
 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน   

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

หน่วยงานอื่น 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

1 โครงการตลาดเกษตรกร นโยบาย งบ ป ี 2558
(Farmer Market)  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนีโยบาย (ต่อเนื่อง)
จังหวัดนราธิวาส ขยายตลาด  เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ย ด าเนนิการ

สินค้าที่มคุีณภาพและได้มาตรฐานใหแ้ก่ ป ี2559
เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง  โดยใหเ้กษตรกร
หรือผู้ผลิตมาจ าหนา่ยเปน็ประจ าแบบถาวร  
มุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรน าผลผลิตที่มคุีณภาพ
มาจ าหนา่ยใหแ้กผู้่บริโภค
กิจกรรม
1. จัดต้ังซุ้มจ าหนา่ยผลิตผลทางการเกษตร  - บริเวณหนา้แขวง ส านกังานเกษตร
จ านวน  12  ซุ้ม ทางหลวงนราธิวาส และสหกรณ์

อ. เมอืง จังหวัดนราธิวาส
จ. นราธิวาส

2. เกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหนา่ยเปน็  - บริเวณหนา้แขวง ส านกังานเกษตร
ประจ าทกุวัน ต้ังแต่เวลา 10.00 - 18.00น. ทางหลวงนราธิวาส และสหกรณ์

อ. เมอืง จังหวัดนราธิวาส
จ. นราธิวาส

3. ประชาสัมพนัธ์โครงการ  - ริมทางเข้าเมอืง ส านกังานเกษตร
 -  ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์  ขนาด นราธิวาส  จ านวน และสหกรณ์
3 X 5 เมตร 3 จุด คือ จังหวัดนราธิวาส

 - เส้น อ.ตากใบ
 - เส้น อ. ระแงะ
 -  เส้น อ.ยี่งอ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559

หน่วยงานอ่ืน
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

 -  ติดต้ังปาูยโครงการ  ขนาด  1.2 X 10  - บริเวณหนา้แขวง ส านกังานเกษตร
เมตร ทางหลวงนราธิวาส และสหกรณ์

อ. เมอืง จังหวัดนราธิวาส
จ. นราธิวาส

 -  พฒันาบรรจุภณัฑ์  โลโกต้ลาดและชั้นวาง  - บริเวณหนา้แขวง ส านกังานเกษตร
ทางหลวงนราธิวาส และสหกรณ์
อ. เมอืง จังหวัดนราธิวาส
จ. นราธิวาส

4. ติดต้ังมเิตอร์ประปา  (ชั่วคราว)  - บริเวณหนา้แขวง ส านกังานเกษตร
ทางหลวงนราธิวาส และสหกรณ์
อ. เมอืง จังหวัดนราธิวาส
จ. นราธิวาส

5. ขยายเขตไฟฟาู  และติดต้ังมเิตอร์ไฟฟาู  - บริเวณหนา้แขวง ส านกังานเกษตร
(ชั่วคราว) ทางหลวงนราธิวาส และสหกรณ์

อ. เมอืง จังหวัดนราธิวาส
จ. นราธิวาส

6. จัดกจิกรรม "ช๊อบ  ชม  ชิม" เพื่อกระตุ้น  - บริเวณหนา้แขวง ส านกังานเกษตร
ตลาด ทางหลวงนราธิวาส และสหกรณ์

อ. เมอืง จังหวัดนราธิวาส
จ. นราธิวาส

2 โครงการวางทอ่เสริมแรงดัน - งานวางทอ่เสริมแรงดันบริเวณพระต าหนกั 19,859,200 ทม. เมอืงนราธิวาส การประปาส่วน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ทกัษณิราชนเิวศน ์ และศูนย์ศึกษาพฒันาพกิลู ทต.กะลุวอเหนอื ภมูภิาค  
ทองฯ  พร้อมระบบสูบส่ง  การประปาส่วน สาขานราธิวาส
ภมูภิาค  สาขานราธิวาส

