
สวนท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใตแนวทาง  
การพัฒนาหน่ึง  จะมีโครงการ/กิจกรรม ไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการ 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอ
วัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 
 

 นอกจากน้ัน แผนพัฒนาสามป  เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป  กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปที่จะทํางบประมาณ
รายจายประจําป   ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ
และผานกระบวนการ การมีสวนรวมของประชาชน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ “แผนพัฒนาสามป”  หมายถึง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 

 ดังน้ัน โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปโดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงเวลาสามป
น้ันควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการคือ 
 ๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
 ๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปแรก  ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ
นําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 

โดยสรุปแผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  ๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
  ๒. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
  ๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา
สามป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
  ๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ
งบประมาณรายจายประจําป 
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๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  เปนเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาของ
องคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ซึ่งยัง
ประโยชนและเกิดผลดีตอเทศบาลตําบลเมืองรามันห และประชาชนโดยรวม  มีวัตถุประสงคดังน้ี 
 ๑.๒.๑ เพื่อใหเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีกรอบในการพัฒนาที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่ไดกําหนดไวอยางเปนรูปธรรมในลักษณะการบูรณาการอยาง
ตอเน่ืองและย่ังยืน 
 ๑.๒.๒ เพื่อใหการพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองรามันหมีเอกภาพ  บรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมายที่ไดกําหนดไวในแตละหวงเวลา 
 ๑.๒.๓ เพื่อใหการบริหารจัดการกิจการเทศบาล   ตามอํานาจหนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 
 ๑.๒.๔ เพื่อใหการจัดทํางบประมาณของเทศบาล  สนองตอบความตองการของประชาคมใน
ทองถ่ินบนพื้นฐานของการมีสวนรวม  
  

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 ๑.๓.๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันหรวมกับประชาคม   กําหนดประเด็น
หลักในการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนารวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑.๓.๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   รวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนาปญหาความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป   แลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
   ๑.๓.๓. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห  พิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อ 
เสนอผูบริหารเทศบาล 
 ๑.๓.๔. ผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองรามันห  พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป และ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 ๑.๓.๕. ผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองรามันห  เสนอแผนพัฒนาสามปที่ประกาศใชแลวตอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เพื่อพิจารณาใหความเห็นมีความสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่ชวยใหเทศบาลตําบลเมืองรามันห ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผล 
ในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหเทศบาลตําบลเมืองรามันห นํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทาง การกําหนดงานและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามปมีดังน้ี 
 ๑.๔.๑. ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีวัตถุประสงค  เปาหมาย  และทิศทางที่แนนอน 
 ๑.๔.๒. ชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบและมีการตรวจสอบควบคุมผลงานอยางตอเน่ือง 

 ๑.๔.๓. ทําใหเกิดความประหยัดสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางประสิทธิภาพและเปน
ประโยชนมากที่สุด  โดยยึดหลักการประสานและบูรณาการ 
 ๑.๔.๔. ขจัดปญหาความซ้ําซอนลดการขัดแยงและหลีกเลี่ยงปญหาการแยงงานกันทํา 
 ๑.๔.๕. ทําใหการบริหารและการพัฒนามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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สวนที่  ๒ 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 

๒.๑ สภาพทั่วไป 
๒.๑.๑  ลักษณะที่ต้ัง/อาณาเขตและเขตการปกครอง 

  (๑)  ลักษณะที่ต้ัง เทศบาลตําบลเมืองรามันห ต้ังอยูในตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  
จังหวัดยะลา อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางตอนใตระยะทางโดยประมาณ ๑๑๐๙ กิโลเมตร และอยู
หางจากจังหวัดยะลาไปทางตะวันออกเฉียงใตระยะทางโดยประมาณ ๒๖ กิโลเมตร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ประมาณ ๘.๒๔  ตารางกิโลเมตร 
  (๒)  อาณาเขต  เทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  ดังน้ี 
   - ทิศเหนือจรดเขตพื้นที่ หมูที่ ๔ อบต.กายูบอเกาะ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
   - ทิศตะวันออกจรดเขตพื้นที่หมูที่ ๓ อบต.ตะโละหะลอ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
   - ทิศตะวันตกจรดเขตพื้นที่ หมูที่ ๒ อบต.กายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
                         - ทิศใตจรดเขตพื้นที่ หมูที่ ๗  อบต.บาลอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
   (๓)  เขตการปกครอง  เทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีเขตการปกครอง  ดังน้ี 

     ทิศเหนือ  ต้ังแตหลักเขตที่ ๑ ซึ่งอยูริมทางรถไฟสายใต ดานเหนือตรงคอสะพาน
ทางรถไฟสายใตขามคลองพงกูแมฝงตะวันตก 

     - จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนทางเลียบทางรถไปสายใต   ดานเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งต้ังอยูริมทางรถไฟสายใต ฟากเหนือตรง กม. ๑๐๕๖ 
       - จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนทางตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 
๓   ซึ่งต้ังอยูตรงแนวทางเสนเขตระหวางตําบลกายูบอเกาะ กับตําบลอาซองตรงจุดแนวเสนแบงเขต
ระหวางตําบลกายูบอเกาะกับตําบลอาซอง  เปนคลองบูเกะสืองอ ฝงตะวันตก       

     - จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลกายูบอเกาะกับ
ตําบลอาซอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๙๒ ตอนปาก-ูรามัน ถึงหลัก
เขตที่ ๔ ซึ่งต้ังอยูตรงจุดแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลกายูบอเกาะกับตําบลอาซองบรรจบกับเสนแบง
เขตระหวางตําบลกายูบอเกาะกับตําบลตะโละหะลอ 

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบแนวทางเสนแบงเขตระหวางตําบล 
กายูบอเกาะกับตําบลตะโละหะลอไปทางทิศใตตามแมนํ้าสายบุรีผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
๔๐๖๖  ตอนรามัน–ตะโละหะลอ  ตรงจุดสะพานแมนํ้าสายบุรี ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดแนว
เสนแบงเขตระหวางตําบลกายูบอเกาะกับตําบลตะโละหะลอ บรรจบกับแนวแบงเขตระหวางตําบล
กายูบอเกาะกับตําบลบาลอ และแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลตะโละหะลอกับตําบลบาลอ 

ทิศใต  จากหลักเขตที่ ๕   เปนเสนเลียบแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลกายูบอเกาะกับ
ตําบลบาลอไปทางทิศตะวันตกและทิศใตผานทางรถไฟสายใตถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งต้ังอยูริมถนนไปทาง
อําเภอรือเสาะ ฟากตะวันออกตรงจุดแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลกายูบอเกาะกับตําบลบาลอตัดกับ
ถนนทางไปอําเภอรือเสาะฟากตะวันออก 
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  - หลักเขตที่  ๖  เปนเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๔๐๖๖ ตอน 
โกตาบารู - อําเภอรามัน  ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกผานลํารางตือโละฆาลูโฆถึง
หลักเขตที่ ๗  ซึ่งอยูริมลําธารตือโละฆาลูโฆฝงตะวันออก 

  ทิศตะวันตก จากหลักเขตที ่ ๗  เปนเสนเลียบลําธารตือโละฆาลูโฆฝงตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนโกตาบารู อําเภอรามัน และ เลียบ
คลองพงกูแมฝงตะวันตกไปทาง   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานทางรถไฟสายใตบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ 

 

 ๒.๑.๒ สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศเทศบาลตําบลเมืองรามันห มีสภาพภูมิ
ประเทศและลักษณะภูมิอากาศ  ดังน้ี 
  ๒.๑.๒.๑ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลเมืองรามันห เปน
พื้นที่ราบเชิงเขา โดยมีความลาดเอียงจากดานทิศใตไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   มีแมนํ้าสายบุรี
ซึ่งเปนแมนํ้าสายสําคัญไหลผานพื้นที่หมูที่ ๖  ของเทศบาลนอกจากน้ียังมีคลองธรรมชาติ ๒ สายและ
หนองนํ้าธรรมชาติ  ๑ แหง คือพรุตลาดลาง 
  ๒.๑.๒.๒ ภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีลักษณะรอน
ช้ืนเน่ืองจาก ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต   มี ๒ ฤดูกาล 
ประกอบดวย  ฤดูรอนและฤดูฝน 

 -  ฤดูรอน  เริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ถึง สิงหาคม ของทุกป 
 -  ฤดูฝน   เริ่มต้ังแตเดือนกันยายน  ถึง  มกราคมของทุกป  มีฝนตกตลอดชวง

ฤดูและฝนตกชุกมากในเดือนธันวาคม  ปริมาณนํ้าฝนตอปวัดไดเฉลี่ย  ๑๖๒.๖  มิลลิเมตร 
ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ  ๓๒  องศา 

เซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ  ๒๓  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ  ๒๗  องศา
เซลเซียส 

๒.๑.๓ สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
- ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองรามันห  จําแนก 

ไดดังน้ี 
๑.  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ๗๐  %  ของผูประกอบอาชีพทั้งหมด 
๒.  ประกอบอาชีพธุรกิจการคา  ๑๕  %  ของผูประกอบอาชีพทั้งหมด 
๓.  ประกอบอาชีพรับจาง   ๑๐  %  ของผูประกอบอาชีพทั้งหมด 
๔. ประกอบอาชีพรับราชการและอื่น ๆ   ๕  %  ของผูประกอบอาชีพทั้งหมด 

  - ลักษณะชุมชนในเทศบาลตําบลเมืองรามันห  โดยรวมเปนชุมชนชนบทมียานเศรษฐกิจ
กระจุกตัวอยูบริเวณที่ต้ังสวนราชการคอนขางหนาแนน 
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๒.๒  ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 ๒.๒.๑ การคมนาคม/ขนสง   เทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีระบบบริการสาธารณูปโภคดาน
คมนาคมและขนสงหลักเฉพาะทางบก  ประกอบดวย 
  ๒.๒.๑.๑ ทางรถไฟ     มีเสนทางรถไฟสายใตผานสถานีรถไฟรามัน     ซึ่งต้ังอยูในเขต
พื้นที่ของเทศบาลตําบลเมืองรามันห โดยมีขบวนรถไฟแวะจอดบริการรับสงผูโดยสารและสนิคาไปยังใน
พื้นที่จังหวัดใกลเคียงและกรุงเทพมหานครดังน้ี 
   - ขบวนรถเร็วมี  ๒  ขบวน  ว่ิงระหวาง สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ ไปกลับ  วันละ  
๒  เที่ยว 
   - ขบวนรถทองถ่ินมี ๘ ขบวน ว่ิงระหวาง สุไหงโก-ลก –ยะลา / หาดใหญ / 
นครศรีธรรมราช /สุราษฎรธานี ไปกลับ  วันละ  ๘  เที่ยว 
   - ขบวนรถเร็ว (ดีเซลราง) มี ๒ ขบวน ว่ิงระหวางสุไหงโก-ลก-หาดใหญ ไปกลับ
วันละ  ๒ เที่ยว 
  ๒.๒.๑.๒ ทางรถยนต   มีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๖๖ ผานเขตพื้นที่ของ
เทศบาลตําบลเมืองรามันหซึ่งเช่ือมตอกับถนนในเขตเทศบาล ทําใหการขนสงสินคาและการเดินทาง
สัญจรไปมากับพื้นที่จังหวัดใกลเคียงมีความสะดวกสบาย 

๒.๒.๒  การไฟฟา   ระบบบริการดานสาธารณูปโภคดานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอ 
รามัน   จังหวัดยะลา เปนผูใหบริการแกประชาชน ปจจุบันผูมีไฟฟาใชรวม ๑,๕๑๕ ครัวเรือน (ในเขต
เทศบาล) ขอมูล ณ วันที่  ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๒.๓  การประปา   ระบบบริการดานสาธารณูปโภคดานประปา     การประปาสวน 
ภูมิภาคอําเภอรามัน จังหวัดยะลา เปนผูใหบริการดานประปา แกประชาชนในเขตเทศบาล  ปจจุบันมี
ผูใชนํ้าประปารวม ๘๙๐ ครัวเรือน ขอมูล  ณ  วันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.๒.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม  เทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีระบบบริการสาธารณูปโภค
ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม  ประกอบดวย 
  ๒.๒.๔.๑ ดานการสื่อสาร   
   - มีจุดทวนสัญญาณโทรศัพท  ไรสายระบบดิจิตอล  ๔ จุด 
   - มีโทรศัพทสาธารณะ  บริการ  ๕  จุด หยอดเหรียญ  ๑๐  ตู  ใชบัตร ๑  ตู 
   - มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับประชาชนตามชุมชน 
  ๒.๒.๔.๒ ดานการไปรษณีย  มีที่ทําการไปรษณีย ๑  แหง 
 ๒.๒.๕ การจราจร  เทศบาลตําบลเมืองรามันหมีระบบบริการสาธารณูปโภคดานการจราจร  
ประกอบดวย 
  ๒.๒.๕.๑ สัญญาณไฟเตือนจุดตัดระหวางเสนทางรถไฟกับถนน 
  ๒.๒.๕.๒ ปายเตือนบริเวณจุดตัดระหวางเสนทางรถไฟกับถนน 
  ๒.๒.๕.๓ ปายสัญลักษณทางจราจร 
  ๒.๒.๕.๔ กระจกโคงทางแยกจุดเสี่ยง 
  ๒.๒.๕.๕ ระนาดลดระดับความเร็วถนนในชุมชน 
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 ๒.๒.๖ การใชท่ีดิน   ลักษณะการใชประโยชนที่ดินภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
จําแนกไดดังน้ี 
  ๒.๒.๖.๑   เพื่อการเกษตร  ๗๐ % ของพื้นที่ทั้งหมด 
  ๒.๒.๖.๒   เพื่อเปนที่อยูอาศัย ๒๕ % ของพื้นที่ทั้งหมด 
  ๒.๒.๖.๓   เพื่อการอื่น  ๆ   ๓ % ของพื้นที่ทั้งหมด 

 

๒.๒.๗ ดานเศรษฐกิจ  
  ๒.๒.๗.๑. โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร  
      * การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล  ตําบลเมืองรามันห 
จําแนกได  ดังน้ี 
   ๑.   ประกอบอาชีพการเกษตร  ๗๐ % ของประชากรทั้งหมด 
   ๒.   ประกอบอาชีพธุรกิจการคา     ๑๕ % ของประชากรทั้งหมด        
   ๓.   ประกอบอาชีพรับจาง  ๑๐ % ของประชากรทั้งหมด        
   ๔.   ประกอบอาชีพรับราชการ/อื่นๆ   ๕ % ของประชากรทั้งหมด 
       โดยมีรายไดตอหัวประชากรโดยเฉลี่ย    ๓๐,๐๐๐  -  ๓๖,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๗.๒ การเกษตรกรรม  
     * การประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตําบลเมืองรามันห  จําแนกได
ดังน้ี 
   ๑.   ทําสวนยางพารา  ๗๕ % ของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม     
   ๒.   ทําสวนผลไม   ๑๐ % ของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม        
   ๓.   ทํานา   ๑๕ % ของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม        
     พื้นที่การเกษตรภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ประมาณ  ๖.๕๙  
ตารางกิโลเมตร 
   * จํานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม  ประมาณ  ๑,๖๓๒   ครัวเรือน 
   * ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ประกอบดวย  ยางพารา,  ทุเรียนและลูกหยี 
* มูลคาผลผลิตทางการเกษตรประมาณ  ๔๐  ลานบาทตอป 
 ๒.๒.๗.๓  การอุตสาหกรรม 
   * การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีอยู ๒ 
ลักษณะ ประกอบดวย 
   ๑. อุตสาหกรรมขนาดใหญ   มีโรงงานแปรรูปไมยางพารา จํานวน ๑ โรง    
จํานวนแรงงานประมาณ  ๒๒๐  คน 
   ๒. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงงานผลิตยางวงจํานวน ๑ โรง  จํานวนแรงงาน 
ประมาณ ๒๐  คน 
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๒.๒.๗.๔ การพาณิชยกรรม/การบริการ   
       ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลเมืองรามันหมีการประกอบธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจหลายประเภท จําแนกไดดังน้ี 

๑. ดานการพาณิชยกรรม 
       -   มีตลาดสดเทศบาล  จํานวน  ๑  แหง 
            -   มีตลาดนัดชุมชน  จํานน  ๓  แหง   ทุกวันจันทร  วันพฤหัสบดี วันศุกร วัน
เสาร และวันอาทิตยของสัปดาห 
  มีรานคาเบ็ดเตล็ด  ประมาณ  ๕๐  รานคา 

