
แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๔ 

 

     แบบ ผ.๐๑ 
๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕  ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต 
  ๑.๑ แผนงานการศึกษา                        
  ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
  ๑.๓ แผนงานงบกลาง 
  ๑.๔ แผนงานสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับชุมชน 
  ๑.๕ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
 

15 
22 
3 

13 
 

7 

 
 

๖,๑๖๘,๖๐๐ 
 

๑,๑๙๖,๕๐๐ 
๕,๐๙๒,๘๐๐ 

 

๑,๙๒๐,๐๐๐ 
 

๖๓๐,๐๐๐ 

 
 

13 
14 
3 
9 
 

5 

 
๖,๐๖๘,๖๐๐ 

 

๑,๐๑๖,๕๐๐ 
๕,๐๙๒,๘๐๐ 

 

๑,๗๗๐,๐๐๐ 

 
๕๓๐,๐๐๐ 

 
 

12 
17 
3 
9 
 

4 
 

 
๖,๑๓๒,๖๐๐ 

 

๙๘๖,๕๐๐ 
๕,๐๙๒,๘๐๐ 

 

๑,๗๗๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

13 
17 
3 
8 
 

5 

 
๖,๑๕๒,๖๐๐ 

 

๙๘๖,๕๐๐ 
๕,๐๙๒,๘๐๐ 

 

๑,๗๓๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

14 
17 
3 
8 
 

5 

 
๖,๑๗๒,๖๐๐ 

 

๙๘๖,๕๐๐ 
๕,๐๙๒,๘๐๐ 

 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

67 
87 
15 
42 

 
26 

 
 

๓๐,๖๙๕,๐๐๐ 
 

๕,๑๗๒,๕๐๐ 
๒๕,๔๖๔,๐๐๐ 

 

๘,๙๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๕๑๐,๐๐๐ 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 
  ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  
  ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

 

36 
 

4 

 
 
 

๓๓,๖๙๗,๐๐๐ 
 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

16 
 

4 

 
 
 

๒๑,๖๐๕,๐๐๐ 
 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

10 
 

3 

 

 
๒๓,๑๕๗,๘๐๐ 

 
 

๑,๘๑๒,๐๐๐ 

 
 

15 
 

4 

 
 

๒๖,๕๘๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๓๑๒,๐๐๐ 

 
 

 
8 
 

3 
 

 

 
๑๒,๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

8 
 

18 
 

 
 

๑๑๗,๔๓๙,๘๐๐ 
 
 

๗,๑๒๔,๐๐๐ 

รวม 100 ๔๙,๘๐๔,๙๐๐ 64 ๓๗,๑๘๒,๙๐๐ 58 ๓๙,๔๐๑,๗๐๐ 65 ๔๓,๓๐๓,๙๐๐ 58 ๒๗,๖๑๑,๙๐๐ 263 ๑๙๗,๓๐๕,๓๐๐ 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๕ 

 

 
 

     แบบ ผ.๐๑ 
๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕  ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิาร
องค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
  ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  ๓.3 แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

19 
3 
 

15 
 

 
 
 

๓,๒๒๕,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๗๒๖,๐๐๐ 

 
 

19 
3 
 

15 

 
 
 

๓,๐๗๕,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๗๒๖,๐๐๐ 

 
 

15 
3 
 

14 

 
 

 
๒,๔๗๔,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 
 

๗๑๖,๐๐๐ 

 
 

13 
3 
 

14 

 
 
 

๒,๔๖๔,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๗๑๖,๐๐๐ 

 
 

13 
3 
 

14 

 
 
 

๒,๓๘๔,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๗๑๖,๐๐๐ 

 
 

79 
3 
 

72 

 
 
 

๑๓,๖๒๒,๐๐๐ 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 

๔) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  
 

 
 

10 

 
 

 
๘๑๐,๐๐๐ 

 
 

3 

 

 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
 

5 

 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
 

5 
 

๒๙๐,๐๐๐ 

 

 
7 

 
๔๓๐,๐๐๐ 

 

 
28 

 
๒,๑๒๐,๐๐๐ 

รวม 47 ๔,๘๔๑,๐๐๐ 40 ๔,๒๖๑,๐๐๐ 35 ๓,๔๘๐,๐๐๐ 35 ๓,๕๕๐,๐๐๐ 37 ๓,๖๑๐,๐๐๐ 182 ๑๙,๔๒๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 147 ๕๔,๖๔๕,๙๐๐ 114 ๔๑,๔๔๓,๙๐๐ 93 ๔๒,๘๘๑,๗๐๐ 100 ๔๖,๘๕๓,๙๐๐ 95 ๓๑,๒๒๑,๙๐๐ 445 ๒๑๖,๗๒๗,๓๐๐ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๖ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อบริหาร
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน ๔๔๗,๘๐๐ ๔๔๗,๘๐๐ ๔๔๗,๘๐๐ ๔๔๗,๘๐๐ ๔๔๗,๘๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

โรงเรียนได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

 
๒. โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ชุด
นั ก เรี ย น แ ล ะ จั ด
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู้เรียนตลอดจนเป็น
การแบ่ งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียน
อนุบาล 

๓๙๕,๕๐๐ ๓๙๕,๕๐๐ ๓๙๕,๕๐๐ ๓๙๕,๕๐๐ ๓๙๕,๕๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กไดร้ับวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

กอง 
การศึกษา 

๓. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

เพื่ อ จั ด ซื้ อ สื่ อ ก าร
เรียนการสอนสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 

๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ จำนวนเด็กที่ได้รับ
สื่อการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมีคุณภาพ 

กอง 
การศึกษา 

๔. โครงการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน  

เพื่อสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนของนักเรียน 

นักเรียน 
ในเขต

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนโรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนในเขตมีอุปกรณ์
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๗ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูค้อมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เนต็ 

เพื่ อ ให้ ความรู้ และ
เสริมทักษะการใช้
คอมให้กับพนักงาน
เทศบาล 

พนักงาน
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนกลุ่ ม
ต่ าง ๆในเขต 
ที่ เข้ารับการ
อบรม 

กลุ่มต่างๆ ในชุมชนมี
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

๖. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหารเสรมิ 
(นม)โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
ครบถ้วนห้าหมู่ 

๓ แห่ง ๔,๓๘๐,๘๐๐ ๔,๓๘๐,๘๐๐ ๔,๓๘๐,๘๐๐ ๔,๓๘๐,๘๐๐ ๔,๓๘๐,๘๐๐ ร้อยละของ
โรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ได้รับประทานอาหารครบ
ห้าหมู่ 

กอง 
การศึกษา 

๗. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนความ
พึงพอใจของ
ผู้นำโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กและเยาวชนได้รวม
กิจกรรมอย่างมีความสุข 

กอง 
การศึกษา 

๘. โครงการเสรมิสร้างเด็ก
เก่งเด็กกล้า 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนใน
สังกัด

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จำนวนผู้ผ่าน
การประเมิ น
โครงการ ร้อย
ละ ๘๐ 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
เด็กภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

กอง 
การศึกษา 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๘ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการจดัการเรียนรู้
ทักษะอาชีพสำหรับเด็ก
ปฐมวัยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาฯ
สังกัด

เทศบาลและ
โรงเรียน 

๕๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความสุขโลก
ทัศน์กว้างขึ้น 

 

กอง 
การศึกษา 

๑๐. โครงการจดักิจกรรมส่ง
น้องสู่ความสำเร็จ 

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจของเด็กและ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียน
อนุบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนมีขวัญกำลังใจ
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๑. โครงการกลัยาณมิตร
นิเทศ 

เ พื่ อ เ ป็ น ศู น ย์
เครือข่ายการเรียน
การสอน 

ครูผูดู้แลเด็ก 
ศูนย์ในเขต
ใกล้เคียง 

๕๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ จำนวนครูผู้ดูแล
ที่เข้าร่วม
เครือข่าย 

ครูผู้ดูแลเด็กมีเครือข่าย 
สามารถช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

กอง 
การศึกษา 

๑๒. โครงการคาราวาน
เสรมิสร้างเด็ก 

เพื่ อส่ งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

นักเรียนใน
โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จำนวนความพึง
พอใจของผู้เข้า
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมอย่างมีความสุข 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๙ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคร ู

