
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๔๗ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณ การ

เรียนการสอน ชุดนักเรียนและ

หนังสือเรียน 
 

เพื่อสนบัสนุนวัสดุอุปกรณ 

การเรียนการสอนของ

นักเรียน 

นักเรียน 

ในเขตเทศบาล 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

นักเรียนมีอุปกรณการ

เรียนการสอนเพิม่ขึ้น

คุณภาพการศึกษาดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๒. โครงการสงเสรมิการเรียนรู 

อินเตอรเน็ต 

เพื่อใหเยาวชน ประชาชน 

มีความรูในการใช 

อินเตอรเน็ตมากขึ้น 
 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

- ๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

เยาวชน ประชาชน มี

ความรูความเขาใจใน

การใชอินเตอรเน็ต 

กองการศึกษา 

๓. โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวันและ

อาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขต

เทศบาลรวมทั้งโรงเรียนตาดีกา 
 

เพื่อใหนกัเรียนไดรับ

ประทานอาหารครบถวน

หาหมู 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

และโรงเรียนตาดีกา 

๙๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๙๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๙๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

นักเรียนในเขตเทศบาล

ไดรับประทานครบหา

หมู 

กองการศึกษา 

๔. โครงการสนบัสนุนกิจกรรม 

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนของโรงเรียน 

โรงเรียน 

ในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ทําใหการเรียนการสอน

มีคุณภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๔๘ 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรบั

นักศึกษาผูยากจน ผูดอยโอกาส 

ระดับอุดมศึกษา 

เพื่อชวยเหลือผูยากจน  

ผูดอยโอกาสใหไดรับ

การศึกษามากขึ้น 

นักศึกษา 

ในเขตเทศบาล ๕ คน/

ปๆละ ๓๓,๐๐๐ บาท 

๑๖๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๖๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๖๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

ผูยากจน  ผูดอยโอกาส

ไดรับการศกึษามากข้ึน 

กองการศึกษา 

๖. โครงการอุดหนุนกลุมครสูอนทักษะ

การอานอลั-กรุอาน 

เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดอานคัมภีร 

อัล-กุรอานไดอยางถูกตอง 

เด็ก  เยาวชน 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 

มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ในการดําเนินชีวิต 

กองการศึกษา 

๗. โครงการจัดสรางศูนยคอมพิวเตอร เพื่อใหโอกาสเด็กไดศึกษา

และเรียนรูจากคอม 

พิวเตอร 

๑  แหง - ๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- การเรียนการสอนใน

โรงเรียนมีคุณภาพมาก

ขึ้น 

กองการศึกษา 

๘. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู 

สูปฐมวัย 

เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู 

และพัฒนาทั้ง ๔ ดาน

อยางเต็มศักยภาพ 

เด็กปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

- ๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

เด็กมีพฒันาการทั้ง ๔ 

ดานตรงตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๔๙ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๙. โครงการมหกรรมวิชาการพฒันา 

เด็กเล็ก 

เพื่อพฒันาคุณภาพการ 

ศึกษาปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียน

ในพื้นที่ 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- เด็กมีพฒันาการที่ดีข้ึน 

- เด็กภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 

กองการศึกษา 

๑๐. โครงการผลิตสือ่สรางสรรค            

พัฒนาเด็ก 

เพื่อพฒันาการจัดการเรียน

การสอนใหมปีระสิทธิภาพ 

ครูผูดูแลเด็ก/ 

เด็กปฐมวัย         

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- เด็กมผีลสัมฤทธิท์าง 

การศึกษาตามมาตรฐาน 

- ครูสามารถผลิตสือ่ได     

หลากหลาย 

กองการศึกษา 

๑๑. โครงการบัณฑตินอย เพื่อสรางขวัญ และกําลงัใจ

ของเด็ก และผูปกครอง 

ครู / เด็กปฐมวัย 

และผูปกครอง 

๖๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

เด็กมีคุณภาพ และ 

มีคุณลักษณะที่พงึ 

ประสงค 

กองการศึกษา 

 

๑๒. โครงการกลัยาณมิตรนเิทศ เพื่อใหเปนศูนยเครือขาย  

และแนะนําชวยเหลื่อนิเทศ 

ครูผูดูแลเด็กศูนย 

พัฒนาเด็กเลก็ใน 

เขตใกลเคียง 

๑๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๑๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

เกิดความรูความเขาใจ 

และไดรับความ

ชวยเหลือเกื้อกลูกัน 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๐ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑๓. โครงการหองสมุดมีชีวิต เพื่อใหเด็ก / ครู และ

ผูปกครองไดศึกษาคนควา 

และแสวงหาความรู 

ครู / เด็กปฐมวัย 

และผูปกครอง 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ครู / เด็กและผูปกครอง 