๒. ดานการบรกิาร 
-   มีธนาคารพาณิชย จํานวน  ๒ แหง 

     -   มีสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน  ๒  แหง 
-   มีตัวแทนสํานักงานประกันภัย  จํานวน   ๒  แหง 
-   มีรานอาหาร  จํานวน  ๑๓  ราน 
-   มีรานขายยา จํานวน   ๓  ราน  
-   มีรานเสริมสวย/ตัดแตงผม  จํานวน  ๖  ราน         

     ๒.๒.๗.๕ การทองเท่ียว 
     เทศบาลตําบลเมืองรามันหมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ  ๑ แหง คือคาย
ลูกเสือประจําจังหวัดยะลา ปจจุบันเปนที่ทําการของทหารหนวย ฉก.๑๑ มีลักษณะเปนสวนปาเชิงเขา   
ไมมีผูมาใชบริการ 

๒.๒.๗.๖ การปศุสัตว 
     ไมมีการประกอบการปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลเมืองรามันห  โดยมากเลี้ยง
สัตวจํานวนเล็กนอยไวบริโภคในครัวเรือน เชน  เปด,ไก,แพะและโค เปนตน  ผลผลิตและมูลคาผลผลิต
ทางการปศุสัตวไมสามารถนํามาประมาณการได   
  ๒.๒.๘ ดานสังคม 
๑. จํานวนและลักษณะโครงสรางประชากรโดยทั่วไป 
      ขอมูลจากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลเมืองรามันห   ปรากฏรายการดังน้ี 

 
ตารางขอมูลประชากรของเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

เพศ หมูที่ ๑ หมูที่ ๒ หมูที่ ๖ รวมทั้งสิ้น 
ชาย ๑,๔๑๐ ๕๒๗ ๕๑๑ ๒,๔๔๘ 
หญิง ๑,๓๙๐ ๕๗๒ ๔๙๗ ๒,๔๕๙ 
รวม ๒,๘๐๐ ๑,๐๙๙ ๑,๐๐๘ ๔,๙๐๗ 

ขอมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๙ 

จํานวนประชากรแยกตามชวงชั้นอาย ุ
เพศ อายุ ๑-๑๕ป อายุ ๑๖-๔๐ป อายุ ๔๑-๖๐ ป อายุ ๖๑ ปข้ึนไป รวม 
ชาย ๖๕๓ ๑,๐๑๒ ๕๒๕ ๒๔๙ ๒,๔๓๙ 
หญิง ๕๗๗ ๙๙๕ ๕๗๕ ๓๐๙ ๒,๔๗๐ 
รวม ๑,๒๓๐ ๒,๐๐๗ ๑,๑๐๐ ๕๕๘ ๔,๘๙๕ 

ขอมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ตารางขอมูลหลงัคาเรือน  ของเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
หมูที่ ๑ หมูที่ ๒ หมูที่ ๖ รวม 
๑,๑๐๑ ๒๒๒ ๓๒๒ ๑,๖๔๕ 

ขอมูล  ณ  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

๒.การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
  - การศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  ของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ตามรายการ
ปรากฏ  ดังน้ี 
สถานการศึกษา 
(ประเภท) 

จํานวนสถาบัน 
(แหง) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

จํานวนผูสอน 
(คน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
โรงเรียนตาดีกา 
โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

๑ 
๔ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๒๔ 
๔๒๕ 
๑๒๐ 
๗๒๑ 
๑๘๐ 

๔ 
๒๐ 
๔ 
๓๒ 
๒๒ 

ขอมูล  ณ  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ศาสนาขอมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนาและศาสนสถานของเทศบาลตําบลเมือง 

รามันห  ตามรายการที่ปรากฏ  ดังน้ี 
 

ศาสนา 
จํานวนศาสนสถาน 

(แหง) 
จํานวนผูนับถือศาสนา 

(รอยละ) 
พุทธ 

อิสลาม 
คริสต 

๑ 
๘ 
๑ 

๔.๒๑  % 
๙๕.๒๖  % 
๐.๕๓  % 

 
- ประเพณีไทย  ขอมูลเกี่ยวกับประเพณีทองถ่ินของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีดังน้ี 

     (๑)  ประเพณีสงกรานต 
     (๒)  ประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 

(๓)  ประเพณีลอยกระทง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๑๐ 

(๔)  ประเพณีแหเรือพระ 
(๕)  ประเพณีวันสารทไทย 
(๖)  ฯลฯ 

-  ประเพณีอิสลาม 
           (๑)  ประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน   
        (๒)  ประเพณีงานเมาลิด 
         (๓)  ประเพณีกวนอาซูรอ 
    (๔)  ประเพณีวันตรุษอีดิลฟตรี (วันรายอปอซอ)/ตรุษอีด้ิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) 
   (๕)  ฯลฯ 

-    วัฒนธรรม  ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถ่ินของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มี
ดังน้ี 

   (๑) การละหมาดหมูทุกวันศุกรของสัปดาห 
   (๒) การละหมาดศพ 
   (๓) การแสวงบุญพิธีฮัจญ 
   (๔) ฯลฯ 

 
๒.๒.๙ การสาธารณสุข  

          ขอมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขของเทศบาลตําบลเมืองรามันห ตามรายการที่ปรากฏ  
ดังน้ี 
  ๑.  สถานพยาบาล/รานขายยา  ประกอบดวย 

-   มีโรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด  ๖๐  เตียง  จํานวน  ๑  แหง 
-   มีคลีนิกเอกชนรักษาโรคทั่วไป  จํานวน  ๓  แหง 
-   มีรานขายยาบรรจุเสร็จ  จํานวน  ๓  ราน 

  ๒. บุคลากรทางการแพทยและอัตราสวนตอประชากร 
 -   แพทย จํานวน  ๙  คน อัตราสวนตอประชากร   ๑,๐๐๐  คน  เทากับ  ๑.๘๖ 
 -  พยาบาล จํานวน  ๘๗ คน อัตราสวนตอประชากร ๑,๐๐๐  คน  เทากับ  ๑๘ 
 -  ทันตแพทย จํานวน  ๔  คน  อัตราสวนตอประชากร ๑,๐๐๐ คน เทากับ  ๐.๘๓ 
 -  เภสัชกร  จํานวน  ๙  คน   อัตราสวนตอประชากร ๑,๐๐๐ คน  เทากับ  ๑.๘๖ 
 -  เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน จํานวน  ๔ คน อัตราสวนตอประชากร  ๑,๐๐๐  
คน  เทากับ  ๐.๘๓ 

๒.๒.๑๐  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  ขอมูลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห  เบี้ย
ยังชีพคนชรา  คนพิการ ของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีดังน้ี 
  - ไดรับเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล โดยกําหนดเปนชวงอายุดังน้ี 
   ชวงอายุ ระหวาง ๖๐-๖๙ ป จํานวน   ๒๒๐  คนๆ ละ ๖๐๐ บาท / เดือน 
   ชวงอายุ ระหวาง ๗๐-๗๙ ป จํานวน ๑๕๐ คน ๆ ละ ๗๐๐ บาท / เดือน 
   ชวงอายุ ระหวาง ๘๐-๘๙ ป จํานวน ๓๘ คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท / เดือน 
   ชวงอายุ ระหวาง ๙๐-๑๐๐ ป จํานวน ๘ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท / เดือน 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๑๑ 

  - ไดรับเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิกาจํานวน    ๗๗   คนๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน 
  - การประกันสังคม  สนับสนุนงบประมาณในรูปเงินสมทบการประกันตนใหเฉพาะ
พนักงานจางในสังกัดเทศบาลเทาน้ัน 
   

๒.๒.๑๑ ดานการเมือง   การบริหาร  
  โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีขอมูลท่ีเก่ียวของ  
ดังน้ี 

๑. องคกรบริหารของเทศบาล  ประกอบดวย 
 
 

-  ฝายนิติบัญญัติ  รับผิดชอบในกิจการสภาทองถ่ินของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวของ 
          -  ฝายบริหารรับผิดชอบในกิจการบริหารงานทองถ่ินของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 ๒.  สวนราชการของเทศบาล  ประกอบดวย 
 -  หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล  รับผิดชอบในกิจการงานทั่วไปของเทศบาลและ
งานอื่นที่เกี่ยวของ 
 -  หนวยงานกองคลัง  รับผิดชอบในกิจการงานคลังของเทศบาลและงานอื่นที่
เกี่ยวของ 
 -  หนวยงานกองชาง  รับผิดชอบในกิจการงานชางของเทศบาลและงานอื่นที่
เกี่ยวของ 
 -  หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  รับผิดชอบในกิจการงานสาธารณสุข
และ  สิ่งแวดลอมของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 -  หนวยงานกองการศึกษา  รับผิดชอบในกิจการงานกองการศึกษาของเทศบาล
และงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 -  หนวยตรวจสอบภายใน  รับผิดชอบในกิจการงานตรวจสอบภายในเทศบาล 
 

๓.  อัตรากําลงัพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

หนวยงาน 

พนักงานเทศบาลสามัญระดับ 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

พนั
กง

าน
จา

งต
าม

ภา
รกิ

จ 

พนั
กง

าน
จา

งท
ั่วไ

ป 

จา
งเ

หม
าบ

ริก
าร

 

รวม 

8 7 6 5 4 3 2 1 

สํานักปลัด 1 1 2 3 - - 1 - - 5 17 3  
กองคลัง - - 3 1 - - 1 - - 3 1 -  
กองชาง - 1 - 1 - - - - - 2 2 -  
กองสาธารณสุขฯ - - - - - 1 - - 1 1 13 14  
กองการศึกษา - - 1 - - 3 1 - - - 8 -  

รวม 1 2 6 5 - 4 3 - 1 11 41 17  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๑๒ 

 
  พนักงานเทศบาลสามัญ มีจํานวนทั้งสิ้น    ๒๑ คน 
  ลูกจางประจํา  มีจํานวนทั้งสิ้น  ๑ คน 
  พนักงานจางตามภารกิจ มีจํานวนทั้งสิ้น  ๑๑ คน 
  พนักงานจางทั่วไป มีจํานวนทั้งสิ้น  ๔๑ คน 
 

สํานักงานที่รับผิดชอบ หนาที่ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล - งานบริหารงานทั่วไป 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานธุรการ 
- งานนิติกร  
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

๒. กองคลัง - งานการเงินและบัญชี 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
 

 

๓. กองชาง - งานวิศวกรรม 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
- งานรักษาความสะอาด 

 

๕. กองการศึกษา - งานพัฒนาการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจการศาสนา 
- งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
- งานสงเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม 

 

๖. หนวยตรวจสอบภายใน -  การตรวจสอบภายใน  
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โครงสรางการบริหารงานฝายสภาเทศบาล 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห 

 
 

นายสะมะแอ  บูรอเดีย 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

 
นายเอกลักษณ ปะจิมะเย็ง 

รองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 

               นางสาวสีตียาเราะ   ดือราแม 
       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายดูหะเล็ม  เจะเตะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมัน  มตุริมย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายการิม  นิกาหล ี
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอาลียะ  วาแมดีซา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอุสมัน  เจะมะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        นายนิพนธ  อับดุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายมะคอเละ  ปาระเปะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอดุลย  วาแมดีซา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบือราเฮง  แวดอยี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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โครงสรางการบริหารงานฝายบริหาร 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายนิรัตน   เสมอภาพ 
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันห 

นายฮามิ  เปาะมะ 
รองนายกเทศมนตรี 

 

นายสงบ   เจริญพรทิพย 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายอดุลย  มะยีเตะ 
รองนายกเทศมนตรี 

นายทวีป   คงสุข 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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๒.๒.๑๒ การคลังของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีขอมูลท่ีเก่ียวของ  ดังน้ี 
๑. การบริหารรายรับของเทศบาลตําบลเมืองรามันหยอนหลัง ๓  ป   ปรากฏตาม 

รายการ ดังน้ี 

รายรับ / ประเภท 

 

รับจริง 
ป ๒๕๕๒ 

 

รับจริง 
ป ๒๕๕๓ 

 

รับจริง 
ป ๒๕๕๔ 

 

ก.  รายไดภาษีอากร 
     ๑. หมวดภาษีอากร              
ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 
     ๒. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและ 
         ใบอนุญาต 
     ๓. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
     ๔. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ 
          การพาณิชย 
     ๕. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
 

                                                        
(รวม) 

ค.  รายไดจากทุน 
      ๑. หมวดรายไดจากทุน           
ง.   เงินชวยเหลือ 
      ๑. เงินอุดหนุนทั่วไป 
      ๒. เงินสํารองรายรับ  
 

                                    รวมทั้งสิ้น 

 
๑๓,๔๕๑,๗๕๘.๗๐ 

 
๑๑๖,๘๑๗.๑๕ 

 
๓๓๖,๓๗๒.๘๒ 

- 
 

๗,๔๑๐.๒๑ 
 

๔๖๐,๖๐๐.๑๘ 
 

- 
 

๑๙,๘๑๔,๐๖๓.๘๖ 
- 

 
 

๑๗,๘๒๒,๓๒๒.๓๒ 
 

๙๖,๑๗๖.๕๕ 
 

๒๒๗,๖๐๑.๗๕ 
- 

 
๑,๒๓๐ 

 
๓๒๕,๐๐๘.๓๐ 

 
- 

 
๑๓,๙๕๔,๐๔๑ 

- 

 
๑๕,๖๘๙,๓๒๐.๐๙ 

 
๑๗๗,๙๖๙.๒๐ 

 
๒๓๖,๓๓๖.๗๑ 

- 
 

๕,๒๑๔ 
 

๑๖,๑๐๘,๘๔๐ 
 

- 
 

๑๒,๖๙๙,๕๕๔ 
 

๓๓,๗๒๖,๔๔๒.๗๔ ๓๒,๑๐๑,๓๗๗.๗๓ ๒๘,๘๐๘,๓๙๔ 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๑๖ 

๒. การบริหารรายจายของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  ปรากฏตามรายการ  ดังน้ี 
 

ดาน / แผนงาน 
จายจริง 

ป  ๒๕๕๓ 
จายจริง 

ป  ๒๕๕๔ 

ก.  ดานบริหารท่ัวไป 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
                                                          (รวม) 

ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม 
๑. แผนงานการศึกษา 
๒. แผนงานสังคมสงเคราะห 
๓. แผนงานเคหะและชุมชน 
๔. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
๕. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
                                                         (รวม) 
 

ค.  ดานการเศรษฐกิจ 
     ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     ๒. แผนงานการเกษตร 
     ๓. แผนงานการพาณิชย 
                                                              (รวม) 
ง.  ดานการดําเนินงานอ่ืน 
     ๑. แผนงานงบกลาง                                  (รวม) 
 

 

                                                   (รวมท้ังสิ้น) 

 
๙,๓๔๐,๐๐๐.๐๔ 
๑,๐๐๕,๗๐๕.๕๐ 

๑๐,๓๔๕,๗๐๕.๕๔ 

 
๑๑,๑๑๘,๔๑๗.๖๗ 

๖๒๑,๕๙๔ 
๑๑,๗๔๐,๐๑๑.๖๗ 

 
๕,๘๕๖,๑๔๔.๘๖ 

- 
๓,๓๘๒,๓๕๕.๗๖ 

๒,๑๖๕,๕๓๕ 
๒,๐๓๑,๑๐๐ 

 
๑๓,๔๓๕,๑๓๕.๓๒ 

 
๔,๙๗๗,๘๔๖.๐๕ 

- 
๓,๒๒๑,๘๓๒.๘๖ 

๕๗๗,๙๖๕ 
๕๐๙,๓๓๐ 

 
๙,๒๘๖,๙๗๓.๙๑ 

 
 

๔,๕๒๕,๘๖๓.๕๔ 
- 
- 

๔,๕๒๕,๘๖๓.๕๔ 

 
 

๖,๕๐๗,๗๓๒.๔๙ 
- 
- 

๖,๕๐๗,๗๓๒.๔๙ 
 

๓,๑๑๙,๗๑๑.๑๐ 
 

๑๑๕๒๖๐๖.๒๕ 

๓๑,๔๒๖,๔๑๕.๕๐ ๒๘,๖๘๗,๓๒๔.๓๒ 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๑๗ 

๒.๒.๑๓  การดําเนินกิจการพาณิชยของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีดังน้ี 
  ๑.   มีตลาดสดเทศบาล จํานวน   ๑ แหง 

  ๒. มีตลาดนัดขายสินคา ทุกวันจันทร  วันพฤหัสบดี และวันศุกร 
 ๒.๒.๑๔  บทบาท / การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร        
มีดังน้ี 