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูปฐมวัยสู่ครู
มืออาชีพ 

ครูศูนย์ และ
ครูโรงเรียน
อนุบาลใน

สังกัด 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จำนวนผู้ผ่าน
การประเมินหลัง
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
เด็กภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๔. โครงการมหกรรม
วิชาการเด็ก 

เพื่อพัฒนาทักษะของ
เด็ก ทั้ง 4 ด้าน 

ศูนย์พัฒนาฯ
และโรงเรียน

อนุบาล 

7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หน่วยงานในเขตเทศบาล
มีการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไปในทางเดียวกัน 

กอง 
การศึกษา 

๑๕. โครงการติดตั้งประตู
รั้ว สแตนเลส ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห ์
 

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก
นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ
อั น ต รายแล ะ เพื่ อ
ป้องกันอันตรายจาก
รั้วเก่า 

จำนวน ๒ 
บาน  

๑.ขนาดกว้าง 
๔ ม.สูง ๑.๘ 
๒.ขนาดกว้าง 
๕.๕ ม. สูง 

๑.๘ ม. 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - - จำนวน ๒ บาน โรงเรียนมีประตูรั้ว
ป้องกันเด็ก  และครู
ควบคุมดูแลเด็กได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๐ 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖. โครงการจ้าง
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานส่งเสรมิการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
เมืองรามันห ์

เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
ส อ น ข อ ง ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เมืองรามันห์ 

สนับสนุนการจัด
การศึกษาศูนย์
ตลอดจนช่วย

จัดการดา้นอาหาร
และโภชนาการ

สำหรับเด็ก 

- - ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ จำนวน ๓ คน ศูนย์มีบุคลากรช่วยใน
การส่งเสริมการเรียน
การสอน 

กอง 
การศึกษา 

รวม ๑๖ โครงการ - - ๖,๑๕๘,๖๐๐ ๖,๐๕๘,๖๐๐ 6,112,600, 6,132,600 6,152,600 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๑ 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมและรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคตดิต่อ 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
โรคตดิต่อ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

สร้ างสุ ขภาวะที่ ดี ใน
เทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๒. ส่งเสริมและรณรงค์การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไม่ตดิต่อ 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
โรคไม่ตดิต่อ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

สร้างสุขภาวะที่ดีใน
เทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๓. โครงการคุม้ครอง

ผู้บริโภค 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้และเข้าใจ กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนใน

เขตมีสุขภาพดีทุก
ด้าน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้าร่วม
มีความพึงพอ 

ประชาชนในเขตมีสุขภาพ
ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๒ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. โครงการจดัตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุข 

๗  ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ไดร้ับบริการ 

เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๖. โครงการร้านอาหาร

ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาร้าอาหาร 

๗ ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนชุมชน ประชาชนสุขาภาพดีและ
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๗. โครงการแมบ่้านปัญหา

เอดส ์
เพื่อให้แม่บ้านในเขต
มีสุขภาพที่ดี ป้องกัน
โรค 

๗ ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนชุมชน ป ระชาชน ใน พื้ น ที่
ปลอดภัยจากโรค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๘. โครงการสุขภาพดไีมม่ีภัย 

ถ้าอยากไดต้้องออกกำลัง
กาย 

เพื่ อ ส ร้ า งสุ ข ภ าพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

๗ ชุมชน ๑๐,๐๐๐ - - - - จำนวนชุมชน ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพที่ดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๓ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙. โครงการตลาดนัดเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาตลาดนัด 

ส่งเสริมตลาด
นัด ๒ แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - จำนวนแห่ง ประชาชนสุขภาพดี กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๐. โครงการพัฒนางาน
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการอนามยั
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -น้ำดื่มน้ำประปาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
-ขยะ  ลดอุบัตกิารณ ์

ประชาชนมีสุภาพดีและ
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๑. โครงการสมทบเข้า
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพมากยิ่งข้ึน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ชุมชนที่ ได้ รับ
การดูแล 

ประชาชนได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๑๒. ค่าดำเนินการเอาชนะยา

เสพติด 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่กระจายของยา
เสพติดในชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ปัญหาการแพร่กระจาย
ของยาเสพติดลลง 

กอง 
สาธารณสุข/
สำนักปลดั 

๑๓. โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
เสียงใน การป้องกันการ
แพร่กระจายของยาเสพ
ติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่กระจายของยา
เสพติดในชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ปัญหาการแพร่กระจาย
ของยาเสพติดลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ/

สำนักปลดั 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๔ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการจดักิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

ทุกคน 

๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

เกิดความผาสุกพื้นที ่ สำนักปลดัฯ 

๑๕ ค่าดำเนินการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตพื้นท่ีชุมชน 

๗ ชุมชน ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจ 

ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๖ โครงการสำหรบัสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์

เพื่อจัดเก็บข้อมูล
จำนวนสัตว์ในเขต
เทศบาล 

๗ ชุมชน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนสัตว์ใน
ชุมชนได้รับการ
สำรวจร้อยละ 
๘๐ 

ข้อมูลจำนวนสัตว์ในเขต
เทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๗ โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 

๗ ชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนชุมชนที่
ได้รับการ
ขับเคลื่อน 

ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยจากสัตว์ เพิ่ ม
มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๘. โครงการดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๗ 
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ - - - - จำนวนชุมชนที่
ได้รับการ
ป้องกันและ
แก้ไข 

ป ระชาชน ใน พื้ น ที่
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๕ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙. โครงการดำเนินการ
ป้องกันและการแกไ้ข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขต
เทศบาล 

๗  
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนชุมชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ปราศจากโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๐. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับตลาดให้
มีมาตรฐาน สะอาดและ
ปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ตลาดของเทศบาลให้มี
มาตรฐาน 

ตลาดในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผลการประเมิน
ตลาดได้ในระดับ
ที่ด ี

ตลาดในเขตเทศบาลมี
มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๑. โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพตาม
แนวทางพระราชดำริ 

จำนวน ๗ 
ชุมชนๆละ 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จำนวนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้ รั บการ
ส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒๒. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

สัตว์เลี้ยงใน
ชุมชนทั้ง ๗ 

ชุมชน 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ สัตว์เลี้ยง ร้อย
ละ ๘๐ ไดร้ับ
การฉีดวัคซีน 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม ๒๒ โครงการ   ๑,๑๙๖,๕๐๐ ๑,๐๑๖,๕๐๐ ๙๘๖,๕๐๐ ๙๘๖,๕๐๐ ๙๘๖,๕๐๐    



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๖ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๓ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์
 
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ จำนวน 
๙ คน /ป ี

ผู้ ป่ วย เอ ด ส์ ใน เข ต
เทศบาลมีรายได้ยังชีพ 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

๒. โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 
 

ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล 

๓,๙๒๕,๒๐๐ ๓,๙๒๕,๒๐๐ ๓,๙๒๕,๒๐๐ ๓,๙๒๕,๒๐๐ ๓,๙๒๕,๒๐๐ จำนวน 
๔๙๐คน/ ป ี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมี
รายได้ยังชีพ 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

๓. โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพคนพิการ 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนพิการในเขต
เทศบาล 
 

ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

๑,๑๑๓,๖๐๐ ๑,๑๑๓,๖๐๐ ๑,๑๑๓,๖๐๐ ๑,๑๑๓,๖๐๐ ๑,๑๑๓,๖๐๐ จำนวน 
๑๑๖ คน/ป ี

ผู้พิการในเขตเทศบาลมี
รายได้ยังชีพ 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

รวม ๓ โครงการ - - 5,092,800 5,092,800 5,092,800 5,092,800 5,092,800    

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๗ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนยึด
หลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำเนินชีวิต 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๒. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
๑ ชุมชน ๑ ผลติภณัฑ์
ของกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

เพื่อเพิ่มรายได้ของ
กลุ่มสตรี 

๗ ชุมชน ๕๐,๐๐๐ - - - - จำนวนชุมชนที่
เข้าร่วม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เสริม
มากยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๓. โครงการอบรมและทัศน
ศึกษากลุ่มสตรีและผู้นำ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

เพื่ อ พั ฒ น าทั ก ษ ะ
และ เปิ ด โลกทั ศน์
กว้างขึ้น 

กลุ่มสตรีและ
ผู้นำชุมชนใน
เขตเทศบาล 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้
และทักษะการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๔. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุ่ม
พุทธศาสนิกชน 