3 โครงการพฒันาระบบบริการ - รับขึ้นทะเบยีนหางาน  และรับสมคัรงาน 5,000  - บริเวณหาดนราทศัน์ สจจ.นธ
จัดหางานกจิกรรมมงีานท า - ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ อ.เมอืง  จ.นราธิวาส
น าชุมชนเข้มแข็ง  - ใหค้ าปรึกษา / แนะแนวอาชีพ  - บริเวณตลาดนดับา้น

 - สาธิตการประกอบอาชีพอสิระที่นา่สนใจ ปลักปลา  ต.ล าภู
ผ่านทาง  VDO อ.เมอืง  จ.นราธิวาส
 - ประชาสัมพนัธ์ภารกจิของกรมการจัดหา   - งานถนนคนเดิน
งานและส านกังานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา
ด้วยแผ่นพบั  ไวนลิ  และเสียงตามสาย  สาย  เขตเทศบาลเมอืง
ในการประชาสัมพนัธ์  นราธิวาส อ.เมอืง

จ.นราธิวาส
 - ประชาสัมพนัธ์
โครงการนดัพบแรงงาน
ย่อยปงีบประมาณ 
2559  (ในแต่ละ
ไตรมาส

4 โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อ - ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแก่ 11,200 เขตเทศบาลเมอืง สจจ.นธ
ปอูงกนัการหลอกลวงคนหางานประชาชน  ใหท้ราบถึงขั้นตอนและวิธีการใน นราธิวาส

การหางานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 โครงการปอูงกนัการค้ามนษุย์ - อบรมแรงงานต่างด้าวใหรั้บรู้สิทธิ ์ หนา้ที่ 56,000 เขตเทศบาลเมอืง สจจ.นธ
ด้านแรงงานต่างด้าว กฎ  ระเบยีบ  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี นราธิวาส

และวัฒนธรรมที่พึ่งปฏบิติั  จ านวน  80  คน  
(สัญชาติ  พมา่  ลาว  และกนัพชูา )

6 โครงการจัดประชุมนายจ้าง/ - นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 47,300 เขตเทศบาลเมอืง สจจ.นธ
สถานประกอบการ มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจ้างแรงงาน นราธิวาส

ต่างด้าว  และ  พ.ร.บ. การท างานของคน
ต่างด้าว  พ.ศ.  2551  เพิ่มขึ้น  จ านวน
100  คน /1 คร้ัง  (อ าเภอเมอืงนราธิวาส
1  คร้ัง)

7 โครงการประชาสัมพนัธ์  - ประชาสัมพนัธ์ใหน้ายจ้าง /สถานประกอบการ 50,000 เขตเทศบาลเมอืง สจจ.นธ
ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวกบั นราธิวาส
การท างานของคนต่างด้าวและ  พ.ร.บ. การท า
งานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  2551
โดยติดปาูยไวนลิ  รถแห ่ และส่ือวิทยุ
ทอ้งถิ่น

8 โครงการตรวจสอบปราบปราม - ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว 21,000 เขตเทศบาลเมอืง สจจ.นธ
แรงงานต่างด้าว ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญัติการท างานของ นราธิวาส

คนต่างด้าว  พ.ศ.  2551
 - ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้าง
แรงงานต่างด้าว
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 โครงการพฒันาศักยภาพ  ทกัษะ - จัดกจิกรรมพฒันาศักยภาพ  ทกัษะ  ความรู้ 200,000 สวนอาหารริมน้ า อบจ.นราธิวาส
ความรู้  ผู้น าหมู่บา้น  ผู้น าชุมชนผู้น าหมู่บา้น  ผู้น าชุมชน  และผู้น าองค์กร อ าเภอเมอืง
และผู้น าองค์กรภาคประชาชนภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในจังหวัดนราธิวาส

10 โครงการปั่นจักรยานเพื่อโลก - จัดกจิกรรมปั่นจักรยานเพื่อโลกสีเขียว 300,000 เขตเทศบาลเมอืง อบจ.นราธิวาส
สีเขียวรอบเมอืงนราธิวาสรอบเมอืงนราธิวาส นราธิวาส

11 โครงการจัดท าเรือบปุผชาติ - จัดท าเรือบปุผชาติขององค์การบริหาร 300,000 ริมเขื่อนทา่พระยาสาย อบจ.นราธิวาส
ขององค์การบริหารส่วน ส่วนจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

12 กจิกรรมวันเยาวชนแหง่ชาติ - จัดกจิกรรมใหก้บักลุ่มเด็กและเยาวชนใน 100,000 อ.เมอืง  จ.นราธิวาส  - สนง.พมจ.นธ
จังหวัดนราธิวาส  โดยมกีลุ่มเปาูหมาย   - สภาเด็กและ
จ านวน  200  คน เยาวชนจังหวัด

นราธิวาส

13 โครงการเยาวชนไทยหวัใจ - จัดอบรมกลุ่มเด็กและเยาวชนใน 50,000 อ.เมอืง  จ.นราธิวาส  - สนง.พมจ.นธ
สะอาด จังหวัดนราธิวาส  - สภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัด
นราธิวาส

14 กจิกรรมงานวันผู้สูงอายุ  - จัดกจิกรรมใหก้บักลุ่มผู้สูงอายุใน 70,000 อ.เมอืง  จ.นราธิวาส สนง.พมจ.นธ
จังหวัดนราธิวาส
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

15 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา - เด็กและเยาวชนในระบบสถานศึกษา 278,000 อ.เมอืง  จ.นราธิวาส  สนง.พมจ.นธ
ต้ังครรภไ์มพ่ร้อมในวัยรุ่นและนอกระบบสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

16 กจิกรรมงานวันสตรีสากลระดับ - จัดกจิกรรมใหก้บักลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาส 20,000 อ.เมอืง  จ.นราธิวาส  - สนง.พมจ.นธ
จังหวัด  - กพสต.,กพสอ.,

กพสจ.

17 อบรมเผยแพร่ความรู้พระราช - อบรมใหค้วามรู้พระราชบญัญัติปอูงกนัและ 70,000 อ.เมอืง  จ.นราธิวาส  - สนง.พมจ.นธ
บญัญัติปอูงกนัและปราบปรามปราบปรามการค้ามนษุย์ใหแ้กผู้่ประกอบการ
การค้ามนษุย์ ผู้น าทอ้งถิ่น เครือข่าย  อพม.  กลุ่มเด็กและ

เยาวชน  ในจังหวัดนราธิวาส

18 กจิกรรมงานวันแหง่ครอบครัว - ผู้แทนศูนย์พฒันาครอบครัวในจังหวัด 30,000 อ.เมอืง  จ.นราธิวาส  - สนง.พมจ.นธ
ระดับจังหวัด นราธิวาส

19 นกัประหยัดตัวนอ้ย  - การบรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการไฟฟาู 50,000 โรงเรียนอนบุาล การไฟฟาู
อย่างประหยัด นราธิวาส นราธิวาส

20 ชุมชนปลอดภยัใช้ไฟ  PEA - ตรวจสอบระบบไฟฟาูภายในบา้นเรือน 58,000 ชุมชนในเขตเทศบาล การไฟฟาู
ราษฏร นราธิวาส นราธิวาส

 
21 โครงการส่งเสริมและพฒันา - ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อประโยชนส์ าหรับ 36,000 เขตเทศบาลเมอืง ส านกังาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและผู้ประกอบการในจังหวัด  จ านวน  50  ราย นราธิวาส อตุสาหกรรม
ขนาดย่อมและวิสาหกจิชุมชน จังหวัดนราธิวาส
ในภมูภิาค
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ
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ก.ย.