๑. เทศบาลจัดประชุมประชาคมชุมชนเปนประจําทุกป 
๒. เทศบาลจัดโครงการเสาวนาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
๓. เทศบาลจัดโครงการผูบริหารพบปะเย่ียมชุมชน 
๔. เทศบาลจัดโครงการใหความรูเรื่องประชาธิปไตยและกฎหมายทั่วไป 

 ๒.๒.๑๕ การอํานวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของเทศบาลตําบล
เมือง  รามันห  มีดังน้ี 

๑. มีศูนย  อปพร.  เทศบาล  จํานวน  ๑  แหง 
๒. มีศูนยประสานงาน อปพร.  ชุมชน  จํานวน  ๗  แหง 
๓. มีรถยนตดับเพลิง ๒ คัน และรถยนตตรวจการณ  ๑ คัน  อยูประจําการ 
๔. มีพนักงานดังเพลิงและอปพร. ปฏิบัติงานประจําศูนยฯ  รวมทั้งสิ้น  ๖๐  คน 

 

๒.๒.๑๖  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑. ทรัพยากรนํ้า  เทศบาลเมืองรามันหมีแหลงนํ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จําแนกได  
ดังน้ี 

 -  แมนํ้าผานเขตเทศบาล      ๑    สาย  ( แมนํ้าสายบุรี ) 
 -  คลองธรรมชาติ      ๒   แหง 
 -  หนองนํ้า      ๑   แหง 

๒. ทรัพยากรปาไม  ปจจุบันเหลือพื้นที่ปาไมสมบูรณ  ๖ %  ของพื้นที่ทั้งหมด 
๓. สภาพสิ่งแวดลอม  ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองรามันห  จําแนกได  ดังน้ี 

 - ไมมีปญหามลพิษทางนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ 
 - ไมมีปญหามลพิษทางอากาศในเขตเทศบาล 
 - มีปริมาณขยะ  ๕  ตัน/ วัน  กําจัดโดยวิธีฝงกลบ 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๑๘ 

สวนที่ สวนที่ ๓๓  
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมาสรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 

 

ประกอบดวย       
  ๓.๑ การสรุปสถานการณพัฒนา ( อาจเปนการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาส  และ
อุปสรรค) 
  ๓.๒  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  ๓.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 
 
 

 ๓.๑ การสรุปสถานการณพัฒนา ( อาจเปนการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  
และอุปสรรค  ) 

 
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตดวยเทคนิค   (SWOT  Analysis) 

 

จุดแข็ง 

(Strenght) 

จุดออน 

(Weakness) 

โอกาส 

(Opportunity) 

ขอจํากัด/อุปสรรค 

(Threat) 
๑. พื้นที่ของตําบลมี
ระบบการคมนาคมที่นา
พอใจเน่ืองจากมีถนนตัด
ผานทุกสาย 
 
 
 

๑. ถนนในพื้นที่ยังไมได
ม าต ร ฐาน เ ท าที่ ค ว ร 
เน่ืองจากในฤดูฝนทําให
เกิดนํ้าทวมขังและทําให
ถนนชํารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ถนนบางสายที่คาบ
เ กี่ ย ว ห ล า ย ตํ า บ ล
ส า ม า ร ถ ข อ รั บ ก า ร
สนับสนุนดําเ นินการ
จาก อบจ. ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีศักยภาพ
มากกวาได  

๑. งบประมาณการ
ดํา เ นิ นกา รมี จํ านวน
จํากัดและไมเพียงพอตอ
การกอสรางใหทั่วถึงได 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๑๙ 

จุดแข็ง 

(Strenght) 

จุดออน 

(Weakness) 

โอกาส 

(Opportunity) 

ขอจํากัด/อุปสรรค 

(Threat) 
๒. พื้นที่การเกษตรมี
ความอุดมสมบูรณทําให
มีผลผลิตทางการเกษตร
เปนหลัก เชน ยางพารา 
, ขาว, ผลไม 

 
๓. ประชาชนในพื้นที่นับ
ถื อ ศ า ส น า อิ ส ล า ม มี
ค ว า ม เ ค ร ง ค รั ด ใ น
หลักการของศาสนา 
 
 
 
 
๔ .  ประชาชนในตําบล
มีความรูความสามารถ
ในดานการบริหารและ
การเมืองการปกครอง
อ ง ค ก ร ค อ น ข า ง ดี 
โดย เฉพาะผู นํ า จ ะมี
ความกระตือรือรนใน
การพัฒนาตําบล 
 

 

๒. ประชาชนยังขาด
ความรู  ทักษะในอาชีพ
และมาตรฐานฝมือ 
 
 
 

 
๓. เกิดความไมสงบ
ภายในพื้นที่จึงไมคอยมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน สงผลให
ป ร ะ ช า ช น ไ ด รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
เหตุการณความไมสงบ
ดวย 
๔.  ประชาชนขาดการมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการของเทศบาล 

 

๒. สามารถสงเสริมใหมี
การสรางงาน      สราง
อาชีพใหมๆ ใหเกิดข้ึน
ในตําบลได 
 
 

๓. มีหนวยงานหลาย
หนวยใหการสนับสนุน
ใ น ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ
ชุมชน/สังคมและรักษา
ความสงบเรียบรอย 

 
 
 
๔.  นโยบายของหนวย
เหนือเสริมสรางความ
เ ข า ใ จ ที่ ดี ร ะ ห ว า ง
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
หนวยงาน เพื่อรวมกัน
พัฒนาที่ย่ังยืน  
 

๒. ตําบลยังขาดวิทยากร
ที่มีความรูความเขาใจใน
สาขาอาชีพอยางแทจริง 
 
 
 

๓. เหตุการณที่เกิดข้ึน
ทางรัฐบาลไมสามารถ
แกไขไดอยางจริงจัง 

 
 
 
 
 
๔.  การประชาสัมพันธ
และการ สื่ อ ส าร ขอ ง
รัฐบาลยังไม เปนที่น า
พอใจของประชาชนมาก
นัก 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๒๐ 

จุดแข็ง 

(Strenght) 

จุดออน 

(Weakness) 

โอกาส 

(Opportunity) 

ขอจํากัด/อุปสรรค 

(Threat) 
๕. พื้นที่สวนใหญภายใน
ตํ า บ ล เ ป นที่ ร าบ ลุ ม  
เหมาะแกการประกอบ
อ า ชี พ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  
สงผลใหมีทรัพยากรและ
ระบบนิเวศนที่ดี 
 

๖ .ป ร ะ ช า ช น นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลามมีความ
เปนอยูตามวิถีชีวิตของ
หลักการอิสลามกําหนด 

๕.  การทําเกษตรกรรม
ยั ง ข า ดก า ร ส ง เ ส ริ ม
พัฒนาในดานการตลาด  
, เทคโนโลยีใหม ๆ และ
การเพิ่มผลผลิตที่ดี 
 
 
๖. ประชาชนสวนใหญมี
การศึกษาอยูในระดับตํ่า
กวาเกณฑที่รัฐบาลต้ังไว 

๕ .ตํ าบ ล มี คว าม เ ป น
ช น บ ท ที่ ยั ง มี ค ว า ม
สมบูรณทางธรรมชาติ
ทําใหสามารถอนุรักษ
สภาพแวดลอมใหคงอยู
ได 
 
๖. รัฐบาลมีการสงเสริม
การศึกษาในหลักการ
ของศาสนาที่ถูกตองและ
ดีงาม  

๕.พื้นที่ของตําบลสวน
ใหญเปนที่ลุมทําใหเกิด
นํ้าทวม ขัง เกื อบทุกป  
เน่ืองจากมีคลองหลาย
สายตัดผาน 
 
 
๖ .ช า ว บ า น ยั ง ข า ด
ความคิดริ เ ริ่ ม ในการ
จัดทําภูมิปญญาทองถ่ิน
ของตําบลที่จริงจัง 

 

สรุปประเด็นปญหาการพัฒนาโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 

 ๑. ปญหาทางสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร   เทศบาลตําบลเมืองรามันห มีที่ต้ังอยูที่ราบลุมเปน
สวนใหญจึงประสบปญหาอุทกภัยนํ้าทวมขัง สรางความเสียหายใหกับเกษตรกร   เน่ืองจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติที่มีอยูในสภาพต้ืนเขิน และการกอสรางเสนทางคมนาคมบางเสนทางขาดชองระบายนํ้า จึงมีนํ้า
ทวมขังในพื้นที่ราบ   
 ๒. ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  ไดแก ปญหาความยากจนของประชากรที่มีรายไดเฉลี่ยเพียงปละ  
๓๐,๐๐๐  บาท  ตอคน ความยากจนของประชากรมาจากสาเหตุ ดังน้ี 
  ๒.๑ ประชากรที่ไมมีอาชีพ (วางงาน) ปรากฏอยูในชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
  ๒.๒ ประชากรที่ประกอบอาชีพแตมีรายไดไมเพียงพอ เน่ืองจากประกอบอาชีพหลัก
เพียงอยางเดียว  เชน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญมีลักษณะด้ังเดิม ยังตองพึ่งพาธรรมชาติ
ขาดความรูดานเทคโนโลยี ขาดอุปกรณ ขาดพืชพันธุที่เหมาะสม ตลอดจนการขาด การรวมกลุมในระบบ
กลุมหมูบาน สําหรับการดําเนินการกลุมในหมูบานก็มีปญหาในการบริหารงาน  ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกตํ่า ราคาไมแนนอน 
 ๓. ปญหาดานสังคม 
  ๑.  การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนของตําบลกายูบอเกาะมีอัตราการแพร
ระบาดของยาเสพติดที่เพิ่มข้ึน โดยจะมีกลุมเยาวชนทีไ่มไดศึกษาตอและวางงาน 
  ๒. ประชาชนไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่  
   ๓. การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ  คนพิการ และผูดอยโอกาส  โดยมีผูสูงอายุที่ยากจน
และคนพิการยังไมไดรับเงินสวัสดิการอยางทั่วถึง ไมมีการต้ังชมรมผูสูงอายุระดับตําบลไวสําหรับดูแล
ผูสูงอายุในเทศบาล 
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 ๔. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑. ปญหาการคมนาคมระหวางหมูบานไมสะดวก เน่ืองจากถนนบางสวนเปนถนนลูกรัง  
           ๒. ขาดการบริการไฟฟาสาธารณะริมทาง และมีไฟฟาใชไมทั่วถึง 
  ๓. ปญหาประชาชนขาดนํ้าด่ืมที่สะอาด ในเขตพื้นที่หมูที่ ๑,๒,๖ เน่ืองจากระบบประปา 
หมูบานยังมีใชไมทั่วถึง 
  ๔. แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ ในฤดูแลงจะขาดนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่  
เทศบาล  เน่ืองจากคูสงนํ้าเพื่อการทํานาต้ืนเขิน ฝายนํ้าลนชํารุด คลองสงนํ้าไมสามารถเก็บกักนํ้าได
เพียงพอ   
  ๕. ปญหาดานสาธารณสขุ 
  ๑. ปญหาโรคติดตอตางๆ เน่ืองจากประชาชนไมสนใจวิธีการปองกันไมเขาใจ เกี่ยวกับ
การดูแลอนามัยแมและเด็ก และความสําคัญของการออกกําลังกาย 
  ๒.  ปญหาประชาชนไมใหความสําคัญทางดานสาธารณสุข  
 ๖.   ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ประชาชนบางสวนยังไมสามารถใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสาร อันเน่ืองจากไมมีที่
อานหนังสือพิมพประจําหมูบานที่สมบูรณ  เด็กบางสวนยังไมไดรับการศึกษา  ในขณะที่การจัดการศึกษา
นอกระบบ เชน โรงเรียนตาดีกา ก็ยังมีปญหา เพราะขาดเงินอุดหนุนจากรัฐเทาที่ควร 
 

ศักยภาพในการพัฒนาเทศบาล 
  ตําบลกายูบอเกาะมีศักยภาพในการปลูกยางพาราเปนสวนใหญ  รองลงมาเปนขาวนาป  
และไมผลเปนสวนใหญ  ปญหาอยูที่ความรู  ความเขาใจ  ทุน  การยอมรับ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเกษตรกร  นอกจากปลูกพืชดังกลาวแลว  การจัดทําไรนาสวนผสมนาจะเปนกิจกรรมหน่ึงที่ศักยภาพ
พื้นที่เอื้ออํานวย  และเกษตรกรปฏิบัติอยูแลว  เพียงแตขาดการจัดการที่ดี  
  
                  ขอจํากัดในการพัฒนา 
  ขอจํากัดในการพัฒนาเทศบาล สวนใหญเปนขอจํากัดในลักษณะดังน้ี 
  ๑. ขอจํากัดจากบทบัญญัติของศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  ๒. ขอจํากัดจากนโยบายแหงรัฐ ไดแกมติคณะรัฐมนตรี แมวาจะไมมีผลบังคับตอ
ประชาชนแตมีผลตอหนวยงานของรัฐ (เทศบาลตําบลเมืองรามันห) ในการพัฒนาพื้นที่โดยไมสามารถ
ปฏิเสธไดแมเปนลักษณะที่ไมสามารถนํามาใชกับพื้นที่ได 
  ๓. ขอจํากัดจากสภาพกายภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบมีแมนํ้าไหลผานซึ่งมีความ
เหมาะสมกับการเพาะปลูกหรือการเกษตรกรรม ปศุสัตว บางสวนมีนํ้าทวมขังเพราะเปนที่ ราบลุม 
  ๔. ปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที ่
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 ๓.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
จํานวน
โครงการ 

โครงการปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

เสร็จเรียบรอย 
อยูระหวางการ

ดําเนินการ 
๑ 
 

๒ 
๓ 
 

๔ 
 

๕ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางและรักษา
ความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔๙ 
 

๒๕ 
๓๗ 

 
๑๘ 

 
๖ 

๒๐ 
 

๑๘ 
๑๗ 

 
๘ 
 

๒ 

๑๘ 
 

๓ 
๗ 
 

๗ 
 

๒ 

๑๐ 
 

๔ 
๑๓ 

 
๓ 
 

๒ 

                                         รวม ๑๓๕ ๖๕ ๓๗ ๒๙ 

  จากการวิเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนโครงการที่จัดต้ังไวในแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเมืองรามันห ประจําป ๒๕๕๕  มีเปนจํานวนมากกวาจํานวนโครงการที่เทศบาลตําบลเมือง
รามันหปฏิบัติเปนรูปธรรมจริง  เหตุผลเน่ืองมาจากเทศบาลตําบลเมืองรามันห มีขอจํากัดในเรื่อง
งบประมาณการดําเนินการ ดังน้ัน  จึงจําเปนตองจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานทีส่ําคัญและ มี
ความจําเปนเรงดวนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  สําหรับโครงการที่เปนโครงการขนาดใหญ
ที่ตองใชงบประมาณในการดําเนินงานสูงกวาที่ไดต้ังไว เน่ืองจากเปนโครงการที่สําคัญ  แตเกินกําลัง
งบประมาณของเทศบาล  จึงจัดต้ังไวเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป 

  ๓.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ   
สรุปไดดังน้ี  

ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพ 
๒. เด็ก สตรี คนชรา และผูดวยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. เด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมการศึกษาในระบบ 
    และนอกระบบ 
๔. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจาก 
    โรคภัยไขเจ็บ 
ขอเสนอแนะควรมีการพัฒนาในระดับตอไปและอยางทั่วถึง 
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๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / 
ชุมชนนาอยู 

๑. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคและ 
    สาธารณูปการอยางทั่วถึง 
๒. ถนนหนทางไดรับการปรับปรุงอยูในสภาพที่ใชการ 
    ดานดี 
๓. สามารถปองกันและลดปญหานํ้าทวมขัง 
๔. ไฟฟาสองสวางตามทองถนนไดรับการปรับปรุง 
    ซอมแซม 
ขอเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและทั่วถึง 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารองคกร ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑.  บุคลากรไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
     จัดการตลอดจนมีสวนรวมมากย่ิงข้ึน 
๒.  ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเพิ่มมากข้ึน 
๓.  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
๔.  รวมอนุรักษ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ  
    ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ขอเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและทั่วถึง 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสราง
และรักษาความสงบเรียบรอย 
 

๑.  ประชาชนมีสวนรวมโดยสามารถตรวจสอบและรวม 
     พัฒนาตําบล 
๒.  เสริมสรางสันติสุขในพื้นที ่
๓.  ลดปญหายาเสพติดในพื้นที ่
 
ขอเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและทั่วถึง 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑.  ใหมีการอนุรักษและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ 
     สภาพแวดลอม 
๒.  มีการดูแลที่สาธารณะประโยชน 
ขอเสนอแนะควรมีการพัฒนาในระดับตอไปและอยางทั่วถึง 
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สวนท่ี  ๔ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 