เพื่ อให้สมาชิกกลุ่ม
ได้รับความรู้ในการ
ประกอบอาชีพมาก
ขึ้น 

กลุ่มพุทธ
ศาสนิก ชน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้
ในการประกอบอาชีพมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๘ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
เขตเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุคนพิการ 

ผู้สูงอายุและ
คนพิการใน
เขต 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๖. โครงการสำรวจจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ข้อมูลอื่น ของชุมชน 

เพื่อสำรวจชุมชนใน
พื้นเพื่อสะดวกในการ
วางแผนชุมชนต่อไป 

๑,๗๕๐ เลม่ ๓๐,๐๐๐ - - - - จำนวนเล่ม เพื่ อน ำไป ใช้ ในการ
วางแผนพัฒนาชุมต่อไป 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๗. โครงการสหกรณ์การ
ออมวันละบาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
เงินออม 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไม่เดือดร้อนใน
ยามเศรษฐกิจตกต่ำ 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๘. โครงการโลกสดใสด้วย
มือเยาวชน 

เพื่อให้เยาวชนได้เปิด
โลกทัศน ์

เยาวชนใน
เขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความสุข 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๙ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙. โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้ประชาธิปไตย
และกฎหมายที่ควรรู ้
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความรู้เกี่ยวกับ
การปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตยร่วมท้ัง
กฎหมายท่ีควรรู้ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นและมีความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๑๐. โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสามารถนำภูมิ
ปัญญามาใช้ได้ 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๑๑. โครงการถนนคนเดิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาล 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของร้านค้า
ที่เข้าร่วม 

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๑๒. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
การออมและสรา้ง
สวัสดิการ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๑๓. โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุประจำป ี

เพื่อให้ผู้สูงอายผุู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้ร่วม
กิจกรรมและพบปะ
สร้างสรรค ์

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้
ด้วยโอกาสใน
เขตเทศบาล 

1๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึ่งพอใจ 

ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ การและ
ผู้ด้อยโอกาสในตำบลได้
ได้รับการดูแล 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

รวม ๑๓ โครงการ - - ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑,๗๓๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ - - - 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๐ 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
   ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสขุ ที่ย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งแสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

       ๑.๕  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการแข่งขันกีฬาไท-
คัพ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก
กำลังกายของ
เยาวชน ประชาชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนความพึง
พอใจของร้อยละ 
๘๐ 

เยาวชน และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติด 

กอง 
การศึกษา 

 

๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน (ทัวร์นา
เม้นท์) 

เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนจนสนใจ
เล่นกีฬา และมีการ
พัฒนาการด้านการ
กีฬา 

นักกีฬา 
ของเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนความพึง
พอใจของผู้ เข้า
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

ทำให้นักกีฬาของ
เทศบาล มีพัฒนาการ
ด้านการกีฬาดีขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๓. โครงการกีฬาสีโรงเรียน
ในสังกัด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากร/เด็ก

และ
ผู้ปกครอง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - จำนวนความพึง
พอใจของ ร้อย
ละ ๘๐ 

เพื่อพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย 

กอง 
การศึกษา 

๔. โครงการกีฬาภายใน
เทศบาลตำบลเมือง     
รามันห ์

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก
กำลังกายสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๗ ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี มีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษา 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๑ 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสรา้งยะลาสันติสขุ ที่ย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งแสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

       ๑.๕  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. โครงการฝึกทักษะใน
ด้านกีฬา (ฟุตบอล)
ให้แก่เยาวชน 

เพื่อเพ่ิมทักษะการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 

ประชาชน 
ในเขต

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เยาวชนมีทักษะการเล่น
ฟุตบอลเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 
๖. โครงการแข่งขันกีฬา  

เปตอง 
เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

๗. โครงการจดักิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาและ 
สันทนาการ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 630,000 530,000 450,000 450,000 450,000 - - - 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๒ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกาแฮ -
บ้านรามัน 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑,๐๘๐ 

ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑,๐๘๐ เมตร ราษฎรสัญจรได้สะดวก กองช่าง 

๒. โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวก 

ในเขต
เทศบาล 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนสาย ราษฎรสัญจรไดส้ะดวก กองช่าง 

๓. โครงการต่อเติมถนน 
คสล.สายบ้านลีนา-ค่าย
ลูกเสือ 
 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวก 

กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑๖๘ ม.
หนา ๐.๑๕ 

ม. 

๗๕๐,๐๐๐ - - - - จำนวนเมตร ราษฎรสัญจรไดส้ะดวก กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างทาง
เท้าในเขตเทศบาล 
 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวก 

จำนวน ๔ 
สาย 

สายละ ๑๐๐
ม. 

๓๕๐,๐๐๐ - - - - จำนวนสาย ราษฎรสัญจรไดส้ะดวก กองช่าง 

  
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๓ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. บุกเบิกถนนในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวก 
 

๗ ชุมชน ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - -  ๗ ชุมชน ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

๖. โครงการจดัทำลูก
ระนาดในเขตเทศบาล 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากรถ 

๗ ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ - - - - ๗ ชุมชน อุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

๗. โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 
 

เพื่อดำเนินการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้
ยากจน  

๑ หลัง ๒๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนหลัง เกิดพลังประชารัฐในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้  ผู้พิ การ หรือผู้
ยากจนให้มี คุณภาพใน
การอยู่อาศัยท่ีดีขึ้น 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ำ คสล. ชุมชน
กาแฮ สายหน้ามสัยิด 

เพื่อการะบายน้ำที่
ด ี

กว้าง ๐.๖๐ ม. 
ลึก ๐.๘๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนเมตร การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

๙. โครงการซ่อมแซม  
ปรับปรุงคูระบายน้ำใน
เขตเทศบาล 

เพื่อการระบายน้ำ
ที่มีประสิทธิภาพ 

กว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑.๐๐ ม.  

ระยะทาง ๕๐๐ 
ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ๗ ชุมชน การระบายน้ำไดด้ีขึ้น กองช่าง 

๑๐. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในเขต
เทศบาลฯ 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคใน
ครัวเรือน 

จำนวน ๔ บ่อ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - จำนวนบ่อ ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๑. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบหอ
ถังแชมเปญ ๒๐ ลบ.ม. 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคใน
ครัวเรือน 

๓ แห่ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนแห่ง ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๕ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อมทางเท้า
สายบ้านกายูใต้-บูเก๊ะ
ลาก๊ะ ยล.ถ.๐๔-๐๓๐ 

เพื่อระบายน้ำและ
เพิ่มพื้นท่ีทางเท้า
ให้กับประชาชน 

กว้าง ๐.๔๐ ม. 
ลึก ๐.๙๕ ม. 

ระยะทาง ๕๐๐ ม. 

- ๑,๓๕๐,๐๐๐ - - - จำนวนเมตร การระบายน้ ำได้ ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๓. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อมทางเท้า
สายบ้านตอแล-พงกุแม 
ยล.ถ.๐๔-๐๒๓ 

เพื่อระบายน้ำและ
เพิ่มพื้นท่ีทางเท้า
ให้กับประชาชน 

กว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑.๐๐ ม.  
ระยะทาง ๔๐๐ ม. 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนเมตร การระบายน้ำไดด้ีขึ้น กองช่าง 

๑๔. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.สาย
ปรีชาวิถีซอย ๑ ยล.ถ.
๐๔-๐๓๕ 

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

กว้าง ๐.๕๐ ม 
ลึก ๐.๗๐ ม.  

ระยะทาง ๕๐๐ ม. 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - จำนวนเมตร การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

๑๕. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.       
สายกาแฮ ซอย ๑ 

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

กว้าง ๐.๖๐ ม 
ระยะทาง ๕๐๐ ม. 

- - - ๓,๔๐๐,๐๐๐ - จำนวน
ระยะทาง 

การระบายน้ำไดด้ีขึ้น กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๖ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.พร้อม
ทางเท้าสายตลาฆอฤาแก 
ยล.ถ.๐๔-๐๒๕ 

เพื่อระบายน้ำและ
เพิ่มพื้นท่ีทางเท้า
ให้กับประชาชน 

กว้าง ๐.๕๐ ม. 
ลึก ๑.๐๐ ม. 

