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ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เร่ือง  ให้ใช้แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

    ตามที่  เทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2556  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  5  ข้อ  26  ข้อ  27  ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ดําเนินการ  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบของเทศบาล  และหน่วยงานอ่ืน   
ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในเขตเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลได้อนุมัติแล้ว  น้ัน 

 ดังน้ัน  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  เทศบาลจึงขอประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  จํานวน  122  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  90,605,580  บาท  และ
หน่วยงานอ่ืน  จํานวน  46  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   3,322,450   บาท     

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  2555 

        อุดม  เด่นสันติกุล 
      (นายอุดม  เด่นสันติกุล) 
     รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
            นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
 

        



คํานํา 
 แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  เล่มน้ีได้จัดทํา
ขึ้นเพ่ือรวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาส  และหน่วยงานอ่ืน ที่ดําเนินการ
จริงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ที่แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
งบประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดําเนินการ  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ให้มีความเหมาะสม  ชัดเจน  มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือใน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองนราธิวาส  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2556  เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนท่ีเก่ียวข้อง  และมีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารการพัฒนาเขตเทศบาล
เมืองนราธิวาสให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
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ส่วนที ่1 

บทนํา 
1. บทนาํ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปีเป็นประจําทุกปี  ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  โดยแผนการดําเนินงานจะจัดทําหลังจากการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  และ
จะต้องจัดทําให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต้ัง
งบประมาณดําเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  หากการจัดทําแผนการดําเนินงานไม่เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณน้ันๆ  
สามารถขอขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนการดําเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดประกาศภายใน  15  วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนการดําเนินงาน  เป็นโครงการ/กิจกรรม  
ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี (รวมเงินอุดหนุน)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)  โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการประสานและการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
  แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส
เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  งบประมาณ   หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  และระยะเวลาที่ดําเนินการของเทศบาล  และหน่วยงานอ่ืนที่ดําเนินการจริงในพื้นที่ของ
เทศบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  ประกอบด้วย 

-  บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนที่  2  ประกอบด้วย 
-  แผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
- แผนการดําเนินงานของหน่วยงานอ่ืน 
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2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

  1.  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่ต้องดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

  2.  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่   

  3.  เพ่ือให้การประสานงาน  การติดตามและประเมินผล  มีความสะดวกและสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได้ 

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  (หมวด  5  ข้อ  26)  ได้กําหนดให้เทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
โดยมีขั้นตอนการจัดทํา  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมแผนงาน/ 
โครงการการพัฒนาของเทศบาล  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จัดทําร่างแผนการ 
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอ 
ผู้บริหารเทศบาลเพ่ือประกาศเป็นแผนการดําเนินงานโดยปิดประกาศใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของเทศบาลและหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของเขตเทศบาล 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงานต่อผู้บริหาร
   

ผู้บริหารเทศบาลลงนามแผนการดําเนินงาน 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน
ก า ร จั ดทํ า แ ผน พัฒนา
เทศบาล 

คณะก ร ร ม ก า ร พัฒน า
เทศบาล 

ปิดประกาศภายใน  15  วัน  
นับแต่วันที่ประกาศ  และปิด
ประกาศอย่างน้อย  30  วัน 

    

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

 

.   
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4 .  ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  1. ทําให้มีแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ต้องดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

  2. ผู้บริหารสามารถควบคุมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

  3. ทําให้การประสานงาน  การติดตามและประเมินผล  มีความสะดวกและตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานได้ 



 

 

 

 

ส่วนที่  2 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด

1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก  ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  15             12.30          19,093,000.00    21.07            สํานักการช่าง

เขื่อน  ระบบระบายน้ํา
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค  บริโภค 1               0.82            450,000.00         0.50              สํานักการช่าง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1:  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 จัดทําผังเมืองและผังตําบล  -  -  -  -  - 
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร  -  -  -  -  - 
1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 2               1.64            878,200.00         0.97              สํานักการช่าง

18             14.76         20,421,200.00    22.54           

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน 1               0.82            20,000.00           0.02              กองสวัสดิการฯ

ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส 5               4.10            1,088,000.00       1.20              กองสวัสดิการฯ

ทางสังคม
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุน 9               7.38            29,932,880.00    33.04            สํานักการศึกษา

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.4 ป้องกัน  บําบัด  ฟื้นฟูและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน 1               0.82            100,000.00         0.11              สํานักปลัดฯ

สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย  การกีฬาและนันทนาการ 7               5.74            2,700,000.00       2.98              สํานักการศึกษา

รวม
ยุทธศาสตร์ที่  2 :  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

2.6 ส่งเสริมการป้องกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนา 9               7.38            930,000.00         1.03              กองสาธารณสุขฯ

ด้านการสาธารณสุข
32             26.24         34,770,880.00    38.38           

และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชนเกียวกับการเมือง  -  -  -  -  - 

การปกครองระบบประชาธิปไตย
่

ยุทธศาสตร์ที่  3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
รวม

3.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศึกยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2               1.64            1,371,000.00       1.52              สํานักปลัดฯ

ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ 2               1.64            250,000.00         0.28              สํานักปลัดฯ

เรียบร้อยในท้องถิ่น กองสวัสดิการฯ

3.4 ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการ  -  -  -  -  - 
แก้ไขปัญหาความมั่นคง

4               3.28           1,621,000.00      1.80             

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
4.1 ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน 1               0.82            2,870,000.00       3.17              สํานักการช่าง

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐิกจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 1               0.82            100,000.00         0.11              สํานักการศึกษา

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  -  -  -  -  - 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3               2.46            7,525,000.00       8.31              สํานักการช่าง

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  4 : การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
รวม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ  -  -  -  -  - 
5               4.10           10,495,000.00    11.59           

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -  -  -  -  - 
5.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใจการร่วมกันอนุรักษ์ 1               0.82            50,000.00           0.05              สํานักการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 1               0.82            4,000,000.00       4.41              สํานักการช่าง

5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย  -  -  -  - 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  -  -  -  - 

2               1.64           4,050,000.00      4.46             
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 10             8.20            3,201,000.00       3.53              กองสวัสดิการฯ

สํานักการศึกษา

สํานักปลัดฯ

กองสาธารณสุขฯ

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล  -  -  -  -  - 
6.3 เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา 4               3.27            1,140,000.00       1.26              กองสวัสดิการฯ

สํานักการศึกษา

รวม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยดําเนินการ

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น  -  -  -  -  - 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็ก  -  -  -  -  - 

และประชาชน
14             11.47         4,341,000.00      4.79             

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 7               5.74            5,872,000.00       6.48              ทุกสํานัก/กอง

7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 24             19.67          4,685,500.00       5.17              ทุกสํานัก/กอง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ 3               2.45            370,000.00         0.40              กองวิชาการฯ

บ้านเมืองที่ดี กองคลัง

7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 1               0.81            20,000.00           0.02              กองคลัง

7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 7               5.74            581,000.00         0.64              สํานักปลัดฯ

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงาน 5               4.10            3,378,000.00       3.73              กองวิชาการฯ

ขององค์กร
47             38.51         14,906,500.00    16.44           

122         100.00     90,605,580.00 100.00       
 

รวมทั้งสิ้น
รวม
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 751,000 ซอยทิพย์วารี สํานักการช่าง  
เสริมเหล็กซอยทิพย์วารี 1,170 ตารางเมตร (เงินรายได้)

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา

(หน้า 35/58)

2 ก่อสร้างปรับปรุงถนน  - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต 770,000 ซอยโคกเคียน 1 สํานักการช่าง
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต  ซอยโคกเคียน 1 พื้นที่ประมาณ 1,675 ตารางเมตร (เงินอุดหนุน) ซอยทิพย์กาญจนา

ซอยทิพย์กาญจนา

(หน้า 35/58)

3 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 884,000 ซอยแยกถนน สํานักการช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแยก 0.60 เมตร ความยาว 168 เมตร (เงินอุดหนุน) พนาสณฑ์ 2

ถนนพนาสณฑ์ 2  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

285 ตารางเมตร

(หน้า 35/58)

4 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 433,000 ซอยข้างร้าน สํานักการช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้าน 0.60 เมตร ความยาว 69 เมตร (เงินรายได้) หมอพีระ 

หมอพีระ (ถนนพิชิตบํารุง)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ (ถนนพิชิตบํารุง)

160 ตารางเมตร (หน้า 35/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

5 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 810,000 ซอยข้างโรงเรียน สํานักการช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยข้าง 0.60 เมตร ความยาว 142 เมตร (เงินอุดหนุน) เทศบาล 3