      “ศูนยการเรียนรูเดน   คุณภาพชีวิตเปนเลิศ   สูสังคมสันติสุข” 
 

 ๔.๑.๑ พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
  ๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

๒. ปรับปรุงพัฒนากายภาพของเมืองใหสวยงาม สะอาดและนามอง 
  ๓. สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได  และเปนชุมชน
ที่เขมแข็งโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและความสงบเรียบรอย  
          ๔. สงเสริมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจของประชาชน  สมาชิก  และบุคลากรเทศบาล 

ในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง     การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานใหทันสมัย   
และรวมกันกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนา 

               ๕. สงเสริมใหองคกรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๔.๑.๒ จุดมุงหมายเพื่อการพฒันา 

  ๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู  ศาสนา และวัฒนธรรมตลอดจนรักษาภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
  ๒. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนเพื่อใหเปนเมืองนาอยู 
  ๓. ประชาชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับรากหญา 
  ๔. การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพทําใหเกิดประสิทธิผล 
  ๕. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 

 ๔.๑.๓ เปาหมายเพื่อการพัฒนา 

  ๑. เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๒. เพื่อลดจํานวนผูยากจนและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 
  ๓. เพื่อพัฒนาระบบการขนสงใหสะดวกมีความเช่ือมโยงกับพื้นที่ใกลเคียง 
  ๔. เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและลดคดีอาชญากรรม 
  ๕. เพื่อปองกันการแพรกระจายของยาเสพติด 
  ๖. เพื่อพัฒนาใหประชาชนและชุมชนมีหลักประกันสุขภาพที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  ๗. เพื่อพัฒนาระบบนํ้า ในพื้นที่ใหสอดคลองกับความตองการของราษฎรในการนํา
แหลงนํ้าธรรมชาติมาใชในการเกษตรกรรม 
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๔.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 ๑.    ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

๑.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
๑.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 
๑.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.   แนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห   มีดังน้ี 
  ๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานน้ี มุงเนนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ   สงเสริมการพัฒนาอาชีพ   สงเสริมการสาธารณสุข   สงเสริมสวัสดิการสังคม และการสงเสริม
การกีฬาและจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี  

๑. การสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
๒. การสงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
๓. การสงเสริมการสาธารณสุข 
๔. การสงเสริมสวัสดิการสังคม 
๕. การสงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

๒.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 
        ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานนี้ มุงเนนการจัดระบบคมนาคม การจัด
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   การวางผังเมืองตลอดจนการวางผังเมือง   การควบคุมการกอสราง   
เพื่อใหเทศบาลตําบลเมืองรามันห เปนเมืองนาอยู ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณครอบคลมุ
พื้นที่  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

๑. การคมนาคม 
๒. การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

๒.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานน้ี   มุงเนนการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารภายในของเทศบาลตําบลเมืองรามันห  การจัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย  การ
ประชาสัมพันธ  ขาวสาร และการอนุรักษศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี   โดยมี
แนวทางการพัฒนาดังน้ี 

๑. การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
๒. การสงเสรมิการับรูขาวสาร และการประชาสัมพันธ 
๓. การสงเสริมการอนุรักษศิลปะ  ศาสนา   วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณี 
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๒.๔ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
        ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานน้ี   เนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุก
ระดับ  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ซึ่งเปนปญหาระดับชาติและมีความเรงดวนในการแกไขปญหา  โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาดังน้ี 

๑. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๒. การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๓. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๒.๕ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ยุทธศาสตร การพัฒนาด าน น้ี   ให ความสํ า คัญ เนนหนัก ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ใหมีลักษณะสมดุลและยังยืน   ใหมีสภาพความเปนเมือง
นาอยู  การใชทรัพยากร ธรรมชาติเปนไปอยางคุมคาและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  โดยมี
แนวทางในการพัฒนาดังน้ี 
   ๑. การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.  

๔.๓๔.๓  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต  
            จังหวัดจังหวัดยะลา  
วิสัยทัศนวิสัยทัศน  
  ““มุงสรางสังคมแหงการเรียนรู สูการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือยะลาสันติสุขมุงสรางสังคมแหงการเรียนรู สูการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือยะลาสันติสุข””  
ประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวย ๗ ๗ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ๔๓ ๔๓ แนวทาง ดังน้ีแนวทาง ดังน้ี  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ๑ การสรางและพัฒนาคนสูสังคการสรางและพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูมแหงการเรียนรู  
แนวทางที่  แนวทางที่  ๑ ๑ สงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองไดสงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองได  
แนวทางที่  แนวทางที่  ๒ ๒ สรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน  
แนวทางที่  แนวทางที่  ๓ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสงคมแหงการเรียนรู  การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสงคมแหงการเรียนรู                  
                ตลอดชีวิตอยางย่ังยืนตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๔ ๔ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๕ ๕ การเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอ                
              การพัฒนาคนการพัฒนาคน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๖ ๖ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาคมใหมีความพรสงเสริมสนับสนุนพัฒนาคมใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ๒ การจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๑ ๑ สงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ใหสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให              
              ไดมาตรฐานในทุกระดับช้ันไดมาตรฐานในทุกระดับช้ัน  
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แนวทางที่ แนวทางที่ ๒ ๒ สงเสริมพัฒนาการศักยภาพของบุคลากรทางกาสงเสริมพัฒนาการศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬารศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬา              
              และนันทนาการและนันทนาการ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๓ ๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดแหลงเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดแหลงเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๔ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๕ ๕ พัฒนากิจกรรมการศาสนา ตลอดจนสงเสริมจริพัฒนากิจกรรมการศาสนา ตลอดจนสงเสริมจริยธรรมยธรรม  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๖ ๖ สนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬาดานการกีฬาและนันทนาการสนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬาดานการกีฬาและนันทนาการ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๗ ๗ สงเสริมสนับสนุนนําหลักศาสนาตานยาเสพติดสงเสริมสนับสนุนนําหลักศาสนาตานยาเสพติด  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ๓ การแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๑ ๑ พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทแนวทางที่ างที่ ๒ ๒ สงเสริมอาชีพในทองถ่ินตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชนสงเสริมอาชีพในทองถ่ินตามความถนัดและตามศักยภาพของชุมชน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๓ ๓   สรางชุมชนเขมแขงและการเขามามีสวนรวมแกปญหาความยากจนสรางชุมชนเขมแขงและการเขามามีสวนรวมแกปญหาความยากจน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๔  ๔  พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของประชาชนเพื่อใชในการการวางแผนและพัฒนาพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของประชาชนเพื่อใชในการการวางแผนและพัฒนา  
                                  คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต  
แนวทางที่แนวทางที่  ๕  ๕  สงเสริมและจัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาสสงเสริมและจัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาส  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๖  ๖  สนับสนุนงานสาธารณสุขทั้งดานสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจสนับสนุนงานสาธารณสุขทั้งดานสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๗  ๗  พัฒนาปจจัยพื้นฐานทางเกษตรพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางเกษตร  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๘  ๘  เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตวอยางครบวงจรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตวอยางครบวงจร  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๙  ๙  พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๑๐ ๑๐ สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๑๑ ๑๑ พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมีและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมีและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  
                                    ของตําบลของตําบล  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ๔ การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการองคกรการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการองคกร  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๑ ๑   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการทั้งในองคกรและภายนอกพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการทั้งในองคกรและภายนอก  
                                  องคกรองคกร  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๒  ๒  เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๓  ๓  พัฒนาระบบขอมูลดานการบริหารการจัดการพัฒนาระบบขอมูลดานการบริหารการจัดการ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๔  ๔  สงเสริมใหการบูรสงเสริมใหการบูรณการรวมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดระหวางหนวยงานภาครัฐและ ณการรวมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดระหวางหนวยงานภาครัฐและ   
                                  ภาคเอกชนภาคเอกชน  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่  ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๕  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๑  ๑  สงเสริมใหประชาชนมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากินสงเสริมใหประชาชนมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากิน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๒  ๒  สงเสริมและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวสงเสริมและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๓  ๓  สงเสริมและพัสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนฒนาอาชีพใหกับประชาชน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๔  ๔  สงเสริมพัฒนาดานเศรษฐกิจและชองทางการตลาดใหเปนศูนยกลางของจังหวัดสงเสริมพัฒนาดานเศรษฐกิจและชองทางการตลาดใหเปนศูนยกลางของจังหวัด  
                                  ชายแดนภาคใตและการสงออกชายแดนภาคใตและการสงออก  
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แนวทางที่ แนวทางที่ ๕  ๕  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๖  ๖  สงเสริมและสนับสนุนการกระสงเสริมและสนับสนุนการกระตุนเศรษฐกิจตุนเศรษฐกิจ  
  

ปประเด็นยุทธศาสตรที่  ระเด็นยุทธศาสตรที่  ๖  ๖  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๑  ๑  สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๒  ๒  สรางระบบการบริหารจัดการ  การกําจัดนํ้าเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนสรางระบบการบริหารจัดการ  การกําจัดนํ้าเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๓  ๓  สรางระบบสรางระบบปองกันละบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนปองกันละบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๔  ๔  พัฒนาคุณภาพแหลงนํ้าเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาพัฒนาคุณภาพแหลงนํ้าเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคา  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗  ๗  การเสริมสรางสันติสุขการเสริมสรางสันติสุข  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๑  ๑  สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและบริการจัดการภาครัฐเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและบริการจัดการภาครัฐเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแก  
                                  ประชาชนประชาชน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๒  ๒  สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชนรวมทั้งผูถูกกระทบจากเหตุการณสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชนรวมทั้งผูถูกกระทบจากเหตุการณ  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๓  ๓  สนับสนุนและสงออกการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสนับสนุนและสงออกการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๔  ๔  เพิ่มประสิทธิภาพดานขอมูล  การประชาสัมพันธและการขาวเพิ่มประสิทธิภาพดานขอมูล  การประชาสัมพันธและการขาว  
แนวทางที่ แนวทางที่ ๕  ๕  สงเสริสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน  
  

๔.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 
              (๑)  วิสัยทัศนจังหวัดยะลา  “ยะลาเมืองนาอยู  คูสันติสุข” 
                     คําอธิบายวิสัยทัศน 

                จังหวัดยะลา มีภาพลักษณในการเปนเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงาม และเปน
ระเบียบ มีความสะอาดที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศไทย ตลอดจนเปนจังหวัดที่มีตนทุนดานการจัดการ
ระบบสุขภาพที่ดี จนไดรับการคัดเลือกจากองคการอนามัยโลก  (WHO)  ในป  ๒๕๔๐ ใหเปน ๑ ใน ๕  ของ
จังหวัดที่เปนเมืองนาอยู  (Healty cities) อีกทั้งในอดีตประชาชนในพื้นที่อยูรวมกันอยางสันติ แมมีความ
แตกตางกันในการนับถือศาสนา  ซึ่งเปนเอกลักษณสําคัญที่โดดเดนอีกประการหน่ึง แตจากสถานการณ
ความไมสงบที่เกิดข้ึน ต้ังแตป ๒๕๔๗ ที่ผานมาสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ภาพลักษณของจังหวัด ซึ่งถือเปนจุดออน และอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาจังหวัด 

               ดังน้ัน จังหวัดยะลา จึงไดกําหนดวิสัยทัศนจังหวัดยะลา คือ “ยะลาเมืองนาอยู คู
สันติสุข” หมายถึง  การนํายะลามุงไปสูเมืองที่นาอยู  ประชาชนมีความสุข  มีอาชีพ  มีรายไดที่มั่นคง  มี
คุณภาพชีวิตทีดี่  และอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  มุงเนนพัฒนาใหเปนเมืองเกษตรกรรม  รวมทั้งนําไปสูเมือง
แหงความสันติสุข  โดยใหประชาชน และชุมชนมีความเขมแข็ง  อยูรวมกันดวยความรัก ความสามัคคี 
ภายใตความหลากหลายของวัฒนธรรม และอัตลักษณของพื้นที่ และประชาชนมีความเช่ือมั่นศรัทธาใน
ภาครัฐ   
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                   (๒)  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 
   -  ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๑  เสริมสรางความย่ังยืนดานเศรษฐกิจจังหวัด 
   -  ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒  เสริมสรางยะลาสันติสุข 
   -  ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                   (๓)  เปาประสงครวม 

        (๓.๑)  เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอยางตอเน่ือง ประชาชนมีอาชีพและรายได                                                  
                  ที่มั่นคง  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                       (๓.๒)  สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
                                    และทรัพยสินและเช่ือมั่นศรัทธาภาครัฐ   

                (๓.๓)  ประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี 
        กลุมผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ  และผูดอยโอกาส 
        มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได                             

                   (๔)  ตัวชี้วัดรวม 
         (๔.๑)  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มข้ึน 

                   (๔.๒)  รอยละที่ลดลงของอัตราการวางงาน 
                  (๔.๓)  รอยละของสถิติการกอเหตุรายลดลงในรอบปที่ผานมา 
                 (๔.๔)  รอยละที่เพิ่มข้ึนของหมูบาน / ชุมชนเขมแข็งในการรักษาความ 
                                ปลอดภัย 
                      (๔.๕)   รอยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มข้ึนของนักเรียนในกลุมสาระหลัก  
                   (๔.๖)  รอยละปญหาสาธารณสุขลดลง   
         -  รอยละของหญิงมีครรภที่ไดรับการดูแลกอนคลอดตามเกณฑมาตรฐาน   
                                  -   รอยละของอัตราปวยดวยโรคที่เปนปญหาสาธารณสุข 
                                      (ไขเลือดออก /มาเลเรีย) ลดลงเมือ่เทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป 

         (๔.๗)  รอยละของประชาชนที่ออกกําลังกายเพิ่มข้ึน 
                   (๔.๘)  รอยละของกลุมไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ  
                                   และผูดอยโอกาสไดรับการสงเสริมใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
                   (๔..๙)   รอยละของจํานวนพื้นที่ปา ที่ไดรับการฟนฟู เมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่ปาที ่
                                               ถูกทําลาย 

        (๔.๑๐)  จํานวนหมูบาน / ชุมชน ตนแบบ ดานการจัดการทรัพยากร  
                           ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 

เสริมสรางความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจจังหวัด 
.เปาประสงค 

   เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอยางตอเน่ือง ประชาชนมีอาชีพ และรายไดที่มั่นคง  ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป  ๒๕๕๓ ป  ๒๕๕๔ ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ 
๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม 
   จังหวัด (GPP) เพิ่มข้ึนรอยละ 

๒ ๒ ๒.๕ ๓ 

๒. รอยละที่ลดลงของอตัราการวางงาน ๒.๓ ๒.๒ ๒.๑ ๒ 
๑. กลยุทธ 

     จากการวิเคราะหปญหาดานเศรษฐกิจไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังน้ี 
 (๑) พัฒนาผลผลิตภาคการเกษตร/ผลิตภัณฑที่สําคัญของจังหวัดใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

(๒) สรางความเช่ือมั่น และพัฒนาดานการคา การตลาด  การคาชายแดนแกผูผลิตและ 
     ผูประกอบการ 
(๓) สงเสริมและพัฒนาอาชีพภาคเกษตรใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่ตามแนวปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

     (๔) พัฒนาทักษะและยกระดับฝมือแรงงาน  สงเสริมการมีงานทํา เสริมสรางสวัสดิการและ 
          ความมั่นคงในการทํางาน 

(๕) พัฒนาแหลงทองเที่ยว และระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางดาน 
     เศรษฐกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒   
เสริมสรางยะลาสันติสุข 

เปาประสงค 
   สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และ

เช่ือมั่นศรัทธาภาครัฐ   
 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป  ๒๕๕๓ ป  ๒๕๕๔ ป  ๒๕๕๕ ป  ๒๕๕๖ 
๑.รอยละของสถิติการกอเหตุรายลดลงในรอบปที่ผานมา ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๕ 
๒.รอยละที่เพิ่มข้ึนของหมูบาน / ชุมชนเขมแข็ง 
   ในการรักษาความปลอดภัย 

๔๐ ๗๐ ๘๐ ๘๕ 

๑. กลยุทธ 
       จากการวิเคราะหปญหาดานความมั่นคงไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังน้ี 

(๑) ทําความเขาใจ  ลดความหวาดระแวง  สรางความยุติธรรม  นํายะลาสันติสุข 
(๒) ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก 
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน 
(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม 
(๖) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เปาประสงค 
   ประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีสุขภาพดี  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  กลุมผูไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ  และผูดอยโอกาส  มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได 
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