ระยะทาง ๒๐๐ ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนเมตร การระบายน้ำไดด้ีขึ้น กองช่าง 

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน
สายโรงสูบน้ำพร้อมคู
ระบายน้ำ 

เพื่อระบายน้ำจาก
ครัวเรือนและ
เพื่อให้สัญจร
สะดวกยิ่งข้ึน 

๑ แห่ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนแห่ง ช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาล 

กองช่าง 

๑๘. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ 6 
บ้านตลาดล่าง 

เพื่อระบายน้ำและ
เพิ่มพื้นท่ีทางเท้า
ให้กับประชาชน 

กว้าง ๑.๕0 ม. 
ลึก ๑.๕๐ ม. 

ระยะทาง 100 ม. 
 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ - - - จำนวนเมตร การระบายน้ำได้ดีขั้น กองช่าง 

๑๙. โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตไฟฟ้าชุมชนตอ
แล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งเสาพร้อม
สาย ๑๐ ชุด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จำนวนชุด ประชาชนมี ไฟฟ้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐. โครงการก่อสร้างบ้าน
สำหรับผู้ยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือคน
ยากจนท่ีไมม่ีที่อยู่
อาศัย 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๖ เมตร จำนวน ๒ 

หลัง/ปี 

๓๕๐,๐๐๐ - - ๓๕๐,๐๐๐ - ๒ หลัง ผู้ยากจนมีที่อยู่อาศัย กองช่าง 

๒๑. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ชุมชน
ตลาดล่าง 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
ของชุมชน 

ขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๖ ม. 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - จำนวนแห่ง ประชาชนมอาคาร
สำหรับจัดกิจกรรมใน
ชุมชน 

กองช่าง 

๒๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมลานกีฬา
เอนกประสงค์ในเขต
เทศบาล 

เพื่อปรับปรุงลาน
กีฬาให้สามารถใช้
งานได้อย่างด ี

๓ แห่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - จำนวนแห่ง สนามกีฬาได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

๒๓. โครงการก่อสร้างทาง
เท้าพร้อมคูระบายน้ำ 
คสล.ข้างซอยตรอก
จันทร์ 

เพื่อการระบายน้ำ
ที่ด ี

กว้าง ๑.๓๐ ม. 
ยาว  ๔๖ ม. 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

การระบายน้ำไดด้ีขึ้น กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔. โครงการปรับปรุงและ
ตกแต่งภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาล 

เพื่อให้สำนักงานมี
มีความสะดวก
สวยงามและเป็น
ระเบียบมากขึ้น 

๑  แห่ง ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

สำนักงานมีความเป็น
ระเบียบมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๕. โครงการจดัทำผังเมือง
ชุมชน เขตเทศบาล 

เพื่อจัดระเบียบผัง
เมืองในเขต
เทศบาล 

๗ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนชุมชน เทศบาลมีความเป็ น
ระเบียบมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๖. โครงการตีเส้น ติดตั้ง
สัญญาณไฟ จราจรและ
ป้ายจราจรในเขต
เทศบาล 

เพื่อลดอุบัตเิหตุใน
การขับขี่
ยานพาหนะ 

๓ ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๗. โครงการติดตั้งกระจก
ตามแยกในเขตเทศบาล 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้
ขับข่ี 

๗  ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

ประชาชนปลอดภัยใน
การใช้รถมากขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘. โครงการก่อสร้างอาคาร
ร้านค้าชุมชน(ประชารัฐ) 

เพื่อจัดระเบียบ
ร้านค้าให้มีความ
เรียบร้อย 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 

- - ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

ประชาชนมีสถานที่ใน
การค้าขาย 

กองช่าง 

๒๙. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์สุสานลีนา 
 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๕ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

ประชาชนมีศาลาใช้
ประโยชน์ ในการทำ
กิจกรรมทางศาสนา 

กองช่าง 

๓๐. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กและเพิ่มความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
มากขึ้น 

สูง ๑.๘๕ ม. 
ยาว ๖๕ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป็นระเบียบ  
และเด็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

๓๑. โครงการก่อสร้างสิ่ง
อำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่มา
ติดต่อราชการ 

๑ แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ - จำนวนแห่ง ผู้พิการมีความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๐ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๒. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ำ คสล.เลยีบ
ทางรถไฟ(ชุมชนตลาฆอ
ฤาแก) 

เพื่อการระบายน้ำ
ที่ด ี

กว้าง  ๑.๓๕ ม. 
ลึก ๐.๘๐ ม. 

ยาว  ๑๐๐  ม. 

๕๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนเมตร การระบายน้ำ
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง กองช่าง 

๓๓. โครงการซ่อมสร้างถนน
พาราแอสฟัลต์สาย
ปรีชาวิถ ี

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก
และสนองนโยบาย
รัฐบาล 

หนา ๕.๐๐ ซม. 
กว้าง ๖.๐๐ ม.

ระยะทาง ๑๒๐ ม. 

๕๘๕,๐๐๐ ๕๘๕,๐๐๐ - - - จำนวนเมตร ราษฎรสัญจรได้สะดวก กองช่าง 

๓๔. โครงการซ่อมสร้างถนน
พาราแอสฟัลต์ สายหลัง
สถานีรถไฟ (บรเิวณวง
เวียนหอนาฬิกา 

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก
และสนองนโยบาย
รัฐบาล 

หนา ๕.๐๐ ซม. 
พื้นที่ ๑๒๓.๐๐ 

ตรม. 

๒๕๖,๐๐๐ - - - - จำนวนเมตร ราษฎรสัญจรไดส้ะดวก กองช่าง 

๓๕. โครงการรื้อถอนอาคาร
ระบบประปาและอาคาร
ที่จอดรถเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์และอาคาร
สำนักงานเทศบาลหลัง
เก่า 

เพื่อก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบล
เมืองรามันห์และ
เพื่อรองรับการ
ก่อสร้างอาคารอื่น 

จำนวน ๑ แห่ง ๑๓๑,๐๐๐ - - - - จำนวนแห่ง เทศบาลมีพื้นที่การ
ก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนอนุบาล

ตำบลเมืองรามันห ์

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๑ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖. โครงการซ่อมสร้างถนน 
คสล.สายชุมชนตลาด
ล่าง (ช่วงที่ ๑) 

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒๘๐ ม. 
หนา ๑.๑๕ ม. 

๑,๓๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนเมตร ราษฎรสัญจรได้สะดวก กองช่าง 

๓๗. โครงการซ่อมสร้างถนน 
คสล.สายชุมชนตลาด
ล่าง (ช่วงที่ ๒) 

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๒๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนเมตร ราษฎรสัญจรได้สะดวก กองช่าง 

๓๘. โครงการซ่อมแซมฝาปิด
คูระบายน้ำ ภายในเขต
เทศบาลฯ 

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก 

ในเขตเทศบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนเมตร ป้องกันอันตราย กองช่าง 

๓๙. ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพาณิชย์วิทย์ซอย ๑ 

เพื่อระบายน้ำจาก
บ้านเรือน 

ขนาด ๑ เมตร
ระยะทาง ๓๐๐ 

เมตร 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - จำนวนเมตร ระบายน้ำจาก
บ้านเรือนเป็นอย่างดี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๒ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๐. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ชุมชน
ตอแล หมูที่ ๒   
 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคและบรโิภค 

จำนวน ๑ แห่ง - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ - บริมาตรเพี่ย
งพอต่อการใช้
งาน 

ประชาชนมีน้ ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๑. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคา
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

เพื่อปรับปรุง
หลังคาโรงเรียน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใช้งานได้
อย่างดี 
 

๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนแห่ง ฝนไม่สาดเข้าอาคาร
เรียน 

กองช่าง 

๔๒. โครงการก่อสร้างหลังคา
บริเวณกระบะทราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อกันฝนและ
แสงแดดสำหรับ
เด็ก 

๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - จำนวนแห่ง เด็กเล่นกระบะทราย
ได้อย่างมีความสุข 

กองช่าง 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๓ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยล.ถ.๐๔-๐๑๘  
สายตลาฆอฤาแก-กายู
บอเกาะใต้  
 

เพื่อให้ราษฏร
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๕ ม.    
หนา ๐.๑๕ ม.

ระยะทาง ๑๕๐ ม. 
 

- - - ๕๘๐,๐๐๐ - ระยะทางไม่
น้อยกว่า 
๑๕๐ ม. 