โรงเรียนเทศบาล 3  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ (บ้านยะกัง)
 320 ตารางเมตร

(หน้า 35/58)

6 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 3,547,000 ซอยพนาสณฑ์ 3 สํานักการช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร ความยาว 410 เมตร (เงินรายได้)

ซอยพนาสณฑ์ 3  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

2,500 ตารางเมตร

(หน้า 35/58)

7 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 443,000 ซอยแยกด่านภาษี สํานักการช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกด่าน 0.60 เมตร ความยาว 95 เมตร (เงินรายได้)  - ซอยมัสยิดปาทาน
ภาษี - ซอยมัสยิดปาทาน (หน้า 36/58)

8 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1,069,000 ซอยแยกถนน สํานักการช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแยก 0.60 เมตร ความยาว 185 เมตร (เงินอุดหนุน) รัตนวณิชย์

ถนนรัตนวณิชย์  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ (หลัง หจก.ประยูร

(หลัง หจก.ประยูรพาณิชย์) 460 ตารางเมตร พาณิชย์)

(หน้า 36/58)

9 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 4,314,000 ซอยแยกถนน สํานักการช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแยก 0.60 เมตร ความยาว 817 เมตร (เงินอุดหนุน) ศิริไชยชาญ

ถนนศิริไชยชาญ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

789 ตารางเมตร

(หน้า 36/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

10 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1,929,000 ซอยวีระพัฒนา สํานักการช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร ความยาว 275 เมตร (เงินอุดหนุน)

ซอยวีระพัฒนา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

1,200 ตารางเมตร

(หน้า 36/58)

11 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1,184,000 ถนนคชรัตน์ สํานักการช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร ความยาว 240 เมตร (เงินรายได้) ซอย 2

ถนนคชรัตน์ ซอย 2  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

288 ตารางเมตร

(หน้า 36/58)

12 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 697,000 ถนนศิริไชยชาญ สํานักการช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.60 เมตร ความยาว 132 เมตร (เงินอุดหนุน) ซอย 8

ถนนศิริไชยชาญ    ซอย 8  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

228 ตารางเมตร

(หน้า 36/58)

13 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1,519,000 ถนนอดุลตานนท์ สํานักการช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร ความยาว 258 เมตร (เงินอุดหนุน)  (แยกสองขวามือ)

ถนนอดุลตานนท์   (แยกสองขวามือ)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 

488 ตารางเมตร (หน้า 36/58)

14 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 270,000 ถนนละม้ายอุทิศ สํานักการช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน 0.60 เมตร ความยาว 43 เมตร (เงินรายได้)   (ตรงบ้านเลขที่ 

ละม้ายอุทิศ (ตรงบ้านเลขที่  18/4  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 18/4 ,18/5)
 ,18/5) 107 ตารางเมตร (หน้า 37/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

15 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 473,000 หน้าบาราเซาะ สํานักการช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร ความยาว 73 เมตร (เงินอุดหนุน) (เปาะซูมะ) 

หน้าบาราเซาะ(เปาะซูมะ)  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ  รายอบือรากะ

 รายอบือรากะ 192 ตารางเมตร (หน้า 37/58)
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พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค - บริโภค

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ต่อเติมขยายเขตประปา  - อุดหนุนสมทบให้การประปา 450,000 ภายในชุมชน สํานักการช่าง

ส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส  (เงินรายได้)  กาแลตาแป

เพื่อขยายเขตประปา

ภายในชุมชนกาแลตาแป (หน้า 38/58)



1

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 จัดทําผังเมืองและผังตําบล

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

1414

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.



พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

1414

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั้งเสา TOWER สามเหลี่ยม 178,200 โรงเรียน สํานักการศึกษา
สนามบาสเก็ตบอล  ขนาด 0.30 X 0.30 เมตร (เงินอุดหนุน) เทศบาล 1

สูง 8.00 เมตร จํานวน 4 ต้น (ถนนภูผาภักดี) (หน้า37/58)

พร้อมอุปกรณ์

2 ขยายระบบจําหน่าย  - ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต 700,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักการช่าง

ไฟฟ้าเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาล  บริเวณซอยต่าง ๆ (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

ให้มีไฟฟ้าใช้ ่ ั่ ึงอยางทวถ (หน้า37-38/58)



พ.ศ.2556

ยะเวลาดําเนินการ

1515

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ ระ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  - ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมและ 20,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการสังคม

ในชุมชน สัมมนาแก่กลุ่มอาชีพและ (เงินรายได้) เทศบาล

ผู้ ิ ั ์ชุ นประกอบการผลตภณฑ มช (หน้า 43/58)

และสินค้า OTOP



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ,ผู้พิการ  - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับ 50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

และคนเร่ร่อนในเขตเทศบาล ปรุงที่อยู่อาศัยวัสดุเครื่องอุปโภค - (เงินรายได้)

บริโภควัสดุอื่นๆรวมทั้งเครื่องช่วย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒   ส่งเสรมิงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

อวัยวะ(อุปกรณ์)สําหรับผู้พิการ (หน้า33/58)

2 ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  - ดําเนินการช่วยเหลือโดยจ่าย 120,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาล เป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (เงินรายได้)

เครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าวัสดุ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หน้า33/58)

3 เทศบาลพบประชาชน  - จัดกิจกรรมการออกหน่วย 300,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

(เทศบาลเคลื่อนที่) บริการเคลื่อนที่ของหน่วยงาน (เงินรายได้)

ต่างๆสู่ชุมชน 35 ชุมชน (หน้า43/58)

4 พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน  - จัดอบรมบทบาทหน้าที่ ภารกิจ 600,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

และกลุ่มสตรี ของคณะกรรมการชุมชนและทัศน (เงินรายได้)

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

สนับสนุนแนวคิดในการดําเนิน

งานเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ (หน้า 43/58)

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค 18,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

เอดส์เดือนละ 500  บาท (เงินรายได้)

16



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

จํานวน 3 ราย  (เงินรายได้ 2 คน (เงินอุดหนุน)

12,000  บาท)

(เงินอุดหนุน 1 คน 6,000บาท)

(หน้า 57/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  - พัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ 200,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ท้องถิ่น นักเรียนในสังกัดเทศบาลและส่ง (เงินอุดหนุน) สังกัดเทศบาล

เข้าประกวดแข่งขันทางด้าน (หน้า 22/58)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓   ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

วิชาการในระดับเทศบาล/ระดับ

เขต /ระดับประเทศ

2 จัดนิทรรศการทางการศึกษา  - จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 250,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

และแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน (เงินอุดหนุน) สังกัดเทศบาล

ระดับเทศบาล /ภาค  สังกัด (หน้า 22 /58)

และระดับประเทศ  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

ระดับเทศบาล/ระดับภาค/ระดับ

ประเทศ

3 ประเมินคุณภาพทางการศึกษา  - จัดทําเครื่องมือประเมิน 20,000 สํานักการ สํานักการศึกษา

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ข้อสอบ) เข้าเล่มและวัสดุดําเนิน (เงินอุดหนุน) ศึกษา

และระดับชาติของโรงเรียนใน การ (หน้า 22/58)

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

4 จัดอบรมพัฒนาครูและลูกจ้างใน  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ 150,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

สังกัดและผู้ดูแลเด็กเล็กถ่ายโอน นักเรียนในการพัฒนาตามข้อตกลง (เงินอุดหนุน) สังกัดเทศบาล

และจัดตั้งเองรวมทั้งพัฒนาตาม เช่น ค่าตอบแทนและว้สดุอื่น ๆ (หน้า 22/58)

ข้อตกลงกับองค์การการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง

ตามหลักสูตรการจัดการ

ศึกษา(MOU)

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 1.โครงการอาหารกลางวันสําหรับ 10,701,080 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนา สังกัดเทศบาล

เด็กเล็ก (หน้า 22-23/58)

2.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 120,000

3.เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 57,600

4. ตั้งระบบ Wireless 43,200

โรงเรียนเทศบาล 1-6 

5.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 1,000,000

โดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น

6.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 640,000

ศึกษา

7.ปรับปรุงห้องสมุด 450,000

8.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ 120,000

โรงเรียนสําหรับเป็นฐาน
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

9.ประกวด อปท.จัดทําแผนการ 50,000

ศึกษาดีเด่นระดับโรงเรียน

10.จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับ 200,000  
เด็กปฐมวัย 13,381,880

(เงินอุดหนุน)