ตัวชี้วัด * 
คาเปาหมาย 

๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ 
๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    ๑.๑. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ 
           การศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดยะลาใหสูงข้ึน (รอยละ) 
     -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
     -  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   ๑.๒. รอยละของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ทุกขนาดยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

๒ 
๒ 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

๓ 
๓ 
 
 

๑๐๐ 
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๒. ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของจังหวัด ลดลง 
    ๒.๑.รอยละของหญิงมีครรภที่ไดรับการดูแลกอนคลอดตาม 
          เกณฑมาตรฐาน  

 
- 

 
- 

 
๘๕ 

 
๙๐ 

     ๒.๒. อัตราปวยดวยโรคที่เปนปญหาสาธารณสุข (ไขเลือดออก/ 
          มาลาเรีย)  ลดลงเมื่อเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป 

- - ตํ่ากวา
คามธัยฐาน 

ตํ่ากวา
คามัธยฐาน 

๓. รอยละของประชาชนท่ีออกกําลังกายเพ่ิมขึ้น - - ๒๐ ๒๕ 

๔. รอยละของกลุมไดรับผลกระทบจากสถานการณความ             
ไมสงบ  และผูดอยโอกาส ไดรับการสงเสริมศักยภาพ                   
ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได   

- - ๗๐ ๗๕ 

๕. รอยละของจํานวนพ้ืนท่ีปา  ท่ีไดรับการฟนฟู เมื่อเทียบกับ
จํานวนพ้ืนท่ีปาท่ีถูกทําลาย 

- 
 

- 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๖.  จํานวนหมูบาน/ชุมชน ตนแบบ ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- - 
 

๘ 
 

๑๖ 

 
*  ตัวชี้วัด  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด และคาเปาหมายในป  ๒๕๕๕ 
๒. กลยุทธ  
     จากการวิเคราะหปญหาดานสังคมไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังน้ี 

(๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) สงเสริมความเขมแข็งของเครือขายในการแกปญหาสาธารณสุขในพื้นที ่

 (๓) สงเสริมความรู / ทักษะ  ศักยภาพและฟนฟูสภาพจิตใจของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ   
ความไมสงบ  และผูดอยโอกาสใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
 (๔) เสริมสรางความเขมแข็ง และการมีสวนรวมของชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เครือขาย     ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อลดภาวะโลกรอน 
 (๕) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในการสงเสริมกีฬา  
นันทนาการ  และเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 
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๔.๕  นโยบายการพัฒนาอําเภอรามัน 
 

วิสัยทัศน / ยุทธศาสตร / ทิศทางการพัฒนาอําเภอ 
วิสัยทัศน    “รามันเมืองนาอยู  แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคูสันติสุข” 

 
 รามันเมืองนาอยู                                                                                                                                        
  * บําบัดทุกข  บํารุงสุข   
  * รูรักสามัคคี 
  * สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  * จัดระเบียบทางสังคม 
  * การแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ใหหมดไป 
 
 แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
  * นอมนําปรัชญาพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใชครอบคลุมทุก 
      พื้นที่ในอําเภอ 
  * ปลูกจิตสํานึกในคุณธรรม ความซือ่สัตยสุจริต การดําเนินชีวิตดวยความอดทน มี    
                ความเพียร   มีสติปญญา  รูจักพอประมาณ  ความมีเหตุผล 
  * รูจัก “คิด  อยู  ใช  กินอยางพอเพียง เหลือแลวนําไปออม” 

  เคียงคูสันติสุข 
           * ทําความเขาใจ ลดความหวาดระแวง สรางความยุติธรรม เพื่อนํารามันไปสูสันติสุข 
           * สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยใชวัฒนธรรม ศาสนามาชวย 
           * สรางความเขมแข็ง มั่นคงใหหมูบาน / ชุมชน 
           * พัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนมีความอยูดีมีสุข 

  *รามันเมืองนาอยู 
                             สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนในพื้นที่อําเภอรามัน  
สรางความเช่ือมั่นวา  ทางหนวยทหาร   ตํารวจ   ฝายปกครอง  สามารถดูแลความปลอดภัยได  ใหคนใน
ทองถ่ินมีความสามัคคี ปรองดองกัน สามารถใชชีวิตอยูรวมกันไดทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม   แมจะ
แตกตางกันในดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนาและภาษา  และการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ให
หมดไป  โดยหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  เพี่อเปนการ  
บําบัดทุกข  บํารุงสุข  ใหประชาชนในอําเภอรามันอยางแทจริง 

 * แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ดวยการนําปรัชญาพระราชทาน  “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”   มาใชครอบคลุมพื้นที่ในอําเภอ

รามันปลุกจิตสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  การดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ใชสติปญญา  รูจัก
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  รูจักคิด  รูจักใช   อยางพอเพียง   เหลือแลวนําไปออม 

* เคียงคูสันติสุข 
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  โดยการนํายุทธศาสตรของจังหวัดยะลา  มาเปนหลัก  คือ  ทําความเขาใจ  ลดความ
หวาดระแวงสรางความยุติธรรม  เพ่ือนํารามันไปสูสันติสุข  สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติสุข   โดย
ใชวัฒนธรรม   ศาสนามาชวย    สรางความเข็มแขงมั่นคงใหหมูบาน / ชุมชน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึนอยางย่ังยืน  
                  สภาพปญหา 

    เปนท่ีทราบกันดีวา  ปญหาท่ีสําคัญของ  ๓   จังหวัดชายแดนภาคใต   และ  ๔   
อําเภอ  ของจังหวัดสงขลา    คือ   การกอความไมสงบในพื้นที่มีการปลุกระดมมวลชน เยาวชน   
ประชาชน   กอเหตุรายรายวัน  เพื่อใหเกิดความหวาดระแวง  สรางความหวาดกลัว  เพื่อไมใหประชาชน
ใหความรวมมือกับภาครัฐ  เปนผลใหเหตุการณความไมสงบยังคงตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 

    การแพรระบาดของยาเสพติด     เปนปญหาสําคัญและยังเปนนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  เน่ืองจากสังคมของชาวมุสลิมสวนใหญยังคงเปน
ระบบสังคมปด คือ ยังไมเปดรับสิ่งใหมๆ จากสังคมภายนอก โดยเฉพาะตามหมูบานที่อยูหางไกลจากตัว
เมือง  จึงทําใหประชาชนและเยาวชนสวนใหญไดรับการศึกษานอย  ไมรู ไมเขาใจถึงโทษของยาเสพติด
และ ประชาชนและเยาวชนตองทํางานรับจาง  ทําสวนยางพารา และกรีดยาพารา  เปนตน  จึงทําให
เยาวชนไมไดเรียนตอในระดับที่สูงข้ึน  ไมรูถึงโทษของยาเสพติด 

 ปญหาความยากจน   ประชาชนของ   ๓  จังหวัดชายแดนใตสวนใหญ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เชน  ทําสวนยางพารา   ทําสวนผลไม และประมง   เปนตน  ราคาของ
ผลผลิตข้ึนอยูกับกลไกการตลาดภายนอก  เมื่อราคาผลผลิตลดลง  รายไดก็ลดลงตาม  รายไดไมแนนอน   
ตลอดจนปญหาดานการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรไมไดมาตรฐาน 

 ปญหาดานการศึกษา ประชาชนสวนใหญยังคงใชวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมให  
บุตรหลานเรียนทางศาสนาเปนหลักโดยเฉพาะตามหมูบานที่หางไกลตัวเมือง  ประกอบกับตองออกไป
ทํางานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว จึงไมมีเวลาเรียน ตองหยุดการเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล  ทําใหเกิด
ปญหาตางๆ   ตามมา 

 
  การแกไขปญหา   โดยการใชจดุแข็ง  คือ  ผูนําทองที่ผูนําทองถ่ิน   ผูนําศาสนา 

ซึ่งสวนใหญไมเห็นดวยกับการกอความรุนแรง ทําความเขาใจกับชาวบานในเบื้องตน  ใหชาวบานเขาใจวาผู
กอความไมสงบสวนนอยทําใหคนสวนใหญเดือดรอน  โดยมีฝายปกครอง  ตํารวจ  ทหาร  คอยสนับสนุนอีก
ทางหน่ึง   โดยในปจจุบันปญหาการกอความไมสงบลดลงอยางตอเน่ือง 

 อําเภอรามันจึงไดนํานโยบาย   โครงการตางๆ ของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย 
และกรมการปกครองนําไปขับเคลื่อนในตําบล   หมูบาน  และชุมชน   ใหชาวบานไดรับประโยชนและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและย่ังยืน  เชน  โครงการ  SML. โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (พนม.)   เปนตน   
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ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  ๖ ยุทธศาสตร มีดังตอไปนี ้
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและการเสริมสรางสันติสุข 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพและสรางภูมิคุมกันทาง   
     สังคม 
๓.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ 
๔.  ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสงเสริม  
      การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม 
๖.  ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร  กลยุทธและทิศทางการพัฒนาอําเภอ 
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  ๔  ป  (พ.ศ.  ๒๕๕๓-๒๕๕๖) 

โดยแยกตามยุทธศาสตร ดังตอไปน้ี 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและการเสริมสรางสันติสุข 
๑.๑.  เสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัยแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ีอําเภอรามัน 

 กลยุทธ 
 ๑.  ปองกันและดูแลความไมสงบเรียบรอยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 ๒.  พัฒนาและเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไม
สงบในพื้นที่ 
 ๓.  การปราบปรามผูกอความไมสงบในพื้นที ่
 ๔.  การตอสูและรวมพลังเพื่อตอตานและเอาชนะยาเสพติดที่เกิดข้ึนในพื้นที ่

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑.  โดยการระงับเหตุรายที่เกิดข้ึนรายวันในพื้นที่ใหหมดไป 
 ๒.   ปรับแนวความคิด ความเช่ือของประชาชน  และสรางความเช่ือมั่นใหเกิดข้ึนแกประชาชน 
 ๓.   เสริมสรางความเขมแข็งแกภาครัฐและทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางประชาชนกับ
        หนวย งานของรัฐ 
 ๔.   การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแกประชาชน  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ 
 ๕.  เพิ่มมาตรการหรือสงเสริมประสิทธิภาพในดานการขาวแกประชาชนในพื้นที่ในการที ่
      จะหันมาใหความรวมมือกับภาครัฐ 

๑.๒.  นโยบายนํารามันสันติสุข 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๓๖ 

 

 กลยุทธ 
๑.  ดวยการสรางความเขาใจใหเกิดขันแกประชาชน 

 ๒.  ลดความหวาดระแวง  ระหวางกันและกัน 
 ๓.  สรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกประชาชนโดยเทาเทียมกัน 
 ๔.  นํารามันสูความสันติสุขในทุกพื้นที่อําเภอรามัน 

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑.  ทําความเขาใจทุกภาคสวนในการที่จะหันมาใหความรวมมือกัน 
 ๒.  ลดความหวาดระแวงระหวางกัน  สรางความเช่ือมั่นใหเกิดข้ึนกับประชาชน 
 ๓.  การปฏิบัติตอบุคคลทุกเพศทุกวัยไมเลือกปฏิบัติ ใหความเทาเทียมกัน 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดานสุขภาพและสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
 กลยุทธ 

 ๑.  สงเสริมหรือสรางเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกตองตามทํานองครองธรรม 
 ๒.  สงเสริมและพัฒนาใหเกิดความมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการที่จะมารวมมือกัน 
 ๓.  พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึนโดยการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหเกิดข้ึน 
 ๔.     พัฒนาและสงเสริมในระบบดานสวัสดิการที่จัดใหแกประชาชนใหไดรับบริการที่ทั่วถึงและเปนธรรม 
 ๕.  พัฒนาระบบการบริการใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
 

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑.  ดวยการเสริมสรางความเข็มแข็งใหเกิดข้ึนแกชุมชนในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที ่
 ๒.  ขยายเครือขายไปสูทุกภาคสวนในพื้นที่ใหเกิดความมีสวนรวมในอันที่จะนําไปสูความสงบใหเกิดข้ึน 
 ๓.  พัฒนาใหมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานสุขภาพใหไดรับบริการที่ทั่วถึงเทาเทียมกัน 
 

๓.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความยั่งยนืทางดานเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ 

 ๑.  เสริมสรางภูมิคุมกันดานเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนใหเกิดการออมข้ึนในทุกครัวเรือน 
 ๒.  พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีงานทํา 
 ๓.  พัฒนาดานการตลาดและสนับสนุนในผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนในชุมชน/หมูบานของอําเภอรามัน 
 ๔.  เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
 ๕.  เพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริมการพัฒนาใหประชาชนมีทักษะในดานฝมือแรงงาน 

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑.  กํากับดูแลใหทุกภาคสวนใชแผนงบประมาณเปนเครื่องมือในการบริหารอยางเครงครัด 
 ๒.  กําหนดจุดยืนทางดานเศรษฐกิจเปนเปาหมายในการพัฒนา  เชน  รามันเมืองแพะ 
 ๓.  กํากับดูแลการประสานงานของหนวยงานในสังกัดใหใชระบบขอมูลแผนงานการติดตาม
ประเมินผลรวมกันอยางเปนระบบ 
 ๔.  พัฒนาฝมือทางดานแรงงานใหมีศักยภาพพรอมทั้งขยายโอกาสใหประชาชนมีงานทํา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๓๗ 

 

๔.  ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสงเสริม 
     การทองเที่ยว เชิงนิเวศ 
 กลยุทธ 

 ๑.  เริ่มฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหกลับคืนความสมบูรณ 
 ๒.  จัดการดานทรัพยากรนํ้า  แหลงนํ้าตามธรรมชาติใหสดช้ืนกลับคืนสูระบบนิเวศที่ดีตอไป 
และเกิดการบูรณาการนํ้าอยางมีระบบ 
 ๓.  จัดการบริหารดานขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ใหเกิดความสะอาดและมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
 ๔.  จัดการฝกหรืออบรมหรือพัฒนาใหองคกรหรือประชาชนในพื้นที่ชุมชนพัฒนาดานการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
 

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑.  สงเสริมและฟนฟูทรัพยากรปาไมตามธรรมชาติใหเกิดความอุดมสมบูรณและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 ๒.  พัฒนา  ฟนฟู  แหลงนํ้าตามธรรมชาติ  สําหรับหมูบาน ชุมชนที่ขาดแคลนแหลง นํ้า
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
 ๓.  สนับสนุนและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 ๔.  สรางความรู  ความเขาใจ ใหประชาชนในพื้นที่ใหมีความรู ความเขาใจ  และตระหนักใน
คุณคาของการทองเทียวเชิงนิเวศ 
 ๕.  จัดการดานการทองเทียวเชิงนิเวศแลวใหตระหนักคุณคาทรัพยากรธรรมชาติไมใหทําลาย 
รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมชุมชนลานิยมที่ดีของชุมชน 
 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม  
 กลยุทธ 

 ๑. การพัฒนาดานสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบคมนาคมทั้งในเขตเมืองยะลาและอําเภอรามัน
และในทุกตําบลทุกพื้นที่ของอําเภอรามันหรือทั้งแนวเขตติดตอ 
 ๒. พัฒนาเสนทางการคมนาคมเพื่อประโยชนในการติดตอหรือการขนสงใหมีความสะดวกย่ิงข้ึน 

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑.  พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริการโครงสรางพื้นฐาน 
 ๒.  พัฒนาทั้งระบบใหเกิดการบูรณาการที่นําไปสูการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ๓.  จัดระบบบริหารจัดการ  การบริการ รวมทั้งระบบดานคมนาคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพื่อประโยชนและสงผลตอการพัฒนาตอไป 
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๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 กลยุทธ 

 ๑. ดานการพัฒนาการศึกษาข้ึนพื้นฐานใหแกเยาวชนใหไดรบัการบริการดานการศึกษาอยางเทา
เทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
 ๒.  การพัฒนาดานศาสนาในทุก ๆ  ศาสนาใหไดรับการฟนฟูและสืบทอดศาสนามิใหเสื่อมหรือสูญไป 
 ๓. ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการฟนฟูวัฒนาธรรม  ดํารงรักษาไวซึ่งประเพณีทองถ่ินของ    ตนให
เกิดการหวงแหนรักษามิใหสูญหาย  เพื่อใหคนอนุชนรุนตอไปไดมีวัฒนธรรมที่ดีงามตอไป 
 

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑. การแกไขปญหา การขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ หรือการเรียนควบคูศาสนา 
 ๒. สนับสนุนสงเสริมใหชุมชน  หมูบาน  ทองถ่ิน  ประชาชน   องคกรตางๆ   หรือหนวยงานของ
รัฐใหมีการรวมกันจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานศาสนาและดานวัฒนธรรม 
 ๓. ขยายโครงการดานศาสนา  วัฒนาธรรมไปสูชุมชน   ประชาชนในพื้นที่ไดตระหนักและเห็น
คุณคาทางดานวัฒนธรรมหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