ร าษ ฎ รสั ญ จ ร ได้
สะดวก 

กองช่าง 

๔๔. โครงการนวัตกรรมโคม
ไฟฟ้าแอลอีดีโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) 
 

เพื่อลดค่าไฟฟ้า
ของเทศบาลและ
ลดโลกร้อน 

ภายในเขต
เทศบาล 
(๕๐) จุด 

๘๗๕,๐๐๐ ๘๖๕,๐๐๐ - - - จำนวนโคม
ไฟฟ้า 

เพิ่ มแสงสว่ างในเขต
เทศบาลและลดค่ า
ไฟฟ้าของเทศบาล 

กองช่าง 

๔๕. โครงการเสรมิผิวและ
ซ่อมสร้างถนนผิวพารา
แอสฟัลต์กายูบอเกาะ 
อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ยล.ถ.๐๔-๐๐๔ 
สายเสนารตัน ์
 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยแกผู่้
ที่สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

หนา ๕ ซม. 
กว้าง ๑๐ ม.

ระยะทาง ๒๓๒ ม. 
รวมพื้นท่ี ๒,๓๒๐ 

ตร.ม. 

- ๑,๑๕๕,๐๐๐ - - - ความยาวของ
ถนนไม่น้อย
กว่า ๒๓๒ 

เมตร 

ราษฏรสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๔ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖. โครงการเสรมิผิวและ
ซ่อมสร้างถนนผิวพารา
แอสฟัลตต์ำบลกายูบอ
เกาะ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา จำนวน ๓ 
สาย 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยแกผู่้
ที่สัญจรไปมา  
สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

(๑)สายจรูญวิถี หนา 
๕ ซม. กว้าง ๖.๕๐-
๘,๐๐ ม. ระยะทาง 
๑,๑๐๙ ม.รวมพื้นท่ี 
๘,๔๐๖.๒๕ ตร.ม. 
(๒)สายหลังอำเภอรา
มัน หนา ๕ ซม.กว้าง 
๖ ม.ระยะทาง ๒๔๕ 
เมตร รวมพื้นท่ี 
๑,๔๗๐ ตร.ม. 
(๓)สายทางเข้าอำเภอ
รามัน หนา ๕ ซม.
กว้าง ๑๐.๕๐ ม.
ระยะทาง ๑๐๐ ม.
รวมพื้นท่ี ๑,๐๕๐ ตร.
ม. 

- ๕,๔๕๐,๐๐๐ - - - ความยาวของ
ถนนไม่น้อย
กว่า ๑,๔๕๔ 
เมตร 

ราษฎรสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๕ 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๗. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ยล.ถ-๐๔-๐๒๐
สายชุมชนกาแฮ – บ้าน
ตอแล 
 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยแกผู่้
ที่สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขนาด ๐.๖๐ ม 
ระยะทาง 

๕๒๐.๐๐ ม. 

- - ๓,๔๐๐,๐๐๐ - - ความยาวไม่
น้อยกว่า 

๕๒๐ เมตร 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

๔๘. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ยล.๔๐๑๐ สาย
บ้านรามัน – บ้านบาลอ 
 

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

ขนาด ๐.๖๐ ม.
ระยะทาง  
๑๗๔.๕ ม. 

- - ๑,๒๗๗,๘๐๐ - - ความยาวไม่
น้อยกว่า 
๑๗๔..๕ ม. 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

๔๙. ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพาณิชย์วิทย์ 
 

เพื่อระบายน้ำจาก
บ้านเรือน 

ขนาด ๑ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ 

เมตร 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - จำนวนเมตร ระบายน้ำจาก
บ้านเรือนเป็นอย่างดี 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๖ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๐. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ยล.ถ-๐๔-๐๑๓
สายเลียบโรงงานชัยรัตน์
พาราวู๊ด   

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

ขนาด ๐.๔๐ ม.
ระยะทาง ๖๐๐ ม. 

- - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ - ความยาวไม่
น้อยกว่า 
๖๐๐ ม. 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

๕๑. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยล.ถ-๐๔-๐๑๓สายเลียบ
โรงงานชัยรัตน์พาราวู๊ด  

เพื่อกันดินและ
ป้องกันอันตราย 

สูง ๐.๑๕ ม. กว้าง 
๕.๐๐ ม. 

ระยะทาง ๖๐๐ ม 

- - - ๒,๖๐๐,๐๐๐ - ความยาวไม่
น้อยกว่า 

๖๐๐ เมตร 

ประชาชนสัฐจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๒. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมทางเท้า 
ยล.ถ-๐๔-๐๐๘ สาย
ถนนศึกษา 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยแกผู่้
ที่สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขนาด ๐.๔๐ ม 
ระยะทาง ๑๘๐ ม. 

- - - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวไม่
น้อยกว่า 

๑๘๐ เมตร 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้นและเพิ่ม
ทางเท้าสำหรับ
ประชาชน 

กองช่าง 

๕๓. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมทางเท้า 
ยล.ถ-๐๔-๐๐๗ สาย
ถนนสุนทร 

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

ขนาด ๐.๔๐ ม.
ระยะทาง ๒๐๐ ม. 

- - - - ๑,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวไม่
น้อยกว่า 
๑๗๐ ม. 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้นและเพิ่ม
ทางเท้าสำหรับ
ประชาชน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๗ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๔. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก ยล.ถ-๐๔-๐๒๓
สายบ้านตอแล – พงกูแม   

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

หนา ๐.๑๕ ม 
กว้าง ๕ ม.

ระยะทาง ๗๒๐ ม. 

- - - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ ความยาวไม่
น้อยกว่า 
๗๒๐ ม. 

ประชาชนสัฐจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๕. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก ยล.ถ-๐๔-๐๒๖
สายบ้านตอแล – พงกูแม   

เพื่อกันดินและ
ป้องกันอันตราย 

สูง ๐.๑๕ ม. กว้าง 
๕.๐๐ ม. 

ระยะทาง ๕๒๐ ม 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวไม่
น้อยกว่า 

๕๒๐ เมตร 

ประชาชนสัฐจรไปมา
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๕๖. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ยล.ถ-๐๔-๐๒๓
สายบ้านตอแล – พง
กูแม   

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

หนา ๐.๖๐ ม 
ระยะทาง ๗๒๐ ม. 

- - - ๔,๖๐๐,๐๐๐ - ความยาวไม่
น้อยกว่า 
๗๒๐ ม. 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

๕๗. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายประชาอุทิศ   

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

หนา ๐.๔๐ ม 
ระยะทาง ๙๐ ม. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ความยาวไม่
น้อยกว่า ๙๐ 

ม. 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๘ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๘. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ยล.ถ-๐๔-๐๑๘
สายตลาฆอฤาแก – บ้าน
กายูบอเกาะใต้   

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

หนา ๐.๖๐ ม 
ระยะทาง ๑๕๐ ม. 

- - ๙๘๐,๐๐๐ - - ความยาวไม่
น้อยกว่า 
๑๕๐ ม. 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

๕๙. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ยล.ถ-๐๔-๐๐๑
สายจรูญวิถี    

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

หนา ๐.๔๐ ม 
ระยะทาง ๓๐๐ ม. 

- - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - ความยาวไม่
น้อยกว่า 
๓๐๐ ม. 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

๖๐. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ยล.ถ-๐๔-๐๐๙
สายหลังสถานีรถไฟ 

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

ขนาด ๐.๖๐ ม. 
ระยะทาง ๕๐๐ ม. 

 

- - - - ๓,๔๐๐,๐๐๐ ระยะทางไม่
น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ ม. 

การระบายน้ำทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๙ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๑. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็กยล.ถ-๐๔-๐๑๗
สายชุมชนบ้านตลาด
ล่าง 

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.
ระยะทาง ๖๐๐ 

ม. 
 

- - ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - ระยะทางไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ม. 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

๖๒. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.       
สายกาแฮ ซอย ๒ 

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

กว้าง ๐.๖๐ ม 
ระยะทาง ๓๐๐ 

ม. 

- - - ๑,๔๐๐,๐๐๐ - จำนวนระยะทาง การระบายน้ำได้
ดีขึ้น 

กองช่าง 

๖๓. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายกาแฮ ซอย ๑ 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กว้าง ๕ ม 
ระยะทาง ๕๐๐ 

ม. 

- - - - ๔,๒๐๐,๐๐๐- จำนวนระยะทาง ราษฎรสัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๔. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายกาแฮ ซอย ๒ 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กว้าง ๕ ม 
ระยะทาง ๑๐๐ 

ม. 