6 อุทยานการเรียนรู้  - จัดประชุมอบรม ผู้บริหาร ผู้รับ 10,000,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

(TK Park นราธิวาส) ผิดชอบ (เงินอุดหนุน) นราธิวาสราช (หน้า 23/58)

 - จ้างทําเอกสารสื่อมัลติมิเดีย นครินทร์

และสื่อประชาสัมพันธ์

7 สนับสนุนอาหารกลางวัน  - สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

 * โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 3,400,800 เขตเทศบาล

 * โรงเรียนเมืองนราธิวาส 2,061,800 (หน้า 25-26/58)

 * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กําปงบารู) 109,200

 * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ยะกัง2) 109,200  

5,681,000

(เงินอุดหนุน)

8 ดําเนินการขยายโอกาสทาง  - เป็นค่าดําเนินการขยายโอกาส 50,000 โรงเรียน สํานักการศึกษา

การศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6) ทางการศึกษาช่วงที่ 4 (ม.4-ม.6) (เงินอุดหนุน) เทศบาล 3

ของ รร.เทศบาล 3 เช่น ค่าจ้างครู (บ้านยะกัง) (หน้า 26/58)

ค่าอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ

9 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กบน 200,000 หาดนราทัศน์ สํานักการศึกษา

เวที  การประกวดดนตรี ฯลฯ (เงินอุดหนุน)

(หน้า 46/58)
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พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

2121

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔   ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ  การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ 100,000 ชุมชนในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล ในทุกด้าน (เงินอุดหนุน) โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เช่น การบําบัดรักษา การจั ิท ( ิดน รรศ เงนรายได้) (หน้า 3/58)

การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  - จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล 200,000 สนามกีฬาเทศบาล สํานักการศึกษา

สัมพันธ์ระหว่างเทศบาลภายใน (เงินอุดหนุน) เมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส (หน้า 45/58)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕   ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ

2 แข่งขันกีฬานักเรียน  - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 250,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา (เงินอุดหนุน) เทศบาล

มัธยมศึกษาทั้งในสังกัดเทศบาล (หน้า 45/58)

และสังกัดอื่น ๆและจัดการแข่งขัน

กีฬาสีภายในโรงเรียนโดยจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน

ซื้ออุปกรณ์กีฬาบนลานและในลู่

วิ่งและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3 จัดการแข่งขันกีฬาประกวดความรู้  - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาการประ 500,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ความสามารถและส่งเสริมเยาวชน กวดต่างๆเช่น ร้องเพลง  เต้น (เงินอุดหนุน) เทศบาล

ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบ ลิเกฮูลู ตกปลาชายฝั่งทะเล (หน้า 45/58)

หรือประกวดกิจกรรมต่างๆ  เปตอง   ฟุตบอล ชายหาด 

 ฟุตบอลอาวุโส  เซปัคตะกร้อ

บาสเกตบอล(สตรีทบอล)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

4 จัดการแข่งขันฟุตบอล  - จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 500,000 สนามกีฬาเทศบาล สํานักการศึกษา

ชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส (เงินอุดหนุน) เมืองนราธิวาส

 จํานวน 35 ชุมชน (หน้า 45/58)

5 ดําเนินงานของศูนย์เยาวชน  - จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อน 50,000 ศูนย์เยาวชน สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส หรือจัดฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มสนใจ (เงินอุดหนุน) เทศบาลเมือง

   ด้านต่างๆ เช่น กีฬา ศิลปะ นราธิวาส (หน้า 46/58)

นันทนาการ  ดนตรี  นาฏศิลป์ฯ

ฝึกอาชีพวิชาการตามความสนใจ

ตลอดปีของเยาวชน 

6 ชุมชนสัมพันธ์  - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการมี 350,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือ (เงินอุดหนุน)

กิจกรรมที่ทําในชุมชน (หน้า 46/58)

7 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ  - ส่งทีมกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาล 850,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด เมืองนราธิวาสเข้าร่วมการแข่งขัน (เงินอุดหนุน) เทศบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน (หน้า 47/58)

ท้องถิ่นระดับภาค  ปีละ 1 ครั้ง

 - ส่งทีมกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนราธิวาสเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 คุ้มครองผู้บริโภค  - อบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร (เงินรายได้)

การเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖   ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แก่ประชาชนทั่วไป (หน้า 28/58)

2 ตลาดน่าซื้อ  - ออกตรวจสอบและควบคุมความ 20,000 ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ปลอดภัยของอาหารที่จําหน่ายใน (เงินรายได้)

ตลาดสดเทศบาล เช่น ผัก เนื้อ ผลไม้ ฯลฯ (หน้า 28/58)

3 เฝ้าระวังสารปนเปื้อนและ  - เก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจสอบสาร 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

จุลินทรีย์ในอาหาร เคมีที่ปนเปื้อนและจุลินทรีย์ที่ก่อให้ (เงินรายได้)

เกิดโรคทางเดินอาหาร

(หน้า 28/58)

4 อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ  - จัดอบรมผู้ประกอบการร้าน 30,000 ห้องประชุมสาํนักงาน กองสาธารณสุขฯ

ด้านสุขาภิบาลอาหาร จําหน่ายอาหาร จํานวน 100 คน (เงินรายได้) เทศบาล

(หน้า 28/58)

5 อบรมผู้ประกอบการเสริมสวย  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ 30,000 ห้องประชุมสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ

ผู้ประกอบการ ร้านเสริมสวย (เงินรายได้) เทศบาล

จํานวน 80 ร้าน (หน้า 28/58)

24



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

6 อาชีวอนามัย  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ 30,000 ห้องประชุมสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ

ประกอบการจํานวน 200 คน (เงินรายได้) เทศบาลเมืองนราธิวาส

(หน้า 28/58)

7 ทันตกรรมรักษาและ  - ให้บริการดูแลสุขภาพใน 300,000 คลินิกเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

การทันตสาธารณสุข ช่องปากและการรักษาโรค (เงินรายได้) (ถนนภูผาภักดี)

ทันตกรรมแก่ประชาชน (หน้า 30/58)

8 บริการคลินิคพิเศษเพื่อการรักษา  - จัดให้บริการคลินิคพิเศษ 400,000 คลินิกเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

พยาบาลประชาชนนอก นอกเวลาราชการ จํานวน 1 แห่ง (เงินรายได้) (ถนนภูผาภักดี)

เวลาราชการ

(หน้า 30/58)

9 ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  - ให้ความรู้บริการฉีดวัคซีนพิษ 60,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

สุนัขบ้า ทําหมันให้แก่ สัตว์เลี้ยงใน (เงินรายได้)

ชุมชนต่างๆ

(หน้า 55/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 คุ้มครองผู้บริโภค  - อบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร (เงินรายได้)

การเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖   ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แก่ประชาชนทั่วไป (หน้า 28/58)

2 ตลาดน่าซื้อ  - ออกตรวจสอบและควบคุมความ 20,000 ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ปลอดภัยของอาหารที่จําหน่ายใน (เงินรายได้)

ตลาดสดเทศบาล เช่น ผัก เนื้อ ผลไม้ ฯลฯ (หน้า 28/58)

3 เฝ้าระวังสารปนเปื้อนและ  - เก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจสอบสาร 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

จุลินทรีย์ในอาหาร เคมีที่ปนเปื้อนและจุลินทรีย์ที่ก่อให้ (เงินรายได้)

เกิดโรคทางเดินอาหาร

(หน้า 28/58)

4 อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ  - จัดอบรมผู้ประกอบการร้าน 30,000 ห้องประชุมสาํนักงาน กองสาธารณสุขฯ

ด้านสุขาภิบาลอาหาร จําหน่ายอาหาร จํานวน 100 คน (เงินรายได้) เทศบาล

(หน้า 28/58)

5 อบรมผู้ประกอบการเสริมสวย  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ 30,000 ห้องประชุมสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ

ผู้ประกอบการ ร้านเสริมสวย (เงินรายได้) เทศบาล

จํานวน 80 ร้าน (หน้า 28/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

6 อาชีวอนามัย  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ 30,000 ห้องประชุมสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ

ประกอบการจํานวน 200 คน (เงินรายได้) เทศบาลเมืองนราธิวาส

(หน้า 28/58)

7 ทันตกรรมรักษาและ  - ให้บริการดูแลสุขภาพใน 300,000 คลินิกเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

การทันตสาธารณสุข ช่องปากและการรักษาโรค (เงินรายได้) (ถนนภูผาภักดี)

ทันตกรรมแก่ประชาชน (หน้า 30/58)

8 บริการคลินิคพิเศษเพื่อการรักษา  - จัดให้บริการคลินิคพิเศษ 400,000 คลินิกเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

พยาบาลประชาชนนอก นอกเวลาราชการ จํานวน 1 แห่ง (เงินรายได้) (ถนนภูผาภักดี)

เวลาราชการ

(หน้า 30/58)

9 ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  - ให้ความรู้บริการฉีดวัคซีนพิษ 60,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

สุนัขบ้า ทําหมันให้แก่ สัตว์เลี้ยงใน (เงินรายได้)

ชุมชนต่างๆ

(หน้า 55/58)

25



1

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองระบบประชาธิปไตย
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.



ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่   ๓.๒   ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ก่อสร้างคอกกักสัตว์  - ก่อสร้างคอกกักสัตว์ 406,000 สถานีดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า (เงินรายได้) (ถนนจาตุรงค์รัศมี) งานเทศกิจ

8X14  เมตร 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

(หน้า 16/58)

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ 125,000 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ของงานป้องกันและบรรเทา หอยโข่ง จํานวน 5 เครื่อง งานป้องกันฯ

สาธารณภัย  - จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร 120,000 (หน้า 17-18/58)

จํานวน  10  เครื่อง

 - จัดซื้อชุดปฏิบัติการ 190,000

สวมเร็ว  จํานวน 60 ชุด

 - จัดซื้อชุดผจญเพลิง   285,000

จํานวน  30  ชุด

 - จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง  245,000

จํานวน  15 เส้น  ขนาด (เงินรายได้) 

 2 นิ้วครึ่ง พร้อมข้อต่อ 

ทองเหลือง  และสายส่งน้ํา

ดังเพลิง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง

 พร้อม ข้อต่อทองเหลือง 

26



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา ๓.๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย  - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้อง 50,000 สถานีดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล

พลเรือน กันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างน้อย (เงินรายได้) เทศบาลเมือง

ปีละ 1 ครั้ง โดยให้ทุกหน่วย นราธิวาส

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ของเทศบาลเข้าร่วมฝึก

(หน้า 16/58)

2 สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อ  - จัดกิจกรรมของชุมชน 200,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ

สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง รายละเอียดตามโครงการแผน (เงินรายได้) เทศบาล

งานของชุมชน

(หน้า 43/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ปรับปรุงตลาดสดบาเละฮิเล  - ก่อสร้างหลังคาตลาดสดเทศบาล 2,870,000 ตลาดสด กองสาธารณสุขฯ
กว้าง 21 เมตร  ความยาว 36 เมตร (เงินอุดหนุน) บาเละฮิเล

(หน้า  37/58)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
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ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556

2929

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 นันทนาการเพื่อประชาชน  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดง  100,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน เมืองนราธิวาส

การจัดกิจจกรรม ( ิเงนอุดหนุน) (หน้า 46/58)



1

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง - ก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพาน 7,295,000 บริเวณภายใน สํานักการช่าง
ภายในหาดนราทัศน์ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 12 เมตร (เงินอุดหนุน) หาดนราทัศน์

ความยาว 9 เมตร (หน้า35/58)

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

สะพานข้ามคลอง จํานวน 1 จุด

2 จัดกิจกรรมและนิทรรศการ  - จัดซุ้มเข้าร่วมงานกาชาด 30,000 แยกถนนสุริยะ สํานักการศึกษา
งานกาชาด ประจําจังหวัดโดย (เงินอุดหนุน) ประดิษฐ์

 - จัดบอร์ดนิทรรศการ การ (หน้า46/58)
แสดงผลงานของเทศบาล

โรงเรียน นักเรียน บุคลากร

การแสดงของเยาวชน ออกร้าน

จําหน่ายอาหาร คาราโอเกะ

เกม และกิจกรรมนันทนาการ

อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

30



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

3 เรารักษ์นราทัศน์  - จัดการประกวดและแข่งขัน 200,000 หาดนราทัศน์ สํานักการศึกษา

กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขัน (เงินอุดหนุน)

ฟุตบอลชายหาด วอลเลย์บอล (หน้า46/58)

ชายหาด เปตอง  การประกวด

นางงามบาติก นางงามท้องถิ่น

การประกวดร้องเพลง ฯลฯ

จัดนิทรรศการการจําหน่าย

อาหาร สินค้าราคาถูก
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27

พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.



28

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  - จัดการอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติแนว 50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจ (เงินอุดหนุน)

บทบาทของเยาวชนต่อสิ่งแวดล้อม (หน้า 46/58)

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

   แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

 - ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่ม

เป้าหมายเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป

จํานวนไม่น้อยกว่า 40 คน 

 - ทําแผ่นใบปลิวเชิญชวนประชาชนร่วม

แสดงเจตจํานงค์ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 - จัดตั้งกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมและเครือข่าย

ในชุมชนเขตเทศบาล
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พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

3333

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

   แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ติดตั้งซุ้มสะพานลอย  - ติดตั้งซุ้มสะพานลอยหน้าโรงเรียนนราสิกขาลัย 4,000,000 สะพานลอย สํานักการช่าง

เทิดพระเกียรติ จํานวน 2 ด้าน ความยาว 20 เมตร (เงินอุดหนุน) หน้าโรงเรียน (หน้า 37/58)

นราสิกขาลัย



1

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลงังานทดทน



ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 อุดหนุนกิจกรรมสาธารณะ อุดหนุนชุมชน  จํานวน  37  โครงการ  ดังนี้

ประโยชน์องค์กรปกครอง 1.อุดหนุนชุมชนจือปอ  ตามโครงการเมาลิดสาน 12,000 ชุมชนจือปอ กองสวัสดิการฯ

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน สัมพันธ์ชุมชนจือปอ ครั้งที่ 4 ประจําปี  2556

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

อื่น 2.อุดหนุนชุมชนประชาภิรมย์ ตามโครงการสืบ 12,000 ชุมชนประชาภิรมย์ กองสวัสดิการฯ

สานวัฒนธรรมประเพณีและรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ

3)อุดหนุนชุมชนเมาะสือแม ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนเมาะสือแม กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

4)อุดหนุนชุมชนกําปงบารู 2  ตามโครงการเมาลิด 12,000 ชุมชนกําปงบารู 2 กองสวัสดิการฯ

สานสัมพันธ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

5)อุดหนุนชุมชนอดุลย์ตานนท์  ตามโครงการรดน้ํา 12,000 ชุมชนอดุลย์ตานนท์ กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ - งานปีใหมไ่ทย

2556

6)อุดหนุนชุมชนรายอบือรากะ  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนรายอบือรากะ กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

7)อุดหนุนชุมชนกาแลปาแย   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกาแลปาแย กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

34



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
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ระยะเวลาดําเนินการ

8)อุดหนุนชุมชนกําปงบารู 1   ตามโครงการอาซูรอ 6,000 ชุมชนกําปงบารู 1 กองสวัสดิการฯ

รําลึก  ประจําปี  2556

9)อุดหนุนชุมชนกําปงบารู 1   ตามโครงการแข่งขัน 6,000 ชุมชนกําปงบารู 1 กองสวัสดิการฯ

กีฬาสีภายในชุมชน   ประจําปี  2556

10)อุดหนุนชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์  ตามโครง 12,000 ชุมชนตรอกช้าง กองสวัสดิการฯ

การเมาลิดสานสัมพันธ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สมานฉันท์

11)อุดหนุนชุมชนร่วมอุทิศ  ตามโครงการประเพณี 6,000 ชุมชนร่วมอุทิศ กองสวัสดิการฯ

สงกรานต์ รดน้ํา - ขอพรผู้สูงอายุ ปี 2556

12)อุดหนุนชุมชนร่วมอุทิศ  ตามโครงการต้อนรับ 6,000 ชุมชนร่วมอุทิศ กองสวัสดิการฯ

 ปีใหม่ - รวมใจฉลองวันเด็กแห่งชาติ

13)อุดหนุนชุมชนพิทักษ์ลิขิต  ตามโครงการ 12,000 ชุมชนพิทักษ์ลิขิต กองสวัสดิการฯ

จัดงานเมาลิดสานสัมพันธ์สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น

14)อุดหนุนชุมชน   912 ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชน   912 กองสวัสดิการฯ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน 912

15)อุดหนุนชุมชนวัดบางนรา ตามโครงการวัน 12,000 ชุมชนวัดบางนรา กองสวัสดิการฯ

สงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

16)อุดหนุนชุมชนประชาร่วมใจตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนประชาร่วมใจ กองสวัสดิการฯ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชนประชาร่วมใจ