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

22 โครงการสร้างและพฒันา - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการ ยังไมไ่ด้รับ เขตเทศบาลเมอืง ส านกังาน
อตุสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใหแ้กส่มาชิกเคร่ืองข่ายทั้งกลุ่มเดิม การจัดสรร นราธิวาส อตุสาหกรรม

และกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม ่ จ านวน  80  ราย งบประมาณ จังหวัดนราธิวาส
 - จัดกจิกรรมเข้าค่ายเครือข่ายเชื่อมโยง
เครือข่ายอตุสาหกรรมรักษส่ิ์งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด

23 กจิกรรม  ฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน - การพฒันาทกัษะฝีมอืใหก้บักลุ่มเปาูหมาย 540,000 ศูนย์พฒันาฝีมอื ศูนย์พฒันาฝีมอื
รองรับภาคอตุสาหกรรมในการก าลังแรงงานทั่วไป  ประกอบด้วยกจิกรรม แรงงานจังหวัด แรงงาน  จังหวัด
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ย่อย  ดังนี้ นราธิวาส  และใน นราธิวาส

 1. ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานส่งเสริมศักยภาพ สถานประกอบกจิกรรม
อตุสาหกรรม  ยานยนต์และชิ้นส่วน  เปาูหมาย ต.บางนาค
20  คน อ.เมอืง
 2. ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานไทยเพื่อส่งเสริม จ.นราธิวาส
ความสามารถของภาคบริการและการ
ทอ่งเที่ยว  เปาูหมาย  30  คน
 3. ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานไทยขับเคล่ือน
การแข่งขันของภาคอตุสาหกรรม  
เปาูหมาย  25  คน

24 การจัดประชุมคณะอนกุรรมการ - การประชุมคณะอนกุรรมการพฒันาแรงงาน 38,750 สถานที่เอกชนในเขต ศูนย์พฒันาฝีมอื
พฒันาแรงงานและประสานงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เทศบาลเมอืงนราธิวาส แรงงาน  จังหวัด
การฝึกอาชีพจังหวัด  (กพร.ปจ.)เพื่อประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมและ นราธิวาส

พฒันาแรงงานในจังหวัด  โดยมคีณะอนกุรรมฯ
รวมจ านวน  28  ทา่น  โดยมผู้ีว่าราชการ
จังหวัดเปน็ประธาน   และ ผอ.ศูนย์พฒันาฝีมอื
แรงงานจังหวัด  เปน็เลขานกุาร
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25 ร่วมจัดกจิกรรมนทิรรศการ - ร่วมจัดกจิกรรมภายในงานวันเด็กแหง่ชาติ 12,000 สถานวีิทยุกระจายเสียง ศูนย์พฒันาฝีมอื
ในงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี ณ  สถานวีิทยุกระจายเสียง  912 912  อ.เมอืง แรงงาน  จังหวัด

อ.เมอืง จ.นราธิวาส จ.นราธิวาส นราธิวาส
26 การพฒันาทกัษะใหก้บักลุ่ม - จัดฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะด้านอาชีพใน 40,000 เรือจ าจังหวัดนราธิวาส ศูนย์พฒันาฝีมอื

ผู้ต้องขังใกล้พนัโทษ สาขาต่างๆ  ใหก้บักลุ่มผู้ต้องขังใกล้พนัโทษ แรงงาน  จังหวัด
ในเรือนจ า นราธิวาส  ร่วมกบั

เรือนจ าจังหวัด
นราธิวาส  

27 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ
เกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - กจิกรรม  ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประมง
1.1 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด - คัดเลือกเกษตรกร 837,600 ทกุอ าเภอ สนง.ประมง

 - ฝึกอบรมเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส
 - มอบปจัจัยการผลิต
 - ติดตามผล / รายงานผล