- - - - ๑,๖๐๐,๐๐๐ จำนวนระยะทาง ราษฎรสัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม ๖๔ โครงการ - - ๓๓,๖๙๗,๐๐๐ ๒๑,๖๐๕,๐๐๐ ๒๒,๙๘๐,๐๐๐ ๒๖,๕๘๐,๐๐๐ ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๐ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
    ๒.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการจดัการขยะ 
 

เพื่อเป็นการแยก
ขยะ  

๗ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปริมาณขยะลดลง กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒. โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและเพิม่พื้นท่ี
ป่าในเขต 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓. โครงการจ้าง
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ชุมชนละ ๒ คน 
รวม ๗ ชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๕๑๒,๐๐๐ ๑,๕๑๒,๐๐
๐ 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมี
จิตสำนึกรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่เขตเทศบาลมี
ความสะอาดมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔. ค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อ
ขยะเทศบาลตำบลเมือง
รามันห ์

เพื่อฝังกลบบ่อขยะ
เทศบาลตำบล
เมืองรามันห ์

๑ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนแห่ง ปิดบ่อขยะเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห ์

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม ๔ โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,812,000 2,312,000 800,000 - - - 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๑ 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการให้
ทุนการศึกษาพนักงาน
เทศบาล 

เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใหด้ี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวนผู้ผ่าน
การประเมิน
หลังโครงการ
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากรเทศบาลมีการ
พัฒนาทำให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒. โครงการอบรมสมัมนา
ทัศนศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภาและ
พนักงานเทศบาล 

เพื่อศึกษาดูงาน
และนำความรู้มา
พัฒนาองค์กร 

สมาชิกสภา 
และพนักงาน

เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สามารถพัฒนาองค์กร
ให้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
คุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-คณะผูบ้ริหาร 
-สมาชิกสภา 
-บุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประสิทธิภาพของงานมี
ผลสัมฤทธิ ์

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๒ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได ้

เพื่อเผยแพร่การ
ประชาสมัพันธ์
และเชิญชวน
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือชำระภาษ ี

เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได ้

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การชำระภาษี
ได้มากขึ้น 

ประสิทธิภาพของงานมี
ผลสัมฤทธิ ์

กองคลัง 

๕. โครงการจดัการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
เลือกตั้ง 

รองรับการจดัการ
เลือกตั้งใน
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง การดำเนินการโปร่งใส 
เป็นธรรม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๖. ติดตั้งโทรศัพท์และ
ระบบอินเทอร์เนต็ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 

เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ติดตั้งโทรศัพท์
และระบบ

อินเทอร์เน็ต
จำนวน ๒ ศูนย ์

๑๐,๐๐๐ - - - - ๒  แห่ง การดำเนินการของ
ศูนย์และโรงเรียน
อนุบาลได้รับการ
ยอมรับ 

กอง 
การศึกษา 

๗. โครงการจ้าง
บุคคลภายนอกดูแลศูนย์ 
สารสนเทศเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห ์

เพื่อดูแลศูนย์
สารสนเทศ
เทศบาลตำบล
เมืองรามันห ์

ดูแลศูนย์ ข้อมลู
ข่าวสารของทาง

เทศบาล 

- - ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ จำนวน ๓ คน ประชาชนได้รับ
ข่าวสารครบถ้วน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๓ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมและ
นันทนาการ 

ประชาชนร่วมจดั
กิจกรรมวัน
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๙. ค่าเช่าสัญญาณและดูแล
ระบบอินเทอร์เนต็ 
(เว็บไซต์) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารการ
ดำเนินงาน 

เช่าสัญญาณและ
ดูแลระบบ

อินเทอร์เน็ต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓ ครั้ง  ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๐. โครงการจดัทำวารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์และป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่างๆใน
เขเทศบาล  

เพื่อประชาสมัพันธ์
การดำเนินงานต่าง 
ๆของเทศบาล 

๗  ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗  ป้าย ประชาชนได้รับทราบ
การดำเนินงานของ
เทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๑. โครงการติดตั้งระบบ
ประชาสมัพันธ์ไรส้าย 

เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ 

๓๐ จดุ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - - - ประชาสัมพันธ์ 
ทั่วถึง ๑๐๐ 
เปอร์เซนต์ 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๔ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ๗ 

ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ผู้เข้าร่วม  

ประชาชนได้รับความรู้
การเลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๓. โครงการจดังาน/กิจกรรม
ตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินท
รมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิ
พลฯ (ร.๑๐) สมเดจ็พระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินีและ
พระบรมวงศานุวงศ ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานตาม
พระราชดำริต่างๆ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลร่วมจัด
กิจกรรมวันแม ่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๔. โครงการคณะผู้บรหิาร
เทศบาลเยี่ยมชุมชน 

คณะผู้บริหาร
เยี่ยมประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ทั้ง ๗ ชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ๗ 

ชุมชน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - - - ๗ ชุมชน เพื่อจะได้ทราบความ
เดือดร้อนและความ

ต้องการของประชาชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๕ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในอาคาร
และบรเิวรสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมือง    
รามันห ์

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จำนวน ๑๒ กล้อง
(โดยจัดซื้อนอก
มาตรฐานราคา

กลาง ) 

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนและเจ้าหน้า
มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๖. โครงการติดตั้งบอรด์
ประชาสมัพันธ์ในชุมชน 

เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ 

บอร์ดในชุมชน ๗ 
แห่ง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗ แห่ง ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารมาก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๗. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

เพื่อสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ความความพึง

พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเกิดความ
ปรองดองและมีความ
สมานฉันท ์

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๖ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘. โครงการรักน้ำ  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อเฉลิมฉลองพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเฉลิง
ถวัลยราชสมบัติ
ครบ  ๗๐  ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบาทราชีนินาถ 
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ ๗ 
รอง ๘๔ พรรษา 

๒๐๐  คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อสร้างจิตสำนกึให้
ประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๙. โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ความสัมพันธ์อันดี 
และเกิดการมีส่วน
ร่วมในการทำ
กิจกรรมร่วมกันมาก
ยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ 

พนักงานจ้างและ
ประชาชน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง เกิดความรักความ
สามัคคีความสัมพันธ์
อันดี และเกิดการมี
ส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๗ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐. โครงการจดังาน/กิจกรรมเฉลมิหรอื
เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิ
ราลงกรณมหศิรภมูิพลฯ (ร.๑๐) 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินีและพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

เพื่อเทิดทูนพระ
เกียรติและ
เทิดทูนสถาบัน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๑. โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดทำแผน
ท่ีภาษี 

แผนที่ภาษ ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สำเรจ็๑๐๐
เปอร์เซ็นต ์

เทศบาลมีแผนที่ภาษีท่ี
เป็นปัจจุบัน 

กองคลัง 

๒๒. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
อาคารเรยีนและบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามัน 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด

จำนวน ๑๒ 
กล้อง 

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

รวม ๒๒ โครงการ - - 3,225,000 3,075,000 2,524,000 2,434,000 2,434,000 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๘ 

 

แบบ ผ.0๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๒ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการจดัเวที
ประชาคมชุมชน/
เทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาตำบล 

ร้อยละ ๕ ของ
จำนวนครัวเรือน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน 

เทศบาลสมารถ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒. โครงการอบรมการ
จัดทำแผนและทบทวน
แผนชุมชนเทศบาล 

เพื่อจัดทำแผน
ชุมชน 

๗ ชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนชุมชน แผนชุมชนได้รับการ
ทบทวนและสามารถใช้
ประโยชน์ในการจัดทำ
แผนของเทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓. โครงการจดัทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) 

เพื่อใช้ในการ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้ำ 

๗ ชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

เทศบาลมีข้อมูลด้าน
การเกษตรและแหล่ง

น้ำ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม ๓ โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๙ 

 

 
แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเดือน
รอมฎอนอัลมูบาร็อค 

เพื่อสนับสนุน
ประเพณีทาง
ศาสนาให้คงอยู่
ตลอดไป 

สนับสนุนกิจกรรม
เดือนรอมฎอน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณีทางศาสนา 

กอง 
การศึกษา 

๒. โครงการจดังานเมาลิดน
บี 

เพื่อสนับสนุน
ประเพณีให้คงอยู่
ตลอดไป 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุน
จัดงานกวนอาซูรอ
ประจำป ี

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาให้คงอยู ่

สนับสนุนจดังาน
กวนอาซูรอ
ประจำป ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