17)อุดหนุนชุมชนกําปงตาโก๊ะ ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกําปงตาโก๊ะ กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
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ระยะเวลาดําเนินการ

18)อุดหนุนชุมชนชายทะเล   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนชายทะเล กองสวัสดิการฯ

เมาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

19)อุดหนุนชุมชนฮูยงตันหยง  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนฮูยงตันหยง กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

20)อุดหนุนชุมชนกาแลตาแป  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกาแลตาแป กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

21)อุดหนุนชุมชนสมัยอาณาจักร  ตามโครงการ 12,000 ชุมชนสมัยอาณาจักร กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสัมพันธ์ ชุมชนสมัยอาณาจักร

22)อุดหนุนชุมชนมัดยามัน   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนมัดยามัน กองสวัสดิการฯ

เมาลิด ชุมชนมัดยามัน

23)อุดหนุนชุมชนบางนาค  ตามโครงการวัน 12,000 ชุมชนบางนาค กองสวัสดิการฯ

สงกรานต์ สานสัมพันธ์ 

24)อุดหนุนชุมชนโต๊ะกอดอร์  ตามโครงการ 12,000 ชุมชนโต๊ะกอดอร์ กองสวัสดิการฯ

จัดงานอาซูรอ

25)อุดหนุนชุมชนยะกัง 1 ตามโครงการกวนอาซูรอ 12,000 ชุมชนยะกัง 1 กองสวัสดิการฯ

26)อุดหนุนชุมชนละม้ายอุทิศ  ตามามโครงการวัน 12,000 ชุมชนละม้ายอุทิศ กองสวัสดิการฯ

สงกรานต์สานสัมพันธ์ ปี 2556

27)อุดหนุนชุมชนกําปงบารู 3   ตามโครงการจัด 12,000 ชุมชนกําปงบารู 3 กองสวัสดิการฯ

งานเมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

28)อุดหนุนชุมชนยะกัง 2   ตามโครงการ 12,000 ชุมชนยะกัง 2 กองสวัสดิการฯ

อาซูรอสัมพันธ์
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
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ระยะเวลาดําเนินการ

29)อุดหนุนชุมชน  ณ นคร    ตามโครงการ 12,000 ชุมชน  ณ นคร กองสวัสดิการฯ

รดน้ําแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุ ชุมชน ณ นคร

30)อุดหนุนชุมชนท่าเรือ 2000  ตามโครงการ 12,000 ชุมชนท่าเรือ 2000 กองสวัสดิการฯ

จัดงานเมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

31)อุดหนุนชุมชนตลาดเก่า   ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนตลาดเก่า กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

32)อุดหนุนชุมชนกําปงปายง  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนกําปงปายง กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

33)อุดหนุนชุมชนบือตง  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนบือตง กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

34)อุดหนุนชุมชนกูแบบาเดาะ  ตามโครงการจัด 12,000 ชุมชนกูแบบาเดาะ กองสวัสดิการฯ

งานเมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

35)อุดหนุนชุมชนบูรณะ  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนบูรณะ กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

36)อุดหนุนชุมชนพนาสณฑ์  ตามโครงการจัดงาน 12,000 ชุมชนพนาสณฑ์ กองสวัสดิการฯ

เมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

37)อุดหนุนชุมชนหลังตลาดสด  ตามโครงการจดั 12,000 ชุมชนหลังตลาดสด กองสวัสดิการฯ

งานเมาลิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

 อุดหนุนมัสยิด/มัดราเซาะห์ จํานวน 36 โครงการ ดังนี้

1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดยามาอียา สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 อัลยากานียะห์
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
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ระยะเวลาดําเนินการ

2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดดารุล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 อิสติกลาล

3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดดารุลคอยร์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

4.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดกําปงตาโก๊ะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

5.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดบูรณะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

6.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดยุมอียะห์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

7.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดอัลนูร์(ปาทาน) สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

8.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดประจําจังหวัด สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

9.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดนูรูลฮูดา สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 (ฮูยงตันหยง) 

10.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดนูร์ฮีดายะห์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

11.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัสยิดดารุสสาม สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

12.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์ดารุล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 นาอีม 
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13.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์กูแบ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 บาเดาะ

14.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์กาแล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 แบดา

15.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์บาโง สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

16.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์โต๊กูเวย์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

17.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์หะยี สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 มะอีลา

18.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์บาโง สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 ดือราฮัม

19.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์ดาโต๊ะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 อูมา

20.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์กําปง สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 บายง 

21.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์มัดยามัน สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

22.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์อาเยาะสู สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

23.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์หะยี สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 เจะเดร์
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24.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์หะยีวาจิ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

25.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์อัล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 เราะห์มานียะห์

26.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์ท่าเรือ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

27.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์อัล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 อิรซาน

28.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์นูรูล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 อิฮซาน

29.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์นูรูล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 ยันนะห์ 

30.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์อาซา สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 ซียาตูนียะห์

31.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์รายอ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 บือรากะ

32.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์ปะจู สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 อาแว 

33.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์เป๊าะโก๊ะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556

34.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์นูรูล สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 อิสลาม
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35.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์มูเราะห์ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 นูรูลอิสลาม

36.โครงการสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอด 8,000 มัดราเซาะห์โต๊ะ สํานักการศึกษา

ในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2556 แวอาลี 

อุดหนุนชมรม/สมาคม จํานวน 9 โครงการ ดังนี้
1.โครงการทัศนศึกษาต่างจังหวัด และเชียร์ 10,000 ชมรมแฟนคลับฟุต สํานักการศึกษา

ฟุตบอลดิวิชั่นทีมจังหวัดนราธิวาส บอลนราธิวาสเอฟซี

2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อฝึกซ้อมกีฬา 10,000 ชมรมกีฬาเทควันโด สํานักการศึกษา

เทควันโด จังหวัดนราธิวาส

3.โครงการชมรมผู้สูงอายุไทเก๊กฉี้กงนราธิวาส 9,000 ชมรมผู้สูงอายุไทเก๊ก สํานักการศึกษา

ฉี้กงนราธิวาส

4.โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายแก่ 9,000 ชมรมไทเก็กสนามกีฬา สํานักการศึกษา

กลุ่มผู้สูงอายุแบบไทเก๊กจีกง เทศบาลเมืองนราธิวาส

5.โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพไทเก็กเ 9,000 ชมรมไทเก๊กทักษิณ สํานักการศึกษา

มืองนราธิวาส บางนรา 

6. โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพไทเก๊ก 9,000 ชมรมไทเก๊กลม สํานักการศึกษา

เมืองนราธิวาส ปราณนราธิวาส

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ของ 5,000 ชมรมส่งเสริมสุขภาพ สํานักการศึกษา

ที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้เพื่อนําไปสู่การมีรายได้ และฟื้นฟูสภาพผู้

สูงอายุ
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8. โครงการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ 10,000 ชมรมส่งเสริมกีฬา สํานักการศึกษา

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 มวลชนผู้สูงอายุ

จังหวัดนราธิวาส

9. โครงการค้นหาดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติ 10,000 ชมรมกรีฑาจังหวัด สํานักการศึกษา

นราธิวาส

อุดหนุนสมาคม/วัด/มูลนิธิ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้

1.โครงการสนับสนุนการแห่พระศาลเจ้า 20,000 สมาคมจีนนราธิวาส สํานักการศึกษา

การจัดงานวันเชงเม้ง

2.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร 80,000 วัดพรหมนิวาส สํานักการศึกษา

และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. โครงการสนับสนุนงานพิธีไหว้ครูองค์พ่อ 5,000 มูลนิธิองค์พ่อจตุคาม สํานักการศึกษา

จตุคามรามเทพ และพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ รามเทพ 

4. โครงการลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 40,000     มูลนิธิเมตตาธรรม  สํานักปลัด

บนท้องถนนให้เป็น "ศูนย์" นราธิวาส เทศบาล

5. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสงเคราะห์ 40,000 สมาคมกู้ภัยนรา 01  สํานักปลัด

ศพยากไร้ญาติ  ปี  2556 เทศบาล

(หน้า6,49-52/58)

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  จํานวน 

1  โครงการ

 - อุดหนุนการจัดทําเรือแห่บุปผชาติ 7,000 เทศบาลตําบลบาเจาะ สํานักการศึกษา

ประจําปี 2555 ในงานแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง (เงินอุดหนุน) (หน้า 49/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
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 - อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ 10,000 กาแลตาแป กองสาธารณสุขฯ