1.2 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง - คัดเลือกเกษตรกร 560,200 อ.เมอืง ,  อ.ตากใบ สนง.ประมง
 - ฝึกอบรมเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส
 - มอบปจัจัยการผลิต
 - ติดตามผล / รายงานผล
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1.3 เคร่ืองมอืประมงพื้นบา้น - คัดเลือกเกษตรกร 280,100.00     อ.เมอืง ,  อ.ตากใบ สนง.ประมง
 - ฝึกอบรมเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส
 - มอบปจัจัยการผลิต
 - ติดตามผล / รายงานผล

1.4 ประมงโรงเรียนทั่วไป - คัดเลือกโรงเรียน 175,500.00     ทกุอ าเภอ สนง.ประมง
 - ฝึกอบรมครู , นกัเรียน จังหวัดนราธิวาส
 - มอบปจัจัยการผลิต
 - ติดตามผล / รายงานผล

 - กจิกรรมจัดท าแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล
1.6 การจัดท าแหล่งอาศัยสัตว์ - คัดเลือกกลุ่มชาวประมง 320,000.00     อ.เมอืง ,  อ.ตากใบ สนง.ประมง
ทะเล  - ประชุมชี้แจงโครงการ จังหวัดนราธิวาส

 - มอบวัสดุท าซ้ัง
 - จัดท าและวางซ้ัง
 - ติดตามผล / รายงานผล

28 โครงการพฒันาเกษตรกร - คัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า  - ทกุอ าเภอ สนง.ประมง
ปราดเปร่ีอง (Smart  Farmer)ที่มศัีกยภาพ จังหวัดนราธิวาส

 - จัดฝึกอบรมใหเ้กษตรกร
 - ติดตามผลการด าเนนิการและประเมนิผล
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29 โครงการคลินกิเกษตรกรเคล่ือนที่ - เตรียมพร้อมกอ่นเปดิบริการคลินกิ 20,000.00       ทกุอ าเภอ สนง.ประมง
ในพระราชานเุคราะห์  - ใหบ้ริการคลีนกิประมงเคล่ือนที่ตามสถานที่ จังหวัดนราธิวาส

ที่ก าหนด
 - รายงานผลการด าเนนิโครงการ
 - ติดตามผล 

30 โครงการสนบัสนนุด้านประมง - จัดต้ังคณะกรรมการโรงเรียน  - ทกุอ าเภอ สนง.ประมง
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ - มอบปจัจัยการผลิต จังหวัดนราธิวาส
รัตนราชสุดาฯสยมบรมราชกมุารี - ติดตามผล / รายงานผล

31 โครงการสัมมนาเครือข่ายประมง - คัดเลือกประมงอาสา  - ทกุอ าเภอ สนง.ประมง
 - สัมมนาเครือข่ายประมงอาสา จังหวัดนราธิวาส
 - มอบปจัจัยการผลิต
 - ติดตามผลการด าเนนิงาน

32 การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะ - รับขึ้น / ต่ออายุทะเบยีนเกษตรกร  - ทกุอ าเภอ สนง.ประมง
เล้ียงสัตว์น้ า/ต่ออายุทะเบยีน - ตรวจสอบข้อมลู หลักฐานการขึ้น จังหวัดนราธิวาส

ทะเบยีน/ต่ออายุ
 - อนมุติัการขึ้นทะเบยีน / ต่ออายุ
 -ลงข้อมลูในโปรแกรมการขึ้นทะเบยีน/ต่อออายุ
 - พมิพบ์ตัรประจ าตัวใหเ้กษตรกร

33 กจิกรรมตรวจสอบและรับรอง - คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกจิกรรม  - ทกุอ าเภอ สนง.ประมง
คุณภาพสินค้าประมง  - ใหค้ าแนะน า  ส่งเสริมเพื่อรองรับการเข้าสู่ จังหวัดนราธิวาส

มาตรฐานฟาร์ม
 - ติดตามผล / รายงานผล
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34 โครงการฟื้นฟทูรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเล อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
 - กจิกรรม  ปล่อยพนัธ์สัตว์น้ า - ก าหนดพื้นที่ปล่อยพนัธุสั์ตว์น้ า  - อ.เมอืง ,  อ.ตากใบ สนง.ประมง

