้ายแสดง ส านักปลัดฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร ของสถานีขนส่งผู้โดย ขนส่งผู้โดยสารจังหวดั การมีป้ายแสดง ต าแหน่งทีต้ั่งของ  - งานสถานีฯ

จังหวดันราธวิาส สารจังหวดันราธวิาส นราธวิาส จ านวน 1 ป้าย ต าแหน่งทีต้ั่งของ สถานีขนส่งผู้โดย

ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล สถานีขนส่งผู้โดย สารจังหวดันราธวิาส 

ก าหนด สารจังหวดั ทีช่ัดเจน
นราธวิาส

2 โครงการปรับปรุงและ  - เพือ่จัดห้องจ าหน่าย  - ปรับปรุงและต่อเติม  - 200,000  -  -  - ร้อยละ 90 มี  - ผู้ประกอบการรถ ส านักปลัดฯ

ต่อเติมห้องจ าหน่าย ต๋ัวโดยสารรถประจ าทาง ห้องจ าหน่ายต๋ัวรถโดยสาร ห้องจ าหน่ายต๋ัว โดยสารทุกประเภท  - งานสถานีฯ

ต๋ัวรถโดยสารประจ า ประจ าทางทัง้หมด รถโดยสารประจ า มีสถานทีจ่ าหน่ายต๋ัว

ทาง ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล ทาง เป็นสัดส่วน

3 โครงการปรับปรุง  - เพือ่ทาสีและปรับปรุง  - ปรับปรุงอาคารสถานี 282,000  -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ  - อาคารทีท่ างาน ส านักปลัดฯ

อาคารสถานีขนส่ง อาคารในสถานีขนส่ง ขนส่งผู้โดยสารจังหวดั อาคารสถานีขนส่งสถานีขนส่งผู้โดย  - งานสถานีฯ

ผู้โดยสารจังหวดั ผู้โดยสารจังหวดั นราธวิาสโดยทาสีภายนอก ผู้โดยสารจังหวดั สารได้รับการปรับ

นราธวิาส นราธวิาส ให้สวยงาม และภายในอาคารทัง้หมด นราธวิาส สะอาด ปรุงและสวยงาม

รายละเอียดตามแบบแปลน สวยงาม มีความ

ทีเ่ทศบาลก าหนด เป็นระเบียบ เรียบร้อย

หน้า  ๒๑๘

งบประมาณและทีม่า

     7.11 แผนงาน  การพาณิชย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 -  ๒๕65) 

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ยุทธศาสตร์จังหวัดทึ ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพท์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้าง  - เพือ่ก่อสร้างอาคาร  - ก่อสร้างอาคารละหมาด  -  - 500,000  -  - มีอาคาร  - สถานีขนส่งผู้โดย ส านักปลัดฯ

อาคารละหมาด ละหมาดภายใน จ านวน 1 หลัง ขนาดกวา้ง ละหมาด ภาย สารมีอาคารละ  - งานสถานีฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร  5 เมตร ยาว 5  เมตร ในสถานีขนส่ง หมาดภายในบริเวณ

 - เพือ่ความเหมาะสม หรือมีขนาดพืน้ทีไ่ม่น้อย จ านวน 1 หลัง  สถานีขนส่งผู้โดย

ในการประกอบ กวา่ 25 ตารางเมตร สาร

ศาสนกิจระหวา่ง  รายละเอียดตามแบบ  - การประกอบศาสน

ชาย - หญิง ทีแ่ยก แปลนทีเ่ทศบาลก าหนด กิจระหวา่ง ชาย - 

เป็นสัดส่วน หญิงแยกเป็นสดั

สว่น

5 โครงการปรับปรุงห้อง  - เพือ่ปรับปรุงห้อง   - ปรับปรุงห้องลงเวลา  -  -  - 550,000  - ร้อยละ 100  - ห้องปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ

ปฏิบัติงานภายใน ปฏิบัติงานต่างๆ ทีช่ ารุด   - ปรับปรุงห้องจ าหน่าย ห้องปฏิบัติงาน ต่างๆ ได้รับการปรับ  - งานสถานีฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้สวยงาม     ต๋ัวบริษัทเดินรถ ได้รับการ ปรุงให้อยู่ในสภาพดี 

จังหวดันราธวิาส   - ปรับปรุงห้องเอนก ปรับปรุง พร้อมใช้งาน

    ประสงค์

  - ปรับปรุงร้านจ าหน่ายอาหาร

6 โครงการก่อสร้าง  - เพือ่เป็นทีบ่ังแดดให้  - ก่อสร้างโรงจอดรถ  -  -  -  - 550,000 ร้อยละ 90  - มีโรงจอดรถ ส านักปลัดฯ

โรงจอดรถส าหรับ กับรถของประชาชนผู้มา จักรยานยนต์ของผู้มาใช้ ของประชาชน ส าหรับผู้ใช้บริการ  - งานสถานีฯ

ประชาชนผู้รับบริการ ติดต่อใช้บริการสถานี บริการสถานีขนส่งฯ ผู้มาติดต่อ สถานีขนส่งฯ 

ขนส่งผู้โดยสาร รายละเอียดตามแบบ สถานีขนส่ง  - ประชาชนได้รับ

แปลนทีเ่ทศบาลก าหนด มีทีบ่ังแดดใน  ความพึงพอใจ

การจอดรถ  - สถานีขนส่งฯ มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวม - 282,000 200,000 500,000 550,000 1,550,000 - - -

หน้า  ๒๑๙

จ านวน 6 โครงการ

งบประมาณและทีม่า