ด้านสาธารณสุข จํานวน 35 ชุมชน 10,000 กาแลปาแย

ชุมชนละ 10,000 บาท   10,000 กําปงตาโก๊ะ (หน้า  32/58)

10,000 กําปงบารู 1

10,000 กําปงบารู 2

  10,000 กําปงบารู 3

10,000 กําปงปายง

10,000 จือปอ

10,000 ชายทะเล

10,000 ณ นคร

10,000 ตลาดเก่า

10,000 โต๊ะกอดอร์

10,000 ท่าเรือ 2000

10,000 บางนาค

10,000 บือตง

10,000 บูรณะ

10,000 ประชาภิรมย์

10,000 ประชาร่วมใจ

10,000 พนาสณฑ์

10,000 พิทักษ์ลิขิต

10,000 มัดยามัน

10,000 เมาะสือแม
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
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ระยะเวลาดําเนินการ

10,000 ยะกัง 1

10,000 ยะกัง 2

10,000 รายอบือรากะ

10,000 ร่วมอุทิศ

10,000 ละม้ายอุทิศ

10,000 วัดบางนรา

10,000 สมัยอาณาจักร

10,000 หลังตลาดสด

10,000 อดุลตานนท์

10,000 ฮูยงตันหยง

10,000 912

10,000 กูแบบาเดาะ

10,000 ตรอกช้างสมานฉันท์

(เงินอุดหนุน)

2 จัดการแข่งขันนกเขาชวา  - ดําเนินการจัดการแข่งขันประชัน 600,000 สวนสาธารณะ สํานักการศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทาน เสียงนกเขาชวา (เงินอุดหนุน) เฉลิมพระเกียรติ

6 รอบ ฯ(สวน ร.5) (หน้า 47/58)

3 จัดงานขึ้นปีใหม่  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวาย 100,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

อาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์สําหรับประชาชน (เงินอุดหนุน) นราธิวาสราช -

 - พิธีการให้พรโดยเจ้าคณะจังหวัดและ นครินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัด (หน้า 47/58)
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4 จัดงานประเพณีชักพระ  - จัดให้มีขบวนแห่พระ ประกวดเรือพระ 100,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา
การประกวดกลองยาว   พิธีการสงฆ์ (เงินอุดหนุน) นราธิวาสราช -

การแสดงมหรสพ  และกิจกรรมอื่นๆ โดยร่วมงานกับ นครินทร์

จังหวัดนราธิวาส (หน้า 47-48/58)

5 จัดงานประเพณีลอยกระทง  - จัดให้มีการประกวดกระทง 200,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

นางนพมาศ ธิดานพมาศ (เงินอุดหนุน) นราธิวาสราช -

การแสดงของเยาวชน นครินทร์

การแสดงดนตรี  มหรสพ (หน้า 48/58)

6 จัดงานประเพณีวัน  - จัดให้มีขบวนแห่พระพุทธรูป 200,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

สงกรานต์ นางสงกรานต์ (เงินอุดหนุน) นราธิวาสราช -

 - จัดพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป รดน้ํา นครินทร์

ดําหัวผู้สูงอายุ ถวายภัตตาหารเพล

 - การประกวดหรือการแสดงศิลปะพื้นเมือง (หน้า 48/58)

7 จัดงานเมาว์ลิดหรือฮารีรายอ - จัดงานเมาว์ลิดหรือฮารีรายอหรือตรุษจีนโดย 100,000 บริเวณเขต สํานักการศึกษา

หรือตรุษจีน กําหนดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีการ (เงินอุดหนุน) เทศบาลเมือง

ประกวดคัดลายมืออักษรอาหรับ การร้องเพลง นราธิวาส

อานาเซด การบริจาคอาหาร ขนมแก่เด็ก

 เยาวชน ที่มาร่วมงานและหรืองานตรุษจีน 

 โดยจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆด้วยโคม

ไฟ ประดับบริเวณถนนสายหลัก (หน้า 48/58)
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8 เข้าสุนัตหมู่   - ทําพิธีเข้าสุนัตหมู่ให้กับเด็ก 90,000 โรงแรมอิมพี กองสวัสดิการสังคม
ยากไร้ภายในเขตเทศบาล (เงินอุดหนุน) เรียล

(หน้า 48/58)

9 รอมฎอนสานสัมพันธ์  - สนับสนุนกิจกรรมตามหลัก 130,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการสังคม

ศาสนาอิสลามในช่วงการถือศีลอด (เงินอุดหนุน) เทศบาล

(หน้า 49/58)

10 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ  - ส่งทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันเรือ 350,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

แข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง หน้าพระที่นั่ง ฯ   จํานวน ๔ (เงินอุดหนุน) นราธิวาสราช -

ประเภทคือ เรือยาว เรือกอและ นครินทร์

เรือยอกอง และเรือคชสีห์ (หน้า 49/58)
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1

พ.ศ.2556

ยะเวลาดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ ระ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.



ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ปรับปรุงศาสนสถานใน    - ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานที่ชํารุดสึกหรอ 1,000,000 วัด มัสยิด กองสวัสดิการสังคม
เขตเทศบาล ตกแต่งให้มีความสวยงาม (เงินอุดหนุน) และมัดราเซาะห์

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓   เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา

  ภายในเขตเทศบาล (หน้า 48/58)
2 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  - จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 60,000 สวนกรมหลวง สํานักการศึกษา

และวันเข้าพรรษา  - จัดสมโภชเทียนพรรษา (เงินอุดหนุน) นราธิวาสราช -
 - แห่เทียน  ถวายเทียน นครินทร์

(หน้า 47/58)
3 จัดงานทอดกฐินสามัคคี  - จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีให้แก่วัด 30,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ในเขตเทศบาล (เงินอุดหนุน) เมืองนราธิวาส
(หน้า 48/58)

4 อบรมหลักศรัทธา  - จัดกิจกรรมโดยปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน 50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
จริยธรรมและคุณธรรม ประชาชนเห็นคุณค่าต่อการปฏิบัติตน (เงินอุดหนุน) เมืองนราธิวาส
แบบดะวะอ์ ตามคําสอนของศาสนาอิสลาม (หน้า 49/58)
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1

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



1

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา 7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 เดินทางไปราชการ  - เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน สํานักงานเทศบาล ทุกสํานัก/

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเพื่อเพิ่ม เมืองนราธิวาส กอง

ประสิทธิภาพการทํางานของสํานัก/กอง ดังนี้ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการ

สํานักปลัดเทศบาล 630,000 (หน้า 3,14/58)

สํานักการช่าง 120,000 (หน้า 53/58)

สํานักการศึกษา 206,000 (หน้า 19/58)

กองวิชาการและแผนงาน 50,000 (หน้า 7/58)

กองคลัง 100,000 (หน้า 11/58)

กองสวัสดิการฯ 40,000 (หน้า 32/58)

กองสาธารณสุขฯ 80,000 (หน้า 27/58)
1,226,000

(เงินรายได้)

2 ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ  - จัดฝึกอบรมพนักงานเทศบาล 840,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด

ทัศนศึกษาดูงานสําหรับ  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพื่อให้ (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส เทศบาล

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง ความรู้ในด้านต่าง ๆ พร้อมทัศนศึกษาดูงาน และต่างจังหวัด

ประจํา และพนักงานจ้าง  ( หน้า 4/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

3 ฝึกอบรมและทัศนศึกษา - จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 3,500,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด

ดูงานของคณะผู้บริหาร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลและ เทศบาล และพนักงานเทศบาล และต่างจังหวัด

พนักงานเทศบาล ( หน้า 4/58)

4 ฝึกอบรมพิธีกร  - จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3,000 เขตเทศบาลเมือง กองวิชาการ

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (เงินรายได้) นราธิวาส และแผนงาน

จํานวน 100 คน ( หน้า 7/58)

5 อบรมคอมพิวเตอร์สําหรับ  - จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากร 3,000 โรงเรียนในสังกัด กองวิชาการ

บุคลากร ของเทศบาล (เงินรายได้) เทศบาล และแผนงาน

( หน้า 8/58)

6 พัฒนาศักยภาพและ  - อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้าน 200,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุข

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส และสิ่งแวดล้อม

ของพนักงานและลูกจ้าง และลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และต่างจังหวัด

ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม (หน้า 40/58)

7 อบรมสัมมนาและทัศนศึกษา  - อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 100,000 สํานักงานเทศบาล สํานักการช่าง