๔.๖  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
 ๑. สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลไดรับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเอง
ได  และเปนชุมชนที่เขมแข็งโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  

๒. สงเสริมการจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการและแหลงนํ้า 
 ๓. สงเสริมความรูความเขาใจของประชาชน  สมาชิกสภา  และบุคลากรของเทศบาลในการมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน  รวมกันกําหนดทิศทางเปาหมายใน
การพัฒนาและรักษาความสงบเรียบรอย 
 ๔. สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ๕. สงเสรมิใหองคกรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ  และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สวนที่ ๕ 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 
   มีองคประกอบดังน้ี 
 

๑. บัญชีสรุปโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     ๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา 
      ๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๔๕ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ รวม  ๓  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
 ๑.๒ แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการสังคม 
 ๑.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
          และตามอัธยาศัย 
 ๑.๔ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการสาธารณสขุ 
 ๑.๕ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 
๓ 
๒ 

๑๐ 
 

๗ 
๘ 

 
๗๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

๑,๕๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
๕๙๐,๐๐๐ 

 
๕ 
๓ 

๒๐ 
 

๑๑ 
๗ 

 
๑,๕๕๐,๐๐๐ 
๖,๑๕๐,๐๐๐ 
๔,๕๐๕,๐๐๐ 

 
๔๓๐,๐๐๐ 
๕๓๐,๐๐๐ 

 
๓ 
๑ 

๑๘ 
 

๑๑ 
๘ 

 
๗๕๐,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

๒,๐๙๕,๐๐๐ 
 

๔๓๐,๐๐๐ 
๖๓๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 
๖ 

๔๘ 
 

๒๙ 
๒๓ 

 
๓,๐๕๐,๐๐๐ 
๖,๓๓๕,๐๐๐ 
๘,๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑,๒๑๐,๐๐๐ 
๑,๗๕๐,๐๐๐ 

รวม ๓๐ ๓,๓๙๐,๐๐๐ ๔๖ ๑๓,๑๖๕,๐๐๐ ๔๑ ๓,๙๔๐,๐๐๐ ๑๑๗ ๒๐,๔๙๕,๐๐๐ 

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 
 ๒.๑ แนวทางการพัฒนาการคมนาคม 
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดสาธารณูปโภคและ 
          สาธารณูปการ 
 ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
    ๒.๔ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
          และสิ่งแวดลอม 

 
๑ 
๑ 
 

๘ 
๕ 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

๓,๔๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๓๖๕,๓๕๐ 
๗๖๐,๐๐๐ 

 
๖ 
๔ 
 

๑๐ 
๖ 

 
๑๐,๔๕๐,๐๐๐ 
๕,๗๘๐,๐๐๐ 

 
๓๖,๔๐๓,๕๐๐ 
๒,๑๖๐,๐๐๐ 

 
๙ 
๓ 
 

๘ 
๖ 

 
๘๒,๖๐๐,๐๐๐ 
๓,๒๙๐,๐๐๐ 

 
๙,๒๙๐,๐๐๐ 
๔,๒๑๐,๐๐๐ 

 
๑๖ 
๘ 
 

๒๖ 
๑๗ 

 
๙๓,๔๐๐,๐๐๐ 
๑๒,๔๙๐,๐๐๐ 

 
๕๖,๐๕๘,๘๕๐ 
๗,๑๓๐,๐๐๐ 

รวม ๑๕ ๑๔,๘๙๕,๓๕๐ ๒๖ ๕๔,๗๙๓,๕๐๐ ๒๖ ๙๙,๓๙๐,๐๐๐ ๖๗ ๑๖๙,๐๗๘,๘๕๐ 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๔๖ 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา 
 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ รวม  ๓  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๓.๑ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม 
           ประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
    ๓.๒ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
    ๓.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร และ 
           การประชาสัมพันธ 
    ๓.๔ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศาสนา อนุรักษ   
          ศิลปะวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
๑๑ 
 

๕ 
๒ 
 

๙ 

 
๒,๕๘๙,๐๐๐ 

 
๒๓๐,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๔๓๐,๐๐๐ 

 
๑๙ 
 

๗ 
๔ 
 

๑๒ 

 
๒๐,๒๑๙,๐๐๐ 
 

๓๓๐,๐๐๐ 
๕๖๕,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๑๘ 
 

๘ 
๓ 
 

๑๑ 

 
๑๒,๘๓๙,๐๐๐ 

 
๓๖๕,๐๐๐ 
๑๓๕,๐๐๐ 

 
๕๓๐,๐๐๐ 

 
๔๘ 
 

๒๐ 
๙ 
 

๓๒ 

 
๓๕,๖๔๗,๐๐๐ 
 

๙๒๕,๐๐๐ 
๘๓๐,๐๐๐ 

 
๑,๕๖๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗ ๓,๓๗๙,๐๐๐ ๔๒ ๒,๑๗๑,๔๐๐ ๔๐ ๑๓,๘๖๙,๐๐๐ ๑๐๙ ๓๘,๙๖๒,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
    ๔.๑ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
          และความสงบเรียบรอย 
    ๔.๒ แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 
๔ 
 

๒ 

 
๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๕ 
 

๔ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๕ 
 

๔ 

 
๙,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๑๔ 

 
๑๐ 

 
๑๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๖๕๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๙ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๙ ๙,๔๕๐,๐๐๐ ๒๔ ๑๒,๗๕๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๗๘ ๒๓,๙๑๔,๓๕๐ ๑๒๓ ๙๐,๗๒๒,๕๐๐ ๑๑๖ ๑๒๖,๖๔๙,๐๐๐ ๓๑๗ ๒๔๑,๒๘๕,๘๕๐ 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๔๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
                     ๑.๑  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
 

 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหประชาชนยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 

กองการศึกษา 

๒. โครงการสงเสริมอาชีพ ๑ ชุมชน ๑ 
ผลิตภัณฑของกลุมสตรีเขตเทศบาล 

เพื่อลดปญหาการวางงาน 
และเพิ่มรายไดของ 
ประชาชน 

๓ ชุมชน 
เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนมีงานทํา  
มีรายได และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๓. โครงการกอสรางศูนยฝกอาชีพ 
เทศบาล 

เพื่อใชเปนสถานที่ในการ
ฝกอาชีพใหกับราษฎรใน
เขตเทศบาล 
 

๑ แหง 

 
- ๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
- ประชาชนมีสถานที ่

ในการฝกอาชีพทําให
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

กองชาง 

๔. โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสงเสริมการเกษตร
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุมเกษตรกรจํานวน 
๗ กลุม 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนมีงานทํา  
มีรายได และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๔๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
                     ๑.๑  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ 

 

 

ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการอบรมและทัศนศึกษากลุม
สตรีและผูนําชุมชนในเขตเทศบาล 

เพื่อพัฒนาทักษะและเปด
โลกทัศนกวางข้ึน 

กลุมสตรีและผูนํา
ชุมชนในเขตเทศบาล 

๖๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๖๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๖๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

สมาชิกกลุมไดรับความ 
รูและทักษะการ
ประกอบอาชีพในกลุม
เพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๔๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
  ๑.๒  สงเสริมการสวัสดิการสังคม 

 

 

ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการกอสรางอาคารสวัสดิการ
ผูปวยสําหรับประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อเปนสวัสดิการสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

๑ หลัง 
 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนไดรับการ
รักษาพยาบาลอยาง
ดี 

กองชาง 

๒. โครงการจัดต้ังที่ทําการ อาสาสมัคร
ดานสาธารณสุขชุมชนเทศบาล 

เพื่อเปนสวัสดิการสําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

 

- - ๓๕,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนไดรับการ 
ดูแลดานสุขภาพเปน
อยางดี 

กองสาธารณสุข 
 

๓. 
 

 

โครงการสมทบเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 

เพื่อใหประชาชนไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพอยางทั่ว 
ถึง 
 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

 

๑๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนไดรับการ 
ดูแลดานสุขภาพเปน
อยางดี 

กองสาธารณสุข 

๔. 
 

 

คาใชจายสงเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 
 

เพื่อใหประชาชนรูจักการ
ออมและสรางสวัสดิการ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนมี
สวัสดิการเพิ่มข้ึน 

กองสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 

เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  

๑.๓  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 

 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ การ
เรียนการสอน ชุดนักเรียนและ
หนังสือเรียน 
 

เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
การเรียนการสอนของ
นักเรียน 

นักเรียน 
ในเขตเทศบาล 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

นักเรียนมีอุปกรณการ
เรียนการสอนเพิ่มข้ึน
คุณภาพการศึกษาดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๒. โครงการสงเสริมการเรียนรู 
อินเตอรเน็ต 

เพื่อใหเยาวชน ประชาชน 
มีความรูในการใช 
อินเตอรเน็ตมากข้ึน 
 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

- ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เยาวชน ประชาชน มี
ความรูความเขาใจใน
การใชอินเตอรเน็ต 

กองการศึกษา 

๓. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขต
เทศบาลรวมทั้งโรงเรียนตาดีกา 
 

เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารครบถวน
หาหมู 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาลและ

โรงเรียนตาดีกา 

๙๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๙๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๙๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ไดรับประทานครบหา
หมู 

กองการศึกษา 

๔. โครงการสนับสนุนกจิกรรม 
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

โรงเรียน 
ในเขตเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ทําใหการเรียนการสอน
มีคุณภาพมากข้ึน 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
๑.๓  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาผูยากจน ผูดอยโอกาส 
ระดับอุดมศึกษา 

เพื่อชวยเหลือผูยากจน  
ผูดอยโอกาสใหไดรับ
การศึกษามากข้ึน 
 

นักศึกษา 
ในเขตเทศบาล ๕ คน/
ปๆละ ๓๓,๐๐๐ บาท 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

ผูยากจน  ผูดอยโอกาส
ไดรับการศึกษามากข้ึน 

กองการศึกษา 

๖. โครงการสงเสริมทักษะการอาน อัล-
กรุอาน 

เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดอานคัมภีร 
อัล-กุรอานไดอยางถูกตอง 
 

เด็ก  เยาวชน 
ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๘๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ในการดําเนินชีวิต 

กองการศึกษา 

๗. โครงการจัดสรางศูนยเรียนรูชุมชน เพื่อสรางโอกาสการเรียนรู
ใหกับคนในชุมชน 
 

๑  แหง - ๔๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- เด็กมีโอกาสการเรียนรู
เพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา 

๘. โครงการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู 
และพัฒนาทั้ง ๔ ดาน
อยางเต็มศักยภาพ 
 

เด็กปฐมวัย 
ในสังกัด 

๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ 
ดานตรงตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
๑.๓  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 

 

ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๙. โครงการมหกรรมวิชาการพัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยสังกัด    
เทศบาลและโรงเรียน

ในสังกัด สพฐ. 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- เด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
- เด็กภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

กองการศึกษา 

๑๐. โครงการผลิตสื่อสรางสรรค            
พัฒนาเด็ก 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ครูผูดูแลเด็ก/ 
เด็กปฐมวัย         

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- เด็กมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การศึกษาตามมาตรฐาน 
- ครูสามารถผลิตสื่อได     
หลากหลาย 

กองการศึกษา 

๑๑. โครงการบัณฑิตนอย เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจ
ของเด็ก และผูปกครอง 

ครู / เด็กปฐมวัย 
และผูปกครอง 

๖๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เด็กมีคุณภาพ และ 
มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค 

กองการศึกษา 
 

๑๒. โครงการกัลยาณมิตรนิเทศ เพื่อใหเปนศูนยเครือขาย  
และแนะนําชวยเหลื่อนิเทศ 

ครูผูดูแลเด็กศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กใน 

เขตใกลเคียง 

 

๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

๑๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เกิดความรูความเขาใจ 
และไดรับความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
๑.๓  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 

 

ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๓. โครงการหองสมุดมีชีวิต เพื่อใหเด็ก / ครู และ
ผูปกครองไดศึกษาคนควา 
และแสวงหาความรู 

ครู / เด็กปฐมวัย 
และผูปกครอง 

๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ครู / เด็กและผูปกครอง 
มีความรูและมีความสุข 
ในการศึกษาคนควา 

กองการศึกษา 

๑๔. โครงการนิเทศภายในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมใหคร/ู  
บุคลากรไดจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดเด็กเปนศูนย 
กลาง 

เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕,๐๐๐ 
เทศบาล 

ครู / บุคลากรจัดการ 
เรียนการสอนเนนเด็ก 
เปนสําคัญมากข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๕. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายในหองเรียนปฐมวัย 

เพื่อจัดหองเรียนที่เอื้อตอ 
การเรียนรู 

ครูผูดูแลเด็ก และ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

- ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เด็กมีหองเรียนที่พรอม 
และเอื้อตอการเรียนรู 

กองการศึกษา 

๑๖. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กและเยาวชนใน
เขต 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เด็กและเยาวชนไดรวม
กิจกรรมวันเด็ก 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
  ๑.๓  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๗. โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในระบบการจัดการ
เรียนการสอนปฐมวัย 

ครูผูดูแลเด็ก /  
บุคลากร เด็ก และ 

ผูปกครอง 

- ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ผูปกครองมีความรูความ
เขาใจและใหการสนับสนุน
การจัดการ ศึกษาอยางดี 

กองการศึกษา 

๑๘. โครงการอบรมวิจัยพัฒนาการศึกษา เพื่อใหครูไดมีความรูเพื่อ
พัฒนาเด็กเปนรายบุคคล 

ครู / บุคลากร ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ครูมีความรูและความ 
สามารถพัฒนาเด็กเปน
รายบุคคลไดมากข้ึน 

กองการศึกษา 
 
 

๑๙. โครงการขยายและปรบัปรุงติดต้ัง
คอมพิวเตอรระบบอินเตอรเน็ตไร
สาย Wireless 

เพื่อใหประชาชนไดศึกษา
และเรียนรูจาก
คอมพิวเตอรไดอยางทั่วถึง 
 

ในเขตเทศบาล - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล/

อบจ. 

- ประชาชนไดศึกษาและ
เรียนรูจากคอมพิวเตอรได
อยางทั่วถึง 

กองการศึกษา 

๒๐. โครงการสอนพิเศษ ภาคฤดูรอน
สําหรับนักเรียนในเขตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มทักษะดานวิชาการ
ใหกับนักเรียนในชวงปด 
ภาคเรียน 
 

เด็กและเยาวชนใน
เขต 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

นักเรียนในเขตไดรับการ
เพิ่มทักษะดานวิชาการ 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
๑.๔  สงเสริมการสาธารณสุข 

 

 

ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการรณรงคปองกันและ 
ควบคุมไขเลือดออก 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการปองกัน
ไขเลือดออก 
 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนปลอดภัยจาก
ไขเลือดออก 
 

กองสาธารณสุข 

๒. โครงการรณรงคใหวัคซีนกับเด็กและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลปลอดภัยจากโรค 

เด็กและประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนในเขต 
เทศบาลปลอดภัยจาก
โรคโปลีโอ 
 

กองสาธารณสุข 

๓. โครงการควบคุมปองกันโรค  
พิษสุนัขบา 

เพื่อปองกันการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา 

พื้นที่เขตเทศบาล 
 

- ๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา 
 

กองสาธารณสุข 

๔. โครงการรณรงคปองกันและ 
ควบคุมโรคเอดส 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการปองกัน
โรคเอดส 
 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคเอดส 
 

กองสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
๑.๔  สงเสริมการสาธารณสุข 

 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการผูสูงอายุแจมใส เพื่อดูแลผูสูงอายุในเขต
เทศบาลใหมีสุขภาพ 
แข็งแรง 
 
 

กลุมผูสูงอายุ 
ในเขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๘๐,๐๐๐
เทศบาล 

๘๐,๐๐๐
เทศบาล 

ผูสูงอายุไดรับการดูแล
จากเทศบาลอยางทั่วถึง 
 

กองสาธารณสุข 

๖. โครงการโลกสดใสดวยฟนสวย เพื่อใหเด็กในวัยเรียนได 
ดูแลสุขภาพฟนไดอยางถูกวิธี 
 

นักเรียน 
ในเขตเทศบาล 

- ๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

เด็กในวัยเรียนในเขต 
เทศบาลมีสุขภาพฟน 
ที่ดี 
 

กองสาธารณสุข 
กองการศึกษา 

๗. โครงการหนวยบริการสาธารณสุข
เคลื่อนที ่

เพื่อใหบริการดาน 
สาธารณสุขแกประชาชน 
 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