 - จัดพธิีปล่อยพนัธ์สัตว์น้ า จังหวัดนราธิวาส
 - ติดตามผล

 - กจิกรรมอบรมชาวประมง - คัดเลือกชาวประมง  - อ.เมอืง ,  อ.ตากใบ สนง.ประมง
 - ฝึกอบรม จังหวัดนราธิวาส
 - ติดตามผล

35 กจิกรรมบริหารจัดการและ - ตรวจตรา  ปราบปราม  ควบคุมการท าการ  - ทกุอ าเภอ สนง.ประมง
ควบคุมการท าการประมงประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

36 โครงการพฒันาตามแผนแมบ่ท
การจัดการประมงทะเลไทย
 - กจิกรรม  การบริหารจัดการ - ฝึกอบรมชาวประมงเพื่อการมส่ีวนร่วม  - อ.เมอืง ,  อ.ตากใบ สนง.ประมง
พื้นที่ปะการังเทยีม ในการก าหนดแผนฟื้นฟทูรัพยากรประมง จังหวัดนราธิวาส

 - ติดตามผล
 - กจิกรรม  การบริหารจัดการ - ฝึกอบรมชาวประมงในชุมชนชายฝ่ังทะเล  - อ.เมอืง ,  อ.ตากใบ สนง.ประมง
ประมงโดยชุมชน ในเร่ืองการบริหารจัดการประมง  โดยชุมชน จังหวัดนราธิวาส

มส่ีวนร่วม  กฏระเบยีบและข้อบงัคับต่างๆ
 - จัดท าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดท าเขตอนรัุกษ์
ของชุมชน
 - ติดตามผล
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37 โครงการด าเนนิงานด้านความ - การออกด าเนนิเฝูาระวังโดยการ  -  -ร้านจ าหนา่ยบหุร่ี/สุรา  - สสจ.นธ
ควบคุมบหุร่ี/สุรา  ของประชาชนออกตรวจเตือน  -สถานที่สาธารณะ  - สสอ.
จังหวัดนราธิวาส ตามประกาศ  - รพ.

กระทรวงฯ  - ทอ้งถิ่น
 - ประชุมคณะ
กรรมการฯ

38 ตรวจสอบน้ าตู้หยอดเหรียญ - ออกตรวจสอบตู้น้ าหยอดเหรียญ  -  - อ าเภอเมอืง จุดที่มี คบส.
 - ขอทางเทศบาลในการออกเทศบญัญัติที่
เกี่ยวข้อง

เกบ็ตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจ - เกบ็ตัวอย่างอาหารสดในตลาดสด  -  - ตลาดสด คบส.
สอบคุณภาพ

39 โครงการรณรงค์การออกก าลังกาย - รณรงค์การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วย 155,000         ภายในเขตอ าเภอ ทกุส่วนราชการใน
ปั้นเพื่อพอ่"Bike  for  Dad"การปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกยีรติ เมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส  ป ี 2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ

40 กจิกรรมฝึกซ้อมกฬีา  - ฝึกซ้อมกฬีาเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา  - เขตเทศบาลเมอืง ส านกังาน
สาธารณสุขในระดับเขต , ในระดับกระทรวง, นราธิวาส สาธารณสุข
กฬีาเชื่อมความสัมพนัธ์สาธารณสุขนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
กบัรัฐกลันตัน  และกฬีาวันข้าราชการพลเรือน

41 โครงการรณรงค์การออกก าลังกาย - รณรงค์การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการ 155,000         ภายในเขตอ าเภอ ทกุส่วนราชการใน
ปั่นเพื่อแม ่ " ฺBike for  Mom"ปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ เมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ป ี2559พระนางเจ้าสิริกต์ิิพระบรมราชินนีาถ
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42 กจิกรรมปั้นจักรยานวัน  - รณรงค์การลดมลพษิทางอากาศโดยการ  - เขตเทศบาล ชมรมจักรยาน
Car  Free  Day  2016ปั่นจักรยาน เมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