ดูงานสําหรับพนักงาน,ลูกจ้าง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของ เมืองนราธิวาส

ประจําและพนักงานจ้าง พนักงานและลูกจ้าง  สํานักการช่าง และต่างจังหวัด

ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม (เงินรายได้) (หน้า 53/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 ปรับปรุงห้องประธานสภา  - จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 15 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด 18,000 ห้องประชุม สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองนราธิวาส  - ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์เกรด  A  จํานวน  1  ชุด 18,000 ประธานสภา

 - ซื้อพัดลมดูดอากาศ  จํานวน  1  ตัว 3,000 เทศบาล

(เงินรายได้)  (หน้า 5/58)

แนวทางการพัฒนา 7.2 พัฒนาปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

(เงนรายได)  (หนา 5/58)

2 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ  - ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จํานวน  1 ครื่อง 15,000 ห้องประชุม สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ ขนาดไม่น้อยกว่า  32  นิ้ว  จอแบนและแผงรับ (เงินรายได้)  ประธานสภา

สัญญาณครบชุด เทศบาล

(หน้า 5/58)

3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง 19,000 สํานักปลัด สํานักปลัดเทศบาล

(เงินรายได้)  เทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่ (หน้า 5/58)

4 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  - จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน  ระดับ  3-6  7,000 กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

จํานวน  2  ชุด (เงินรายได้) 

(หน้า 9/58)

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - ซื้อวิทยุ  พร้อมเครื่องเล่น  CD/DVD 6,000 กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

จํานวน  1  เครื่อง (เงินรายได้) 

(หน้า 9/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

6 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ  - จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์  ความสว่าง  80,000 กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 4,100 ANSI  Lumens พร้อมอุปกรณ์  (เงินรายได้) 

จํานวน  1  ชุด

(หน้า 9/58)

7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -  ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ๊ค  (INKJET Printer) 8,600 กองคลัง กองคลัง

จํานวน 2 เครื่อง  (เงินรายได้) 

(หน้า 12/58)

8 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซื้อรถจักรยานยนต์  จํานวน  1  คัน  39,000 กองคลัง กองคลัง

และขนส่ง เครื่องยนต์  4 จังหวะ  ขนาดไม่ต่ํากว่า  110  ซีซีและขนสง เครองยนต  4 จงหวะ  ขนาดไมตากวา  110  ซซ

 - ซื้อรถยนต์กระบะ  4  ประตู  จํานวน  1  คัน 800,000

เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเร็ว 16 วาล์ว  หัวฉีด

ไดเร็กอินเจ็คชั่นคูลเลอร์  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่น้อยกว่า 2,400 ซี ซี  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 

(เงินรายได้) (หน้า13/58)

9 จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก 7,800 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

จํานวน 2 ตู้

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 27,400

จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED สี  จํานวน 1 เครื่อง

(เงินอุดหนุน) (หน้า 20/58)

10 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้รับประทาน   - จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน  200  ตัว 36,000 รร.เทศบาล 1 สํานักการศึกษา

อาหาร (เงินอุดหนุน)

(หน้า 24/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

11 ปรังปรุงเสาธงหน้าโรงเรียน  - ปรับปรุงเสาธงหน้าโรงเรียน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 22,500 รร.เทศบาล 1 สํานักการศึกษา

10 เมตร และปรับพื้นหน้าเสาธงให้มีมาตรฐาน (เงินอุดหนุน)

(หน้า 25/58)

12 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานในการ   - จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ครู ระดับ 3 - 6 จํานวน 6 ชุด 21,600 รร.เทศบาล 2 สํานักการศึกษา

ปฏิบัติของงานบริหาร โรงเรียน (เงินอุดหนุน) (หน้า 24/58)

เทศบาล 2(บ้านบาเละฮิเล)

  - จัดซื้อพัดลมชนิดโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 36,000

จํานวน 30 ตัว  ตัวละ 1,200 บาท (เงินอุดหนุน) (หน้า 25/58)

13 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลัง  - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังโรงอาหาร 400,000 รร.เทศบาล 3 สํานักการศึกษา

โรงอาหาร (เงินอุดหนุน) (หน้า 25/58)

14 ติดตั้งเครื่องขยายเสียง  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง ประกอบด้วย 80,000 รร.เทศบาล 4 สํานักการศึกษา

ในอาคารเอนกประสงค์ มิกเซอร์พร้อมเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟนพร้อมขา             

และลําโพง  ภายในอาคาร จํานวน   1  ชุด (หน้า 25/58)

 - จัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเดียน จํานวน 1 ชดุ 7,000

(เงินอุดหนุน)

15 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน   - จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้พลาสติก จํานวน  200  ตัว 36,000 รร.เทศบาล 5 สํานักการศึกษา
  - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เป็นตู้เก็บเอกสาร 2 ตอน 44,000

 ชั้นบนติดกระจกใสชนิดบานเลื่อนมีกุญแจล็อค  และ (เงินอุดหนุน) (หน้า 24/58)

 ชั้นล่างทึบแบบบานเลื่อน ขนาด 8 ฟุต จํานวน 8 ใบ

 - จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ครู ระดับ 3- 6 จํานวน  6 ชุด 21,600

16 ปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียน  - ค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 รร.เทศบาล 5 สํานักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบแปลนตามเทศบาลกําหนด (เงินอุดหนุน)

(หน้า 25/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

17 ทาสีอาคารเรียน 4  - ทาสีอาคารเรียน 4 (สัตตบุตษย์) ทั้งภายในและ 959,000 รร.เทศบาล 6 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 6 ภายนอกอาคาร (เงินอุดหนุน) (หน้า 25/58)

(ถนนโคกเคียน)

18 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน  - จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ชนิด3 ใบพัด 20,000 รร.เทศบาล 6 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน 20 เครื่อง (เงินอุดหนุน) (หน้า 25/58)

(ถนนโคกเคียน)

19 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีฉลาก 205,000 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

ประหยัดไฟเบอร์  5 พร้อมติดตั้ง รายละเอียดดังนี้ (เงินรายได้)

  ขนาด  9 000  บีทีย  จํานวน  3 เครื่องๆ ละ    (หน้า 31/58) - ขนาด  9,000  บทยู  จานวน  3 เครองๆ ละ    (หนา 31/58)

 27,000  บาท

 - ขนาด 12,000  บีทียู จํานวน  4  เครื่องๆ ละ  

31,000  บาท

20 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  - จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน  สามารถชั่ง 6,000 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

น้ําหนักเด็กได้ไม่น้อยกว่า 20  ก.ก จํานวน 2 เครื่อง

 - ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล 18,000 (หน้า 31/58)

จํานวน 3 เครื่อง (เงินรายได้)

21 ปรับปรุงห้องทํางานผู้อํานวย  - ต่อเติมปรับปรุงห้องทํางานผู้อํานวยการส่วน 317,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง

การส่วนและหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าฝ่ายการโยธา (เงินอุดหนุน)

(หน้า 37/58)

22 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จํานวน 76,000 กองสวัสดิการ ฯ กองสวัสดิการ ฯ

2 เครื่อง ขนาด 16,000 บีทียู มีฉลากประหยัด (เงินรายได้)

ไฟเบอร์ 5 (หน้า 42/58)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

23 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - ซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู จํานวน 1 คัน 800,000 กองสวัสดิการ ฯ กองสวัสดิการ ฯ

และขนส่ง เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเร็ว 16 วาล์ว   หัวฉีด (เงินรายได้)

ไดเร็กอินเจ็คชั่นคูลเลอร์  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ (หน้า 43/58)

ไม่น้อยกว่า 2,400 ซี ซี  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

24 สร้างลานล้างรถ  - ลาดซีเมนต์บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสาร 231,000 สถานีขนส่ง สํานักปลัดเทศบาล

(เงินรายได้)

(หน้า 3/3)
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ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2556

5555

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3   พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  - จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 50,000 สํานักงานเทศบาล กองวิชาการฯ

 - จัดประชุมสัมมนาโดยเชิญตัวแทนจาก (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะ

(หน้า 7/58)

2 เพิ่มประสิทธิภาพ  - จัดการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ 250,000 สํานักงานเทศบาล กองคลัง

จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

และขนมูลฝอย 

(หน้า 11/58)

3 ภาษีคืนกําไรให้แก่ผู้  - คืนกําไรให้กับผู้เสียภาษีโดยจัดเป็นของ 70,000 สํานักงานเทศบาล กองคลัง

เสียภาษี รางวัลสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

(หน้า 11/58)



พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

5656

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๔  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  - ค่าใช้จ่ายในโครงการออกหน่วย 20,000 ชุมชนในเขต กองคลัง

รับชําระภาษี บริการเคลื่อนที่รับชําระภาษี   (เงินรายได้) เทศบาล (หน้า 11/58)

เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการนี้



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 ค่ารับรองในการต้อนรับ  - สํารองงบประมาณไว้ในการเลี้ยงต้อนรับ 150,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

บุคคลและคณะบุคคล บุคคล/คณะบุคคลที่มาเยือนเทศบาล (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

(หน้า 3/58)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

2 เลี้ยงรับรองในการประชุม  - สํารองงบประมาณไว้ในการจัด 120,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม ประชุมสภาเทศบาล (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

การหรือ คณะอนุกรรมการ (หน้า 3/58)

3 จัดงานวันเทศบาล  - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 250,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

สําหรับจ่ายค่าของขวัญ ถ้วยรางวัล (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

ค่าอาหาร เครื่องดื่มในพิธีการ

(หน้า 3/58)

4 ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  - จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 20,000 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ดูงานของชุมชน นักเรียน และเยาวชนใน (เงินรายได้) งานป้องกันฯ

เขตเทศบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง (หน้า 16/58)

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  - ซื้อโทรทัศน์  LCD TV  ขนาด 42 นิ้ว 17,000 สถานีขนส่ง สํานักปลัดเทศบาล

และวิทยุ จํานวน 1 เครื่อง

(เงินรายได้) (หน้า 3/3)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

6 จัดซื้อเก้าอี้นั่งพักคอย  - ซื้อเก้าอี้นั่งพักคอย  ชนิด 4 ที่นั่ง 12,000 สถานีขนส่ง สํานักปลัดเทศบาล

จํานวน 4 ชุด

(เงินรายได้) (หน้า 3/3)

7 จัดซื้อรถเข็ญสําภาระ  - ซื้อรถเข็ญสัมภาระ  ขนาด  5  นิ้ว 12,000 สถานีขนส่ง สํานักปลัดเทศบาล

จํานวน 4 คัน

(เงินรายได้) (หน้า 3/3)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 สื่อมวลชนสัมพันธ์  - จัดการแถลงนโยบายและผล 35,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

การดําเนินงานแก่สื่อมวลชนพร้อม (เงินรายได้) เมืองนราธิวาส

จัดเลี้ยงแก่สื่อมวลชน จํานวน 1 ครั้ง (หน้า 8/58)

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กร

ระยะเวลาดําเนินการ

2 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  - ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไม้) 35,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ขนาด 1.20 X 2.40  เมตร (เงินรายได้ ) เมืองนราธิวาส

จํานวน 1 ป้าย และ (หน้า 9/58)

ขนาด 1.20X2.00  เมตร 

จํานวน 1 ป้าย

3 จัดซื้อป้ายแสดงผล LED Full  - ซื้อป้ายแสดงผล LED Full Color 3,000,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

Color Video Screen Video  Screen  Pitch 16 (เงินรายได้ ) เมืองนราธิวาส

นอกอาคาร นอกอาคาร รับสัญญาณจาก (หน้า 9/58)

 VCD /AV/TV 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

4 จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดระบบ  - ซื้อพร้อมติดตั้งชุดระบบส่งสัญญาณ 93,000 กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

ส่งสัญญาณภาพเพื่อการประชา  จํานวน  1  ชุด

สัมพันธ์ (เงินรายได้) (หน้า 9/58)
5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ  - ซื้อพร้อมติดตั้งภาครับคลื่นวิทยุ 215,000 กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

สื่อไร้สาย (ลูกข่าย) สื่อไร้สาย  จํานวน  5  จุด

(เงินรายได้) (หน้า 9/58)
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พ.ศ.2556
ระยะเวลาดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1 สนับสนุนการดําเนินงาน  - สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัด 30,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ
เพื่อสนับสนุนชุมชน กิจกรรมของชุมชน รายละเอียดตามโครงการ (งบประมาณ เทศบาล 35 ชุมชน สังคม
เข้มแข็ง /แผนงานของชุมชน เทศบาล) (หน้า 40/57)

2 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  - จัดทํา/จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสา 18,900 เขตเทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
ชุมชน ของชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 1.20 เมต (เงินอุดหนุน) นราธิวาส สังคม

จํานวน 3 ป้าย
(หน้า 40/57)

3 ฝึกอบรมหรือทบทวน  - ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 ชุมชนในเขต งานปัองกันฯ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย และทัศนศึกษาดูงานให้กับประชาชน (งบประมาณ เทศบาล สํานักปลัดฯ
พลเรือน(อปพร.)และทัศน เทศบาล)
ศึกษาดูงาน (หน้า 13/57)

4 ฝึกอบรมหรือทบทวนไทย   - จัดอบรมจํานวน 1 รุ่นๆ ละ 30 คน 50,000 สถานีดับเพลิง งานปัองกันฯ
อาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) (งบประมาณ เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ

เทศบาล) นราธิวาส (หน้า 13/57)



5 ฝึกอบรมหรือทบทวนยุว  - จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ 35,000 เขตเทศบาล งานปัองกันฯ
อปพร. ภัยให้กับยุว อปพร. (งบประมาณ เมืองนราธิวาส สํานักปลัดฯ

เทศบาล) (หน้า 13/57)
6 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย  - จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000 เขตเทศบาล งานปัองกันฯ

พลเรือน (เงินอุดหนุน) เมืองนราธิวาส สํานักปลัดฯ
(หน้า 13/57)



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 ฝึกอบรมหรือทบทวนเจ้าหน้า  - ติดตั้งประตูเหล็กม้วนขนาด 4.5 เมตร 70,000 สถานีดับเพลิง งานปัองกันฯ

ที่ปฏิบัติงานการป้องกันและ จํานวน 2 ชด สถานีดับเพลิงสาขาย่อย (งบประมาณ เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 8.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ

ทปฏบตงานการปองกนและ จานวน 2 ชุด สถานดบเพลงสาขายอย (งบประมาณ เทศบาลเมอง สานกปลดฯ

บรรเทาสาธารณภัย ถนนเจริญพงศ์ เทศบาล) นราธิวาส (หน้า 13/57)

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติ   - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซิน 4 18,500 สถานีดับเพลิง งานปัองกันฯ

งานของงานป้องกันและ จังหวะ ปริมาณกระบอกสูบ 35.8 ซีซี แรงม้าไม่ (งบประมาณ เทศบาล สํานักปลัดฯ

บรรเทาสาธารณภัย ต่ํากว่า 12 กิโลวัตต์(1.6 แรงม้า)  ที่ 7,000 รอเทศบาล)

ต่อนาที แรงบิดไม่ต่ํากว่า 1.90 นิวตัน - เมตร

(0.19 กิโลเมตร - เมตร) ที่ 5,500 รอบ/นาที

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 39,000

 2 แรงม้า ใบเลื่อย 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง แล (งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.1 เทศบาล) (หน้า 15/57)

 แรงม้า ใบเลื่อย 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ 69,000 สถานีดับเพลิง งานปัองกันฯ

ขนาดไม่ต่ํากว่า 7 แรงม้า ขนาดท่อส่งไม่น้อย (เงินอุดหนุน) เทศบาล สํานักปลัดฯ

กว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)  ปริมาณน้ําที่สูบได้



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิลิตรต่อนาที หรือปริมาณ

300 แกลอน (อเมริกัน) ต่อนาที ส่งน้ําได้สูงไม่

ต่ํากว่า 8 เมตร หรือ 30 ฟุต จํานวน 3 เครื่อง

  - จัดซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 20,000

100 แอมป์ จํานวน 1 เครื่อง (เงินอุดหนุน)

  - ติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิด บริเวณสถานีดับเพลิง 150,000

จาตรงค์รัศมี 7 จด สถานีดับเพลิงย่อย  ถนน (เงินอดหนน)จาตุรงครศม 7 จุด สถานดบเพลงยอย  ถนน (เงนอุดหนุน)

เจริญพงศ์ 3 จุด  จํานวน 10 เครื่อง

  - จัดซื้อเชือกโรยตัว จํานวน 4 ชุด พร้อมสแนป 100,000

ริ่งเป็นเชือกชนิดใยสังเคราะห์ และมีความทน (เงินอุดหนุน)

แรงดึงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า 6,050 LBF ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 มม.ความยาว

90 เมตร 396,500 (หน้า 15/57)



พ.ศ.2556

ระยะเวลาดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 8.3  ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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