- ๗๐,๐๐๐
เทศบาล 

๗๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 

กองสาธารณสุข 

๘. โครงการอบรมผูประกอบการราน
จําหนายอาหาร 

เพื่อใหความรูและความเขาใจ
ในการรักษาความสะอาด
รานอาหาร 
 

รานอาหาร 
ในเขตเทศบาล 

- ๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนได
รับประทานอาหารที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 
 

กองสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
๑.๔  สงเสริมการสาธารณสุข 

 

 

ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๙. โครงการรณรงคปองกันและ 
ควบคุมโรคไขหวัด 

เพื่อใหประชาชนปองกัน
ไขหวัดไดอยางถูกวิธี 
 

จํานวน ๗ ชุมชน 

 

- ๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนปลอดภัยจาก
ไขหวัด 

กองสาธารณสุข 

๑๐. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว เพื่อดูแลหญิงต้ังครรภ และ
เด็กแรกเกิดในเขตเทศบาล 

หญิงต้ังครรภและเด็ก
แรกเกิดในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

หญิงต้ังครรภและเด็ก
แรกเกิดมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข 

๑๑. โครงการศูนยสุขภาพนาอยู เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
ศูนยสุขภาพของเด็กใน
สังกัด 
 

เด็กนักเรียนในสังกัด ๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

ศูนยสุขภาพไดรับการ
พัฒนาสงเสริม 

กองการศึกษา 

๑๒. โครงการจางบุคคลภายนอกดูแล
ควบคุมและปองกันโรคในชุมชน 

เพื่อควบคุมและปองกัน
โรคในชุมชน 
 

จํานวน ๗ ชุมชน ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - ประชาชนในพื้นที่
ปลอดภัยจากโรค 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  

  ๑.๕  สงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 

 

ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการแขงขันกีฬาไท-คัพ  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ออกกําลังกายของเยาวชน  
ประชาชน 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

เยาวชน และประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงหาง 
ไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๒. โครงการสงนักกีฬาเขารวม 
การแขงขัน (ทัวรนาเมนท) 

เพื่อกระตุนใหประชาชนสนใจ
เลนกีฬา  และมีการ
พัฒนาการดานการกีฬา 

นักกีฬาของเทศบาล ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ทําใหนักกีฬาของ 
เทศบาล มีพัฒนาการ
ดานการกีฬาดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๓. โครงการกีฬาสีโรงเรียนในสังกัด เพื่อสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการ ทั้ง ๔ ดาน 

ครู / ผูดูแลเด็ก 
บุคลากร / เด็ก และ

ผูปกครอง 
 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

-เพื่อพัฒนาทักษะการ
เลนกีฬาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

กองการศึกษา 

๔. โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีการ
พัฒนาการดานรางกาย 

สนามเด็กเลนชุมชน
และศูนยพัฒนาเด็ก

เลน 

 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เด็กมีพัฒนาการดาน
รางกายที่ดีข้ึน 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
              ๑.๕  สงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 

 

ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการกีฬาภายในเทศบาล
ตําบลเมืองรามันห 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ออกกําลังกาย  สรางความ 
สัมพันธในชุมชน 

ประชาชนในเขต 
เทศบาลจํานวน     

๗  ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี และมี
ความสามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษา 

๖. โครงการฝกทักษะในดานกีฬา
(ฟุตบอล) 

เพื่อเพิ่มทักษะการเลนกีฬา
ฟุตบอล 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

 

๖๐,๐๐๐
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐
เทศบาล 

เยาวชนมีทักษะการเลน
ฟุตบอลเพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา 

๗. โครงการอุดหนุนการแขงขัน
กีฬา“เทศบาล”และ“อปท.คัพ”  

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
ของบุคลากรของเทศบาล 
และเยาวชนประชาชนในพื้นที่ 

บุคลากรใน
สํานักงานและ

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง
หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๘. โครงการอนุรักษศิลปะมวยไทย  เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา 

เยาวชนในเขต
จํานวน ๑ กลุม 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

๙. โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายสําหรับประชาชนในเขต 

เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการออก
กําลังกาย 

จํานวน ๓ กลุมกีฬา ๖๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - เยาวชนมีทางเลือกใน
การออกกําลังกาย 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 
           ๒.๑ การคมนาคม 

 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการขยายผิวจราจร
ถนนในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
กวางข้ึนในการคมนาคม 

๗ ชุมชน - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ทําใหประชาชนมี
ถนนกวางข้ึน 

กองชาง 

๒. โครงการขยายไหลทาง
และปรับปรุงทอระบาย
นํ้าในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมขนสง
ไดสะดวก 

จํานวน ๗ สาย - 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เพื่อใหประชาชน
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๓. โครงการซอมแซมผิว
จราจรถนนในเขต
เทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมขนสง
ไดสะดวก 

จํานวน ๔ สาย - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ทําใหประชาชน
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๔. โครงการจัดทําลูกระนาด 
บริเวณเขตชุมชน และ
ทางแยกเพื่อลดความเร็ว 

เพื่อลดความเร็วในการ
ขับข่ีรถของประชาชน 

๗ ชุมชน - ๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนน 

กองชาง 

๕. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาพรุ ตลาดลาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมขนสง
ไดสะดวก 
 

จํานวน ๑ แหง - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
อบจ. 

ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 
           ๒.๑ การคมนาคม 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๖. โครงการกอสรางถนน  
ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมขนสง
ไดสะดวก 

จํานวน ๕ สาย - ๘๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ทําใหประชาชน
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๗. โครงการกอสรางถนนเลียบ
ทางรถไฟบานพงมูซ ู– บาน 
ลีนา 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมขนสง
ไดสะดวก 

ผิวจราจร คสล. 
กวาง ๖.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๔,๐๐๐ม.   

- -  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบจ. 

ทําใหประชาชน
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๘. โครงการกอสรางทางเทา 
ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมทีาง
เทาสําหรับใชเดินทางได
สะดวก 

จํานวน ๗ สาย ๓๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ทําใหประชาชน
สะดวกในการ
คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๙. โครงการบุกเบิกถนน  
ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

จํานวน ๔ สาย - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล/อบจ. 

ประชาชนมีความ
สะดวกมากข้ึน 

กองชาง 

๑๐. โครงการซอมแซมถนน 
ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมขนสง
ไดสะดวก 
 

จํานวน ๓ สาย - ๓๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 
             ๒.๒  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

 ๑. โครงการกอสรางคูระบายนํ้า
พรอมฝาปดในเขตเทศบาล 

เพื่อใหการระบายนํ้า
สะดวกรวดเร็วไมทวมขัง 
 

จํานวน ๑๒ สาย ๓,๔๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

การระบายนํ้าสะดวก
นํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 

๒. โครงการกอสรางและ
ซอมแซมสวนสาธารณในเขต
เทศบาล 

เพื่อซอมแซมสวน 
สาธารณ 

๗  แหง - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนใชประโยชน
จากสถานที่สาธารณะ
ไดอยางเต็มที ่

กองชาง 

๓. โครงการซอมแซม ปรับปรุง
ฝาปดคูระบายนํ้าทั้งหมดใน
เขตเทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยของประชาชน 

จํานวน ๗ สาย - ๔๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยและนํ้าระบาย
ไดสะดวก 

กองชาง 

๔. โครงการกอสรางกําแพงกั้นดิน 
คลส.  

เพ่ือปองกันหนาดินจากการ
กัดเซาะของนํ้า 

จํานวน ๔ แหง - ๓๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

๕. โครงการกอสรางบอบาดาล เพ่ือใชอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน 

จํานวน ๗ บอ - ๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๙๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนในเขตมีนํ้า
อุปโภคและบริโภค 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  
             ๒.๓  การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟาในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอและทั่วถึง 

๗ ชุมชน - - ๕๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชาง 

๒. โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค ในเขตเทศบาล 

เพื่อใชเปนสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมตางๆของ
ชุมชน 

จํานวน ๗ แหง 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - ประชาชนมีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมตาง  ๆ

กองชาง 

๓. โครงการกอสรางบานเอื้ออาทรบาน
ทองถ่ินไทยตามนโยบายของรัฐบาล 
สําหรับผูยากจน  ผูดอยโอกาส 

เพื่อใหความชวยเหลือคน
ยากจน ผูดอยโอกาสตาม
นโยบายของรัฐบาล 

จํานวน   ๑๐  หลัง 
 

๓๙๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๙๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๙๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนผูยากจน 
ผูดอยโอกาส ไดรับการ
ชวยเหลือที่อยูอาศัย 

กองชาง 

๔. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน 
บรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อใชเปนศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

๑ แหง - - ๔,๘๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

การบริการมีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประสิทธิพล 

กองชาง 

๕. โครงการจัดทําปายเลขที่บานในเขต
เทศบาล 

เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

๑,๕๕๒ ปาย - ๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- บานเรือนมีความเปน
ระเบียบมากข้ึน 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  
             ๒.๓  การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๖. โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ ประชาชนมหีองนํ้าใชที่
สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

จํานวน ๕ แหง - - ๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนมีหองนํ้าใชที่
สะดวก สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

๗. โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณ
สํานักงาน 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สํานักงานเทศบาลใหเปน
เทศบาลที่นาอยู 

๑ แหง - ๔๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

- สํานักงานเทศบาลมีความ
สวยงามและนาอยูมากข้ึน 

กองชาง 

๘. โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไท
องคราชัน ๘๕ พรรษา 

เพื่อใชกอสราง ซอมแซม ที่
อยูอาศัยใหกับผูดอยโอกาส  
ผูยากไร หรือผูยากจนใน
เขตเทศบาล 

๑ หลัง ๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนผูยากไร ผูดอย 
โอกาส หรือผูยากจน 
ไดรับการชวยเหลือ
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

กองชาง 

๙. โครงการปรับปรุงซอมแซมลาน
กีฬาเอนกประสงคในเขตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยใหแก
ประชาชนที่มาใชสนามกีฬา 

๓ แหง - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนที่มาเลนกีฬา
ไดรับความสะดวกและมี
ความปลอดภัยมากข้ึน 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  
             ๒.๓ การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๐. โครงการกอสรางอาคารศาลา
ละหมาดในบริเวณสํานักงาน
เทศบาล 

เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแก
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ มีที่ละหมาดได
สะดวก 

๑ หลัง ๔๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการละหมาด
มากข้ึน 

กองชาง 

๑๑. 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน
เขตเทศบาล 

เพื่อพัฒนาเทศบาลใหเปน
เทศบาลนาอยู 

๗ ชุมชน - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- เปนเทศบาลนาอยู  
มีความสวยงาม 

กองชาง 

๑๒. โครงการตีเสน ติดต้ังสัญญาณ
ไฟ จราจร และปายจราจรใน
เขตเทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยใน 
การใชรถของประชาชน 

๓ ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 

กองชาง 

๑๓. โครงการติดต้ังไฟสปอรตไลส
ตามแยกถนนเขตเทศบาล  

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

ในเขตเทศบาล - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  
             ๒.๓  การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๔. โครงการปรับภูมิทัศนบรเิวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑ แหง - - ๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความสวยงามและนาอยู
มากข้ึน 

กองชาง 

๑๕. โครงการปรับปรุงและตกแตง
ภายในอาคารสํานักงานเทศบาล 

เพื่อใหสํานักงานมีความ
สะดวก สวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอยมากข้ึน 

๑ แหง ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - สํานักงานมีความสะดวก
และเปนระเบียบ
เรียบรอยในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชาง 

๑๖. โครงการกอสรางร้ัวพรอมปรับปรุง
ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหกับ
เด็กและเพ่ิมความสวยงาม
เปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น 
 

๑ แหง - ๑,๒๖๓,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองชาง 

๑๗. โครงการกอสรางโรงยิมศูนย
วิทยาศาสตรการกีฬา 

เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลัง
กายของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
 

๑ แหง - ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 
กกท./เทศบาล 

- ประชาชนมีสถานท่ีออก
กําลังกายเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  
             ๒.๓  การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๘. โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติม
มัสยิดในเขตเทศบาล 

เพ่ือบํารุงศาสนสถานในการ
ประกอบพิธีการทางศาสนา 

เพ่ือประชาชน ทั้งใน
และนอกเขตเทศบาล 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการประกอบพิธี
ทางศาสนามากขึ้น 

กองชาง 

๑๙. โครงการปูพ้ืนยางสังเคราะห              
คลือบอะครีลิค ณ ลานกีฬาเทศบาล 
 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความ
ปลอดภัยใหแกประชาชนท่ีมาใช
สนามกีฬา 

จํานวน ๑ แหง - ๑,๙๕๐,๕๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนท่ีมาเลนกีฬา
ไดรับความสะดวกและมี
ความปลอดภัยมากขึ้น 

กองชาง 

๒๐. โครงการจัดทําผังเมืองชุมชน
เทศบาลตําบล 

เพื่อจัดระเบียบผังเมืองในเขต
เทศบาล 

๗  ชุมชน ๔๗๕,๓๕๐ 
เทศบาล 

- - เทศบาลมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

๒๑. โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาล 

เพื่อใชในการเรียนการสอน
ของนักเรียน 

๑ แหง ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
กรม,เทศบาล 

- - เด็กมีหองเรียนที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

กองการศึกษา 
 

๒๒. โครงการกอสรางตลาดสด
เทศบาลตําบลเมืองรามันห 

เพื่อเปนจัดระเบียบราน
จําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค 

๑ แหง - ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล/กรม 

- รานคาจําหนายมี
ระเบียบมากข้ึน 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู 
   ๒.๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการประกวดชุมชนดานอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน ๗ ชุมชน 

 

- ๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนมีจิตสํานึกใน
การดูแลรักษาธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข 

๒. โครงการเทศบาลนาอยู -เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน  ๗  ชุมชน 

 

- - ๑๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนมจีิตสํานึกใน
การดูแลรักษาธรรม- 
ชาติและสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข 

๓. โครงการจางบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

-เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน  ๗  ชุมชน 

 

๖๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

- - ประชาชนมีจิตสํานึก
รักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข 

๔. โครงการรวมพลังสรางพื้นที่สีเขียว เพื่อสรางความรมเงา
เสริมสรางบรรยากาศ 
 

จํานวน ๑๐๐ ตน ๕,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕,๐๐๐ 
เทศบาล 

เพื่อสรางความรมรื่น
ของพื้นที ่

กองสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๖๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒   ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู 
     ๒.๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชใน 
คูคลอง 

เพื่อดูแลแหลงนํ้าและ
รักษาสิ่งแวดลอมใหเปน
เมืองนาอยู 
 

๗ ชุมชน - ๕๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดูแลรักษา 

กองสาธารณสุข 

๖. โครงการฝงกลบขยะบานทุงขมิ้น เพื่อฝงกลบขยะบานทุง
ขมิ้นดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ของชุมชน 
 

กําจัดขยะ 
ในเขตเทศบาล 

- ๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดูแลรักษา 

กองสาธารณสุข 

๗. โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการกัดเซาะ
และดินถลม 
 

ในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐
เทศบาล 

๕,๐๐๐
เทศบาล 

๕,๐๐๐
เทศบาล 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดูแลรักษา 

กองสาธารณสุข 

๘. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 

๑ คัน - - ๒,๐๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดูแลรักษา 

กองสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 

เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู 
  ๒.๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๙. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเปนที่ทิ้ง
ขยะแหงใหม 

เพื่อจัดการขยะใหถูกตอง
และรักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมของชุมชน 
 

๑ แหง - ๑,๕๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดูแลรักษา 
 

กองสาธารณสุข 

๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่องกําจัดขยะ เพื่อจัดการขยะใหถูกตอง
และรักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมของชุมชน 
 

๑ เครื่อง 
 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการดูแลรักษา 
 

กองสาธารณสุข 

๑๑ โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อสําหรับใสขยะในเขต
เทศบาล 
 

๗ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - พื้นที่ในเขตเทศบาลมี
ความสะอาดมากข้ึน 

กองสาธารณสุข 

๑๒ โครงการจัดซื้ออุปกรณรักษา
ความสะอาด 

เพื่อใชในการทําความสะอาด
ในเขตเทศบาล 

๗ ชุมชน ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - พนักงานกวาดขยะ
เทศบาลมีอุปกรณใน
การทําความสะอาด 

กองสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ๓.๑ การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการใหทุนการศึกษาสมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึน 
 

สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล  

๒๑๙,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๑๙,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๑๙,๐๐๐ 
เทศบาล 

บุคลากรเทศบาลมีการ
พัฒนาทําใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๒. โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษา 
ดูงานของสมาชิกสภาและพนักงาน
เทศบาล 

เพื่อศึกษาดูงานและนํา
ความรูมาพัฒนาองคกร 

สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

สามารถพัฒนาองคกร
ใหเปนที่ยอมรับของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 

๓. โครงการฝกอบรมเสริมสรางจิตสํานึก
ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
ดานคุณธรรมและจริย 
ธรรมในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในหนวยงาน 

-คณะผูบริหาร 
-สมาชิกสภา 
-บุคลากรและ

เจาหนาที่เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

บุคลากรในหนวยงานมี
จิตสํานึกดานคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

สํานักปลัด 

๔. โครงการจัดฝกอบรมดานการจัดเก็บ
รายได 

เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับ
การจัดเก็บรายไดใหแก
ประชาชนและผูท่ีมีสวน
เก่ียวของท่ีมีหนาท่ีชําระภาษ ี
 

บุคลากรและ
เจาหนาที่เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐
เทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานดานการ
จัดเก็บรายได 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ๓.๑ การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตขอโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการติดต้ังระบบเพื่อการ
ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
(SERVER) 

เพื่อรองรับการจัดต้ังสํานัก
ทะเบียนคอมพิวเตอรของ
เทศบาล 

๑ ระบบ - ๑,๕๐๐,๐๐
๐เทศบาล 

- ประชาชนในเขตที่ได
ติดตองานไดรับความ
สะดวกและรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

๖. โครงการจัดซื้อเรือยนต เพื่อใชในการชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
นํ้าทวม 

จํานวน ๒ ลํา 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยนํ้าทวมไดรับ
การชวยเหลืออยาง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

๗. โครงการทัศนศึกษา / ดูงาน 
พัฒนาดานการศึกษา 

เพื่อใหบุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนาตนเอง 
 

ครูผูดูแลเด็ก และ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

- ๑๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

บุคลากรนําความรูมาใช
พัฒนาการจัดการเรียนรู 

กองการศึกษา 

๘. 
 