๔. โครงการจดังาน วันฮารี
รายออีดิลฟติร ี

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

๗  ชุมชน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการอนุรักษ์ประเพณี
ทางศาสนาเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๐ 

 

 
แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมวันข้ึนปีใหม ่

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีที่ดีงาม 

สนับสนุนกิจกรรม
วันข้ึนปีใหม่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีได้รับการ
อนุรักษ ์

กอง 
การศึกษา 

๖. โครงการจดังาน วันฮารี
รายออิลอัฎฮา (รายอ
ฮัจญี) 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

๗ ชุมชน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการอนุรักษ์ประเพณี
ทางศาสนาเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๗. โครงการแหเ่ทียน
พรรษา 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีศาสนาใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธใน

พื้นที ่

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสุข 

กอง 
การศึกษา 

๘. โครงการรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อแสดงความ
กตัญญู และเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธใน

พื้นที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐ 
ของความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมมีความ
กตัญญูและรักษ์
วัฒนธรรมมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๑ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙. ส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณีชักพระ 

เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์
วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีที่ดีงาม 

ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธใน

พื้นที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ความ
พึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รักษาประเพณีที่ดีงาม กอง 
การศึกษา 

๑๐. เบิกฟ้ารามัน สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมประเพณี ร่วมจัดงานเบิกฟ้า
รามัน สืบสาน

วัฒนธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม 

กอง 
การศึกษา 

๑๑. ประเพณีวัฒนธรรมและ
วันสำคัญอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ประเพณีที่ดีงาม 

ประชาชน ๗ 
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ความ
พึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการอนุรักษ์ประเพณี
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๒. โครงการรำลึก ๑๑ มีนา 
วันพระเศวต 

เพื่อรำลึกวันพระ
เศวตของอำเภอ 
รามัน 

รำลึกพร้อมกันท้ัง
อำเภอรามัน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
รำลึกพร้อมกัน 

กอง 
การศึกษา 

๑๓. โครงการจดัขบวนแห่
งานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอำเภอรามัน 

เพื่ อจัดขบวนแห่   
งานมหกรรมผลไม้
แ ล ะ ง า น ข อ งดี
อำเภอรามัน 

จัดขบวนแห ่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดี

งาม 

กอง 
การศึกษา 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๒ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔. โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อำเภอรามัน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีของอำเภอ 

จัดขบวนแห ่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้
เป็นที่แพร่หลาย 

กอง 
การศึกษา 

๑๕. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

เพื่อเป็นศูนย์รวมใน
ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
อำนวยความสะดวก
ในการประสานงาน
ของส่ วน ราชการ 
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ
รวมทั้งประชาชนใน
พื้นที ่

๑ ศูนย ์ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จำนวนศูนย์ อำเภอรามันมีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

รวม ๑๕ โครงการ - - 726,000 762,000 716,000 716,000 716,000 - - - 

 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๓ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกอบรม
พนักงานดับเพลิง
สมาชิก อปพร.และ
ประชาชน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการก่อ
เหตุความไม่สงบ
ในพื้นที ่

พนักงานดับเพลิง
สมาชิก อปพร.
และประชาชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวน

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดความผาสุกในพื้นที ่ สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๒. โครงการจ้าง
บุคคลภายนอกดูแล
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

เพื่ อ ดู แ ล รั ก ษ า
ค ว า ม ส ง บ
เรียบ ร้ อย ให้ แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๗  ชุมชน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน ๓ คน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๓. โครงการจดังานวัน    
อปพร.ประจำปี  

เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการก่อ
เหตุความไม่สงบ
ในพื้นที ่

๗  ชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้า
รับกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้มาก
ขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๔. โครงการอบรมฟื้นฟูการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการก่อ
เหตุความไม่สงบ
ในพื้นที ่

๔๐  คน ๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้า
รับกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้มาก
ขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๔ 

 

 
แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. โครงการขุดลอกบ่อน้ำ
สำหรับรถดับเพลิง 

เพื่อให้รถดับเพลิง
มี น้ ำ ส ำห รั บ สู บ
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน 

๓ แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้า
รับกิจกรรม 

รถดับเพลิงมีนำใช้
สำหรับสูบ 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๖. โครงการเพื่อรณรงค์ให้
เยาวชนรู้จักระเบียบ
วินัยเกี่ยวกับจราจรการ
ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย 

เพื่ อ ร ณ ร งค์ ให้
เ ย า ว ช น รู้ จั ก
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย
เกี่ยวกับจราจรการ
ใช้ รถ ใช้ถน น ให้
ปลอดภัย 

๕๐  คน ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนรู้จักระเบียบ
วินัยเกี่ยวกับจราจร
การใช้รถใช้ถนนให้
ปลอดภัย 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๗ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงาน
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อส่งเสริมอปพร.
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้เต็มที่ 

๗  ชุมชน ๗๐,๐๐๐ - - - ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อปพร.มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที ่

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๕ 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 
 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
เขตเทศบาล 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการก่อ
เหตุความไม่สงบ
ในพื้นที ่

เครือข่าย ๗ 
ชุมชน 

๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความผาสุกในพื้นที ่ สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๙. โครงการจัดกิจกรรมการ
ดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุของถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ 

เพื่ อ ด ำ เนิ น ก าร
ป้ อ งกั น แ ล ะล ด
อุบัติเหตุของถนน
ช่วงเทศกาลสำคัญ 

๗  ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้มาก
ขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

๑๐. โครงการฝึกอบรมการใช้
งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ตรวจสอบข้อมูล
พื้ น ฐ า น ข อ ง 
อพปร. 

๗  ชุมชน ๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้า
รับกิจกรรม 

ทำให้สามารถทราบ
ข้อมูลพื้นฐานของ อป
พร.ในเขตเทศบาลได้
อย่างถูกต้อง 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

รวม ๑๐ โครงการ - - 1,150,000 380,000 200,000 630,000 420,000 - - - 

 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๖ 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็กสายพรตุลาดล่าง 
สาย ๑  

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวกรองรับการ
ท่องเที่ยว 

กว้าง ๖ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่

ทาง ๐.๕๐ ม.
ระยะทาง ๙๘๐ ม. 

- - ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ - ระยะทางไม่น้อย
กว่า ๙๘๐ ม. 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็กสายพรตุลาดล่าง 
สาย ๒ 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวกและเพื่อ
รองรับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของรามัน 

กว้าง ๖ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.ไหล

ทาง ๐.๕๐ ม.
ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. 

 

- - ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ระยะทางไม่น้อย
กว่า ๑,๕๐๐ ม. 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

๓. โครงการก่อสร้างกำแพง
กันดิน บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตำบลเมืองรามันห ์

เพื่อกันดินและป้องกัน
อันตราย 

สูง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม 

- - ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ - ความยาวของ
กำแพง ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ม. 

สามารถป้องกันดิน
ทรุดได้เป็นอย่างด ี

กองช่าง 

 
 

  



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๗ 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. เสรมิผิวและซ่อมสร้างผิว
แอสฟัลต์คอลกรตี สายบ้าน
ตอแล-พงกูแม ยล-ถ.๐๔-
๐๒๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้สัฐจร
สะดวกมากข้ึน 

กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง ๗๐๐ 

เมตร 

- - ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กองช่าง 

๕. เสรมิผิวและซ่อมสร้าง
แอสฟัลต์คอนกรีต  
- สายสุนทร ยล.-ถ.๐๔-๐๐๗  
- สายศึกษา ยล.-ถ.๐๔-๐๐๘  
-สายข้างมัสยิดอิสลามยีะห์ 
ยล.-๐๔-๐๑๕  

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้สัฐจร
สะดวกมากข้ึน 

พื้นที่ รวม 
๒,๑๒๐ ตร.ม. 

- - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่รวม 
๒,๑๒๐ ตร.ม 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม ๕ โครงการ - - - - ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๘ 

 

แบบ ผ.0๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
            ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างตลาด
สดเทศบาลตำบลเมือง
รามันห ์

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ชายของสำหรับ
ประชาชน 

กว้าง ๑๒ ม. ยาว 
๒๕ ม. 

- - - ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ จำนวนแห่ง ประชาชนในเขต
เทศบาลมีตลาด
สดที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม ๑ โครงการ - - - - - ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๙ 

 

 
แบบ ผ.0๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
    ๒.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุง     
ภูมิทัศน์บรเิวณพรุ 
ตลาดล่าง 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมพรุ
ตลาดล่างให้น่าอยู่
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของรามัน 

๑ แห่ง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนแห่ง พ รุ ต ล า ด ล่ า ง
ไ ด้ รั บ ก า ร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กองช่าง 

รวม ๑ โครงการ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๐ 

 

 
แบบ ผ.0๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ของท้องถิน่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรภายในเขตเทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จำนวน 36 
กล้องตาม
มาตราฐาน 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนและเจ้าหน้า
มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม ๑ โครงการ - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
รวม

ท้ังสิ้น 
๘ โครงการ - - 

 
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓๐,๘๐๐,๐๐๐ ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๑ 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอีสำนักงานหุ้มเบาะ จำนวน  ๓ ตัว - - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
กองคลัง 

๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีแถว สแตนเลส  ๔  ที่นั่ง จำนวน  ๒ 
ชุด 

- - ๑๐,๔๐๐ - - กองคลัง 

๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องดิจิตอล  ๑๖  ล้านพิกเซล  จำนวน 
๑ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ กองคลัง 

๔ บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์  ๑๒๐  ซีซี  จำนวน  ๑  
คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)  

- - - ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ กองคลัง 

๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว)  จำนวน  ๑  เครื่อง(ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๓๐,๐๐๐ - - - - กองคลัง 

๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All  In  One  สำหรับ
งานประมวลผล  มีจอแสดงภาพในตัว 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว  จำนวน ๓ 
เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๒ 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๗ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ ๑ มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi  
จำนวน ๑ เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๗,๕๐๐ - - - - กองคลัง 

๘ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
สามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  จำนวน  ๑ 
เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๘,๐๐๐ - - กองคลัง 

๙ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)  
จำนวน ๑ เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - - ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ 
กองคลัง 

๑๐ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด ๘๐๐ VA  
สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  
นาที  จำนวน ๓ เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 
 

- - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๓ 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่    

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

งานบ้าน 
งานครัว 

ตู้เย็นขนาด  ๑๓  คิว  ๒ ประตู   จำนวน  
๑  เครื่อง  (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
กองช่าง 

 
๑๒ แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำรวจ 

กล้องระดับกำลังขยาย  ๓๐  เท่า   
จำนวน  ๑  ชุด   

 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
กองช่าง 

๑๓ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำรวจ 

กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์  
กำลังขยาย  ๓๐  เท่า  จำนวน  ๑  ชุด   
 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
กองช่าง 

๑๔ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำรวจ 

ไม้วัดรอบอลูมิเนียมแบบสไลด์   ความ
ยาว  ๔  เมตร   จำนวน  ๑  ชุด   

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
กองช่าง 

๑๕ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำรวจ 

หลักเล็งแนว โพล อลูมิเนียมแบบสไลด์ 
ความสูง  ๔  เมตร ท่อนล่าง  ๒๕  มม. 
ท่อนบน ๒๐  มม.   ปลายแหลม  
จำนวน   ๒  ชุด   
 

- - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๔ 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑๖ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล)   ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๑๐  
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  ๒  ล้อ  แบบดับเบิ้ล
แค็บ  (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ 

กองช่าง 

๑๗ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๑๐  
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน ๒  ล้อ แบบธรรมดา  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๕๗๕,๐๐๐ ๕๗๕,๐๐๐ ๕๗๕,๐๐๐ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๘ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสะพานลอย
ทั้งสองด้าน 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๙ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงานชนิดมีลิ้นชักทั้งสองด้าน 
จำนวน ๓ ตัว 

- - ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๐ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด ๔ x ๖ จำนวน 
๓ ชุด 

- ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๕ 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๒๑ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีสำหรับปฏิบัติงานจำนวน ๒๐ ตัว ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๒ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องดิจิตอล  ๑๖  ล้านพิกเซล  จำนวน 
๑ เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๓ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 
๑๐ ตัว(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๔ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จำนวน  ๑  
เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๓๐,๐๐๐ - - - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๕ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All  In  One  สำหรับ
งานประมวลผล  มีจอแสดงภาพในตัว 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว  จำนวน  
๖ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)  

- - ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๖ บริหารงานทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ - - ๔,๓๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๖ 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๒๗ แผนงานความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ชุดวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณ
ประกอบด้วย(ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ 
เครื่อง ชนิดประจำที่ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ 
เครื่อง)เสารับสัญญาณวิทยุพร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๘ แผนงานความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ๑๘ ชุด ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒๙ แผนงานความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ป้ายไฟวิ่ง LED แบบ หลายสี(Full color ๗ สี
ขนาด ๗๓ x ๑๓๗ เซนติเมตร 

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐  สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๐ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

สำนักงาน เครื่องตัดสติ๊กเกอร์  ขนาด  A3 
 จำนวน ๑ เครื่อง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๑ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

สำนักงาน เครื่องเข้าเล่มกระดูกงู จำนวน  
๑ เครื่อง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๒ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

สำนักงาน เครื่องเคลือบบัตร ขนาด  A4 จำนวน ๑ เครื่อง ๔,๕๐๐ - - ๔,๕๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๓ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

สำนักงาน เครื่องเข้าเล่มแบบสันกาว จำนวน ๑ เครื่อง ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๗ 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๓๔ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๕ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เต้นท์จำหน่ายสินค้าขนาดเล็ก ๒๐ 
เต้นท์ 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๖ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้สาขาแบบ ๓ สายนอก ๘ สายใน 
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด 

- - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายวีดีโอ พร้อมไมโคโฟน  - - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชุดแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๔๐ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงานระดับสูง ๒ ชุด ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงานระดับสูง ๒ ชุด ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๘ 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๔๒ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จำนวน  ๒  
เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๔ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ - ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๕ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA        
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๖ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เครื่องพ่นหมอกควัน ๓ เครื่อง ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๗ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๓  ตัว  - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๘ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟน+ลำโพงเคลื่อนที่ ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๒๙ 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๔๙ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๓ เครื่อง ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๕๐ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น ๑  เครื่อง - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๕๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว ถังขยะแยกประเภทพร้อมโครงสร้าง
เหล็ก จำนวน ๔ ชุด 

- ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

๕๒ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

สำนักงาน เก้าอ้ีม้าหินอ่อน จำนวน ๕  ชดุ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - กอง 
การศึกษา 

๕๓ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีพลาสติก เกรด A จำนวน ๑๐๐ 
ตัว 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กอง 
การศึกษา 

๕๔ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู  
ปีละ ๒ เครื่องๆละ ๔๐,๒๐๐ บาท
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๔๐,๐๐๐ ๘๐,๔๐๐ ๘๐,๔๐๐ ๘๐,๔๐๐ - 
กอง 

การศึกษา 

๕๕ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โทรทัศน์สี ๒ เครื่อง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๓๐ 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๕๖ การศึกษา ครุภัณฑ์ กีฬา แป้นบาสเกตบอลแบบมีล้อเลื่อน ๑ คู่ ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - กอง 
การศึกษา 

๕๗ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว  
จำนวน ๖ เครื่องๆละ  
๒,๐๐๐ บาท 

- ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - 
กอง 

การศึกษา 

๕๘ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ๑  เครื่อง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - กอง 
การศึกษา 

๕๙ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๑ ตัว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - กอง 
การศึกษา 

๖๐ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

ตู้เย็นขนาด ๑๓ คิว ๑ เครื่อง (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ กอง 
การศึกษา 

๖๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เครื่องเล่นสนามแบบกลางแจ้ง จำนวน 
๑๕ เครื่องเล่น  

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กอง 
การศึกษา 

๖๒ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องกรองน้ำแบบ ๕ ขั้นตอน จำนวน 
๑ ชุด 

- - ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๓๑ 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๖๓ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

งานบ้าน   
งานครัว 

ตู้ทำความเย็นแบบต่อท่อ ขนาด ๕ ก๊อก - - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - กอง 
การศึกษา 

๖๔ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA    
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 
กอง 

การศึกษา 

๖๕ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว)  จำนวน  ๒  เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 
กอง 

การศึกษา 

๖๖ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ - ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ 
กอง 

การศึกษา 

๖๗ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All  In  One  สำหรับ
งานประมวลผล  มีจอแสดงภาพในตัว 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว  จำนวน  
๓ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

- - ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ 
กอง 

การศึกษา 

๖๘ การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
จำนวน ๕ เครื่อง 

- - ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ - 
กอง 

การศึกษา 
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