43 พฒันาคุณภาพระบบบริการ - ชี้แจงท าความเข้าใจ  - เทศบาลเมอืง ส านกังาน
อนามยัส่ิงแวดล้อมในองค์กร - ประชุมพฒันาศักยภาพบคุลากรตามประเด็น นราธิวาส สาธารณสุข
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนราธิวาส

 - พฒันาและประเมนิคุณภาพระบบบริการ
อนามยัส่ิงแวดล้อม  ตามแบบประเมนิมาตรฐาน
(SOP) ระบบบริการด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม  
 (Environmental  Health 
 Accreditation:  EHA)  ตามที่กรมอนามยั
ก าหนด  ได้แก่
1) ด้านการจัดการสุขาภบิาลอาหาร
2) ด้านการจัดการคุณภาพน้ าบริโภค
3) ด้านการจัดการส่ิงปฏกิลู
4) ด้านการจัดการมลูฝอย
5) ด้านการรับรองภาวะฉุกเฉินและภยัพบิติั
6) ด้านการจัดการเหตุร าคาญ
7) ด้านการจัดการกจิการที่เปน็อนัตราย
ต่อสุขภาพ
8) ด้านการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ
9) ด้านการบงัคับใช้กฏหมาย

44 พฒันาตลาดสดตามเกณฑ์ - ตรวจประเมนิตลาดประเภทที่  1  และ  -  - ตลาดสดเทศบาล ส านกังาน
มาตรฐานตลาดสดนา่ซ้ือ ประเภทที่  2  โดยความร่วมมอืจากหนว่ยงาน เมอืงนราธิวาส สาธารณสุข

ที่เกี่ยวข้อง  - ตลาดสดบาเละ จังหวัดนราธิวาส
ฮิเล
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45 พฒันาคุณภาพการจัดการมลูฝอย - ตรวจประเมนิคุณภาพการจัดการมลูฝอย  -  - คลินกิเอกชนทกุแหง่ ส านกังาน
ติดเชื้อในคลีนกิเอกชนและติดเชื่อในคลีนกิเอกชนและคลีนกิสัตว์ ในเขตเทศบาล สาธารณสุข
คลีนกิสัตว์ เมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 - คลีนกิสัตว์ทกุแหง่
ในเขตเทศบาล
เมอืงนราธิวาส

46 สุขาภบิาลอาหาร  - ประชุมชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร  - เทศบาลเมอืงนราธิวาส ส านกังาน
(CFGT + HALAL)  - ตรวจประเมนิสถานที่จ าหนา่ยอาหาร สาธารณสุข

 - ประชาสัมพนัธ์  รณรงค์ ร้านอาหาร  สะอาด จังหวัดนราธิวาส
รสชาติอร่อย
 - กจิกรรมฮาลาลสตรีท

47 อบรมเมล็ดพนัธ์ใหมห่วัใจ - อบรมนกัเรียนในจังหวัดนราธิวาส  นอ้งใหม่ 58,300.00       หอ้งศูนย์เพื่อนใจ ส านกังาน
TO  BE  NUMBER  ONEที่ก าลังจะมาเปน็แกนน าในการด าเนนิงาน TO BE NUMBER ONE สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส  ป ี 2558รณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด โรงเรียนนราสิขาลัย จังหวัดนราธิวาส

TO  BE  NUMBER  ONE

48 ประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่ - ประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี 51,500            หอ้งประชุมส านกังาน ส านกังาน
และดี TO  BE  NUMBER  ONETO  BE  NUMBER  ONE  IDOL  เพื่อเข้าสู่ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
IDOL  ระดับจังหวัดรุ่นที่  6ประกวดภาคใต้ นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ระดับจังหวัด
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49 ประชุมคณะกรรมการ  - รับคณะกรรมการระดับประเทศ  เพื่อเกบ็ 200,250         หอ้งประชุมส านกังาน ส านกังาน
TO  BE  NUMBER  ONEคะแนนในพื้นที่ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
ประเมนิจังหวัดระดับประเทศ นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