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของกลุมพุทธศาสนิกชน 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติดาน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ประชาชนชาวพุทธใน
เขต 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนชาวพุทธใน
พ้ืนท่ีมีทัศนคติดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
มากขึ้น 
 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ๓.๑ การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๙. โครงการธรรมสัญจร เพื่อเสริมสรางทัศนคติดาน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ประชาชนชาวไทยที่
นับถือศาสนาอิสลาม

ในเขต 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ผูเชารวมโครงมีทัศนคติ
ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน 

สํานักปลัด 

๑๐. จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน 
สํานักปลัด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๕๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 

๑๑.. 
 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน
กองการศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๒. 
 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน
กองคลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน 

กองคลัง 

๑๓. 
 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน
กองสาธารณสุข 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน 

สาธารณสุข 

๑๔. 
 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน
กองชาง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ๓.๑ การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๕. จัดซื้อเครื่องเลนสนามแบบ
พลาสติกโพล ี

เพื่อพัฒนาพัฒนาการของ
นักเรียน 
 
 

๔ ชุด - - ๕๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

นักเรียนมีอุปกรณในการ
เลนเพียงพอ 

กองการศึกษา 

๑๖. จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อใหบริการประชาชนใน
ดานสุขอนามัย 

๑ คัน - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขอนามัยที่ดี
ข้ึน 

กองสาธารณสุข 

๑๗. โครงการจัดซื้อรถตู เพื่อใชเปนรถสวนกลางในการ
บริหารงานในสวนราชการ 

๑ คัน  ๑,๒๐๐๐,๐๐
๐ 

เทศบาล 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

สํานักปลัด 

๑๘. โครงการจัดซื้อชุด อปพร.
พรอมรองเทา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อปพร.ของ
เทศบาล 
 
 

จํานวน 
๓๐ ชุด 

 - ๖๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- การปฏิบัติงานดาน อป
พร.มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ๓.๑ การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๙. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความ
ดัน - วัดระดับนํ้าตาลในเลือด 

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง 

๓ เครื่อง - ๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนไดรับการ
บริการดานสุขภาพที่
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 

๒๐. โครงการจัดซื้อและติดต้ังกลอง
วงจรปด  CCTV  ภายใน
อาคารและนอกอาคาร 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

จุดเฝาระวังในเขต
เทศบาล 

 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนปลอดภัย
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

๒๑. จัดซื้อปายประชาสัมพันธ             
LED Fullcolour แสดงผล
เสมือนทีวี   

เพื่อใหบริการประชาชนใน
ดานขอมูลขาวสาร 

เขตเทศบาล - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารมากข้ึน 

กองชาง 

๒๒. จัดซื้อที่ดินสําหรับกอสราง
สถานที่ออกกําลังกาย 

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
แกประชาชน 
 

๔ แหง  - ๑,๙๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

กองชาง 

๒๓. โครงการถมดินในที่สาธารณะ เพื่อใชประโยชนจากที่ดินให
คุมคา 

๔ แหง  

 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนใชประโยชน
จากที่ดิน 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๓.๒  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาสามป  

เพื่อรวบรวมความตองการ
ของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล  ๗ ชุมชน 

 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

เทศบาลสามารถแก 
ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนได 

สํานักปลัด 

๒. โครงการคณะผูบริหารเทศบาลพบ
ชุมชน 

คณะผูบริหารพบเย่ียม
ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลทั้ง ๗  ชุมชน 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล  ๗  ชุมชน 

- - 
 

๓๕,๐๐๐
เทศบาล 

 

เพื่อจะไดทราบความ
เดือดรอนและความ
ตองการของประชาชน 

สํานักปลัด 

๓. โครงการประกวดชุมชนดีเดน เพื่อคัดเลือกชุมชนดีเดนใน
การมีสวนรวมพัฒนา
เทศบาล 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล ๗ ชุมชน 

- 
 
 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

- ประชาชนในชุมชนมี
สวนรวมในการพัฒนา
เทศบาลมากข้ึน 

สํานักปลัด 

๔. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
เลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
ในการเลือกต้ังระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล ๗ ชุมชน 

- 
 
 

- ๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดรับความรู
การเลือกต้ังระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๓.๒  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการอบรมการจัดทําหรือทบทวน
แผนชุมชนเทศบาล/แผนยุทธศาสตร  

เพื่อจัดทําแผนชุมชน และ
แผนยุทธศาสตร 

๗ ชุมชน ๔๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

แผนชุมชน  
แผนยุทธศาสตร 

สํานักปลัด 

๖. โครงการสภาเยาวชนเทศบาล เพื่อใหเยาวชนไดมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ 
เมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

- ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

เยาวชนไดมีความรู
ความเขาใจในระบบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมากข้ึน 

สํานักปลัด 

๗. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ  
๑๒ สิงหาคม 

เพื่อเฉลิมฉลองวันแม 
แหงชาติ 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาลรวม 
จัดกิจกรรมวันแม 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดไดรวม
แสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน 

สํานักปลัด 

๘. โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 
๕ ธันวามหาราช 

เพื่อเฉลิมฉลองวันพอ 
แหงชาติ ๕  ธันวามหาราช 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาลรวม 
จัดกิจกรรมวันพอ 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดไดรวม
แสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน 

สํานักปลัด 

๙. โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อสงเสริมกิจกรรมและ
นันทนาการ 

ประชาชนรวมจัด
กิจกรรมวันเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

บุคลากรและประชาชน
ไดรวมกิจกรรม 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    ๓.๓  การสงเสริมการับรูขาวสาร และประชาสัมพันธ 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการจัดทําวารสาร สื่อสิ่งพิมพ
และปายประชาสัมพันธตาง ๆ ในเขต
เทศบาล  

เพื่อประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานตางๆของ 
เทศบาล 

๗ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

ประชาชนไดรับทราบการ
ดําเนินงานของ 
เทศบาล 

สํานักปลัด 

๒. โครงการสนับสนุนจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารประจําอําเภอรามัน 

เพื่อประชาสัมพันธ 
กิจกรรมตางๆ  

๑ แหง - - ๕,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนไดทราบ
ขาวสารตางๆ มากข้ึน 

สํานักปลัด 

๓. โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลไดพัฒนาความ
เปนอยูใหมีคุณภาพที่ดี 

๑,๖๔๕ ครัวเรือน ๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

สํานักปลัด 

๔. โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ
แตละชุมชน 

เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ตาง ๆของเทศบาล 

๗ แหง - ๓๕,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนไดทราบขาว 
สารมากข้ึน 

กองชาง 

๕. โครงการซอมแซมและขยายเสียงตาม
สายภายในเขตเทศบาล 

เพื่อใหการประชาสัมพันธมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

๗ จุด - ๔๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ประชาชนไดรับขาวสาร
จากเทศบาลอยางทั่วถึง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๗๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา และวัฒนธรรม 
             ๓.๔  สงเสริมการศาสนา อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑. โครงการจัดงาน อาซูรอ เพื่อสงเสริมกิจกรรม

ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

๗ ชุมชน 
๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด
วัฒนธรรมและขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี 

กองการศึกษา 

๒. โครงการจัดงาน เมาลิดนบ ี
 
 

เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

๗ ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด
วัฒนธรรมและขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี 

กองการศึกษา 

๓. โครงการจัดงาน ละศีลอด ในเดือน
รอมฎอน 

เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

๗ ชุมชน 
 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด
วัฒนธรรมและขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี 

กองการศึกษา 

๔. โครงการจัดงาน ฮารีรายอ 
อีดิลฟตร ี

เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

๗ ชุมชน 
๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดรวมจัด 
กิจกรรมสําคัญทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๘๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา และวัฒนธรรม 
             ๓.๔  สงเสริมการศาสนา อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการจัดงาน ฮารีรายออีดิล 
อัฎฮา (รายอฮัจญ)ี 

เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 
 

๗ ชุมชน 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดรวมจัด 
กิจกรรมสําคัญทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา 

๖. 
โครงการแหเทียนพรรษา  
(วันเขาพรรษา) 

เพื่อสงเสริมประเพณี 
ศาสนาในทองถ่ิน 

๑ โครงการ 
๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนไดรวมจัด
กิจกรรมตามประเพณี 

กองการศึกษา 

๗. 
โครงการจัดงานวันข้ึนปใหม เพื่อเฉลิมฉลองวันข้ึนปใหม ๑ โครงการ 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

บุคลากรเทศบาลไดรวม
เฉลิมฉลองสงทายปเกา

ตอนรับปใหม 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

๘. โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน 
จากสภาวัฒนธรรมหมูบานสูสภา
วัฒนธรรมตําบล 

เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 
 

๗ ชุมชน 

- ๗๐,๐๐๐
เทศบาล 

๗๐,๐๐๐
เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด
วัฒนธรรมและขนบธรรม 
เนียมประเพณี 

กองการศึกษา 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๘๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา และวัฒนธรรม 
             ๓.๔  สงเสริมการศาสนา อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๙. โครงการจัดซื้อเตนทบังแดดและ
ฝนสําหรับขุดหลุดศพ 

เพื่อใชบังแดดและฝนในเวลา
ขุดหลุมศพ 

๗ หลัง - ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ในพื้นที่มีเตนทบังแดด
และฝนใชเมื่อขุดหลุมศพ 

กองการศึกษา 

๑๐. โครงการจัดซื้อที่อาบนํ้าศพ  เพื่อใชในการอาบนํ้าศพใน
พื้นที ่

๗ ชุด  ๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ในพื้นที่มีที่อาบนํ้าศพใช กองการศึกษา 

๑๑. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการ
อาบนํ้าศพตามหลักศาสนา 

เพื่อใหความรูแกประชาชน
ในเรื่องการอาบนํ้าศพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- - ๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประชาชนมีความรูเรื่อง
การอาบนํ้าศพตามหลัก
ศาสนา 

กองการศึกษา 

๑๒. โครงการรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ เพื่อแสดงความกตัญู และ
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม 
 

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
กตัญูและรักษ
วัฒนธรรมมากข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๓. โครงการประเพณีชักพระ  
(วันออกพรรษา) 

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม 

๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

ประเพณีไดรับการ
อนุรักษไวใหลูกหลาน
ตอไป 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๘๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
             ๔.๑  สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบรอย 

 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการโลกสดใสดวยมือเยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีความรัก
ถ่ินเกิด เสริมสรางสันติสุข 

เยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

เยาวชนมีความรักและ
หวงแหนแผนดินเกิด 

กองการศึกษา 

๒. โครงการฝกอบรมพนักงานดับเพลิง
และสมาชิก อปพร. 

เพื่อเตรียมความพรอมรับ
การกอเหตุความไมสงบใน
พื้นที ่

พนักงานดับเพลิง
และสมาชิก อปพร. 

 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

สามารถแกปญหา
ความไมสงบในพื้นที่ได 

สํานักปลัด 

๓. โครงการชุมชนรวมพลังรักษาความ
สงบเรียบรอยในชุมชน 

เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน
การแกปญหาความไมสงบ
ในพื้นที่ 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

สามารถแกปญหา
ความไมสงบในพื้นที่ได 

สํานักปลัด 

๔. โครงการจัดซื้อติดต้ังโคมไฟฟา
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย 
(โซลาเซลล) 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินตลอดจน
ประหยัดพลังงาน 
 

๗ ชุมชน ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล/กรม 

- ๘,๔๐๐,๐๐๐
เทศบาล/กรม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๘๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
             ๔.๑  สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบรอย 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๕. โครงการจัดซื้อสัญญาณเตือนภัยไฟ
ไซเรน 

เพื่อเตรียมความพรอมรับ
การกอเหตุความไมสงบใน
พื้นที ่

 ๔ จุด  
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

 

สามารถเตือนภัยความ
ไมสงบในพื้นที่ได 

สํานักปลัด 

๖. โครงการจัดซื้อพรอมติดต้ังไฟ
กระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ 

เพื่อเตรียมความพรอมรับ
การกอเหตุความไมสงบใน
พื้นที ่
 

 ๙ จุด  
 

- ๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

- สามารถบรรเทาความ
เดือดรอนจากความไม
สงบในพื้นที ่

สํานักปลัด 

๗. โครงการจางบุคคลภายนอกดูแล
รักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยใหแกประชาชน
เขตเทศบาล 

๗ ชุมชน - ๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที ่

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๘๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 
เทศบาลตําบลเมืองรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
  ๔.๒  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. โครงการจัดกิจกรรมวันตอตาน 
ยาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 
เทศบาลทุกคน 

๕๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน
ปลอดภัยจากปญหา 
ยาเสพติด 

กองสาธารณสุข 
 

๒. โครงการอบรมสัมมนาสายใย 
ครอบครัวหางไกลยาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐
เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน
ปลอดภัยจากปญหา 
ยาเสพติด 

กองสาธารณสุข 
 

๓. โครงการอุดหนุน หนวยงานในพื้นที่
อ.รามันในการแกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

- ๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน
ปลอดภัยจากปญหา 
ยาเสพติด 

สํานักปลัด 
 
 

๔. โครงการตรวจหาสารเสพติดใน
รางกายและบําบัดผูติดยาเสพติด 
 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการแพรกระจาย
ของยาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

- ๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐
เทศบาล 

ปญหาการแพรกระจาย
ของยาเสพติดลดลง 

กองสาธารณสุข 
 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


สวนท่ี ๖ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 ๖.๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.   ๒๕๔๘   หมวด  ๕   การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 ขอ  ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจง
สภาทองถ่ิน   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด   อําเภอ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

หมวด  ๖    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   ประกอบดวย 
 ๑) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
 ๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 ๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 

 ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 
 ๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 ขอ  ๓๑  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๘๖ 

๖.๒  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  เทศบาลตําบลเมืองรามันห ใชแบบ
รายงาน  ๓  แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ๒ แบบ  ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจะใชแบบ ๓/๑ , ๓/๒ , ๓/๓  ในการเก็บขอมูลอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง  กอนนํามาประมวล  แลวรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
ตอนายกเทศบาลตําบลเพื่อใหนายกเทศมนตรี นําเสนอตอสภา  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ แบบติดตามแผนฯ แบบประเมินผลแผนฯ 

แบบที่ ๑ 
การประเมินการจัดแผนพัฒนา

สามปขอเทศบาล 

แบบที่ ๒ 
แบบตดิตามและประเมินผล
การดําเนินงานของเทศบาล 

แบบที่ ๓/๑ 
แบบประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ 

แบบที่ ๓/๒ 
แบบประเมินความพอใจตอ

ผลการดําเนินงานของ 
เทศบาลในภาพรวม 

แบบที่ ๓/๓ 
แบบประเมินความพอใจตอ

ผลการดําเนินงานของ
เทศบาลในแตละยุทธศาสตร 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๘๗ 

 ๖.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตาม  
 สําหรับเทศบาลตําบลเมืองรามันห  มีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัติปละ ๑ ครั้ง โดยจะรายงานผลการติดตามตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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