50 รวมพลสมาชิก TO  BE  - รณรงค์วัน TO  BE  NUMBER  ONE 25,125            จังหวัดนราธิวาส ส านกังาน
 NUMBER ONE ในงานมหกรรมวันที่  26 มถิุนายน  2559 (วันยาเสพติดโลก) สาธารณสุข
TO  BE  NUMBER  ONEเพื่อใหเ้ยาวชนหา่งไกลยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส
วันที่  26  มถิุยายน  2559

51 จัดสัปดารณรงค์ราชประชา - เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้เร่ืองโรคเร้ือน  - เขตเทศบาลเมอืง โรงพยาบาลนรา
สมาสัย ตรวจคัดกรอกโรคผิวหนงั นราธิวาส ธิวาสราชนครินทร์

52 ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคร่วมบา้น - ตรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบา้นผู้ปวุย  - เขตเทศบาลเมอืง โรงพยาบาลนรา
ผู้ปวุยโรคเร้ือน โรคเร้ือน นราธิวาส ธิวาสราชนครินทร์

53 โครงการกวาดล้างโรคโปลิโอ - รณรงค์ใหว้ัคซีน  โปลิโอแกเ่ด็กอายุ  0-5 ปี  - เขตเทศบาลทกุแหง่/ โรงพยาบาลทกุแหง่
ในพื้นที่  13  อ าเภอ  (ทั้งเขตเทศบาล/อบต.) และเขต อบต. ทกุแหง่ (13 แหง่  ร่วมกบั

ในจังหวัดนราธิวาส สสอ.)
54 โครงการปอูงกนัและปราบปราม - จัดประชุมคณะกรรมการการปอูงกนัและ 137,110         ทกุอ าเภอใน ส านกังานทรัพยากร

การตัดไมท้ าลายปาุระดับจังหวัดปราบปรามการต้ดไมท้ าลายปาุระดับจังหวัด ที่จังหวัดนราธิวาส ธรรมชาติและ
(คปป.จ.) ส่ิงแวดล้อม
 - จัดท าฐานข้อมลูการปอูงกนัและปราบปราม จังหวัดนราธิวาส
การตัดไมท้ าลายปาุระดับจังหวัด
 - ติดตามการด าเนนิงานของหนว่ยงานต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัด
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 - ปรับทศันคติของชุมชนและสร้างการมี
ส่วนร่วม  ของชุมชนในการปอูงกนัและ
ปราบปรามการต้ดไมท้ าลายปาุ

55 โครงการประสานความร่วมมอื - เพื่อด าเนนิกจิกรรมจัดประชุมร่วมกบั 28,540            ทกุอ าเภอใน ส านกังานทรัพยากร
ในการก ากบัติดตามการ ประชาชนและผู้น าชุมชนในการสร้างเครือข่าย ที่จังหวัดนราธิวาส ธรรมชาติและ
ด าเนนิงานตามแผนจัดการขยะภาคประชาชน ส่ิงแวดล้อม
มลูฝอยและของเสียอนัตรายใน - ติดตามการด าเนนิงานตามแผนจัดการ จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่จังหวัด ขยะและของเสียอนัตรายจังหวัดภายใต้

Road  map  การจัดการขยะมลูฝอยฯ

56 โครงการสร้างความร่วมมอืด้าน - กจิกรรมชุมชนคาร์บอนต่ า 667,740 อ าเภอสุคิริน ส านกังานทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและ อ าเภอเมอืง ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่  อ าเภอตากใบ ส่ิงแวดล้อม
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะ - กจิกรรมปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทกุอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส
ภมูอิากาศจังหวัดนราธิวาส - กจิกรรมอ านวยการ ทกุอ าเภอ
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