มีความรูและมีความสุข 

ในการศึกษาคนควา 

กองการศึกษา 

๑๔. โครงการนิเทศภายในศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

เพื่อสงเสรมิใหครู/  

บุคลากรไดจัดการเรียนการ

สอนที่ยึดเด็กเปนศูนย 

กลาง 

เด็กปฐมวัยศูนย

พัฒนาเด็กเลก็ 

๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

ครู / บุคลากรจัดการ 

เรียนการสอนเนนเด็ก 

เปนสําคัญมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๕. โครงการขยายอาคารเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเลก็และหอประชุม 

เพื่อใหเพียงพอกบัจํานวน

เด็กในการจัดการเรียน 

การสอน 

๑ แหง ๒,๙๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - เด็กมหีองเรียนที่

เหมาะสมและมสีถานที่

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

 

 

๑๖. โครงการปรับปรงุสภาพแวดลอม

ภายในหองเรียนปฐมวัย 

เพื่อจัดหองเรียนที่เอื้อตอ 

การเรียนรู 

ครูผูดูแลเด็ก และ 

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

เด็กมหีองเรียนที่พรอม 

และเอือ้ตอการเรียนรู 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๑ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑๗. โครงการคาราวานเสริมสรางเดก็ เพื่อสรางความรูความ

เขาใจในระบบการจัดการ

เรียนการสอนปฐมวัย 

ครูผูดูแลเด็ก /  

บุคลากร เด็ก และ 

ผูปกครอง 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ผูปกครองมีความรู

ความเขาใจและใหการ

สนับสนุนการจัดการ 

ศึกษาอยางดี 

กองการศึกษา 

๑๘. โครงการอบรมวิจัยพัฒนาการศึกษา เพื่อใหครูไดมีความรูเพื่อ

พัฒนาเด็กเปนรายบุคคล 

ครู / บุคลากร ศูนย

พัฒนาเด็กเลก็ 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ครูมีความรูและความ 

สามารถพฒันาเดก็เปน

รายบุคคลไดมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

 

๑๙. โครงการขยายและปรบัปรุงติดตั้ง

คอมพิวเตอรระบบอินเตอรเน็ตไร

สาย Wireless 

เพื่อใหประชาชนไดศึกษา

และเรียนรูจาก

คอมพิวเตอรไดอยางทั่วถึง 

 

ในเขตเทศบาล ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล/

อบจ. 

- - ประชาชนไดศึกษาและ

เรียนรูจากคอมพิวเตอร

ไดอยางทั่วถึง 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๒๐. โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค เพื่อใหนกัเรียนในเขตมีวง

ดุริยางค และสามารถใชนํา

ขบวนพาเหรดในกิจกรรม

ตาง ๆในพื้นที่และตาง

พื้นที ่

๑ ชุด ๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ในพื้นที่มีวงดุริยางค

สําหรับนําขบวนตาง ๆ 

กองการศึกษา 

๒๑. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสรมิกจิกรรมวัน

เด็กแหงชาต ิ

เด็กและเยาวชนใน

เขต 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

เด็กและเยาวชนไดรวม

กิจกรรมวันเด็ก 

กองการศึกษา 

๒๒. โครงการสอนพิเศษ ภาคฤดูรอน

สําหรับนักเรียนในเขตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มทกัษะดานวิชาการ

ใหกับนักเรียนในชงปด 

ภาคเรียน 

เด็กและเยาวชนใน

เขต 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

นักเรียนในเขตไดรับ

การเพิม่ทักษะดาน

วิชาการ 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๓ 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

                     ๑.๒  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพฒันาอาชีพ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการสงเสรมิอาชีพตามแนวทาง

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหประชาชนยึดหลัก

แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

ในการดําเนินชีวิต 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

 

กองการศึกษา 

๒. โครงการกอสรางตลาดสดเทศบาล เพื่อเปนสถานที่จําหนาย

เครื่องอุปโภคบริโภค 

๑ แหง 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - 

 

ประชาชนมีงานทํา มี

รายได และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองชาง 

๓. โครงการสงเสรมิกิจกรรม OTOP  

๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ ของกลุม

แมบานในชุมชน 

เพื่อลดปญหาการวางงาน 

และเพิม่รายไดของ 

ประชาชน 

กลุมแมบาน ๗ 

ชุมชน 

 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนมีงานทํา  

มีรายได และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๔. โครงการกอสรางศูนยฝกอาชีพ 

เทศบาล 

เพื่อใชเปนสถานที่ในการ

ฝกอาชีพใหกับราษฎรใน

เขตเทศบาล 

๑ แหง 

 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนมีสถานที ่

ในการฝกอาชีพทําให

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๔ 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

                     ๑.๒  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพฒันาอาชีพ 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการฝกอบรมดานอาชีพใหกับ

กลุมตาง ๆ ในเขตเทศบาล 

เพื่อลดปญหาการวางงาน 

และเพิม่รายไดของ 

ประชาชน 

กลุมอาชีพตาง ๆ ใน

เขตเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

ประชาชนมีงานทํา  

มีรายได และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๖. โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสงเสรมิการเกษตรตาม

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

ในเขตเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนมีงานทํา  

มีรายได และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๗. โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพในเขต

เทศบาล 

เพื่อใหการชวยเหลือกลุม

อาชีพภายในเขตเทศบาล 

กลุมอาชีพของ

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

กลุมอาชีพในเขต

เทศบาลไดรับการ

ชวยเหลืออยางทั่วถึง 

สํานักปลัด 

๘. โครงการอบรมและทัศนศึกษากลุม

แมบานและผูนําชุมชนในเขต

เทศบาล 

เพื่อพฒันาทักษะและเปด

โลกทัศนกวางขึ้น 

กลุมแมบานและผูนํา

ชุมชนในเขตเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

สมาชิกกลุมไดรบั

ความรูและทกัษะ

เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๕ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๓  แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการสาธารณสุข 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการรณรงคปองกันและ 

ควบคุมไขเลือดออก 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการปองกัน

ไขเลือดออก 
 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนปลอดภัยจาก

ไขเลือดออก 

 

กองสาธารณสุข 

๒. โครงการรณรงคใหวัคซนีกบัเด็กและ

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 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา 

กองสาธารณสุข 

๔. โครงการรณรงคปองกันและ 

ควบคุมโรคเอดส 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการปองกัน

โรคเอดส 
 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนปลอดภัยจาก

โรคเอดส 

 

กองสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๖ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๓  แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการสาธารณสุข 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการสงเสรมิดูแลสุขภาพ 

ผูสงูอาย ุ

เพื่อดูแลผูสูงอายุในเขต

เทศบาลใหมสีุขภาพ 

แข็งแรง 
 

กลุมผูสงูอาย ุ

ในเขตเทศบาล 

๘๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๘๐,๐๐๐

เทศบาล 

๘๐,๐๐๐

เทศบาล 

ผูสงูอายุไดรับการดูแล

จากเทศบาลอยางทั่วถึง 

 

กองสาธารณฯ 

๖. โครงการโลกสดใสดวยฟนสวย เพื่อใหเด็กในวัยเรียนได 

ดูแลสุขภาพฟนไดอยางถูก

วิธี 
 

นักเรียน 

ในเขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

เด็กในวัยเรียนในเขต 

เทศบาลมสีุขภาพฟน 

ที่ดี 

กองสาธารณฯ 

กองการศึกษา 

๗. โครงการหนวยบริการสาธารณสุข

เคลื่อนที ่

เพื่อใหบรกิารดาน 

สาธารณสุขแกประชาชน 
 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๗๐,๐๐๐

เทศบาล 

๗๐,๐๐๐

เทศบาล 

๗๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนมีสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองสาธารณฯ 

๘. โครงการอบรมผูประกอบการราน

จําหนายอาหาร 

เพื่อใหความรูและความ

เขาใจในการรักษาความ

สะอาดรานอาหาร 
 

รานอาหาร 

ในเขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนได

รับประทานอาหารที่

สะอาดถูกสุขลักษณะ 

กองสาธารณฯ 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๗ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๓  แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการสาธารณสุข 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๙. โครงการรณรงคปองกันและ 

ควบคุมโรคไขหวัด 

เพื่อใหประชาชนปองกัน

ไขหวัดไดอยางถูกวิธี 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 
 

๒๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนปลอดภัยจาก

ไขหวัด 

กองสาธารณฯ 

๑๐. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว เพื่อดูแลหญงิตั้งครรภ และ

เด็กแรกเกิดในเขตเทศบาล 

หญิงตัง้ครรภและเดก็

แรกเกิดในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

หญิงตัง้ครรภและเดก็

แรกเกิดมีสุขภาพ

อนามัยที่สมบรูณ

แข็งแรง 

กองสาธารณฯ 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๘ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๑.๔  แนวทางการพฒันาสงเสริมการสวัสดกิารสังคม 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพ

ผูสงูอาย ุคนพิการและผูดอยโอกาส 

เพื่อใหการชวยเหลือผูสงู 

อายุ คนพิการและผูดอย 

โอกาสในเขตเทศบาล 

ผูสงูอายุ ๓๗ คน 

ผูพิการ ๓๙ คน 

๔๕๖,๐๐๐ 

เทศบาล 

๔๕๖,๐๐๐ 

เทศบาล 

๔๕๖,๐๐๐ 

เทศบาล 

ผูสงูอายุ  คนพิการ

และผูดอยโอกาส 

ไดรับการชวยเหลอื 

สํานักปลัด 

๒. โครงการกอสรางอาคารสวัสดิการ

ผูปวยสําหรบัประชาชนในเขต

เทศบาล 

เพื่อเปนสวสัดิการสําหรับ

ประชาชนในเขตเทศบาล 

๑ หลัง 
 

- ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนไดรับการ

รักษาพยาบาลอยางด ี

กองชาง 

๓. โครงการจัดตัง้ที่ทําการ อสม. 

ในชุมชน 

เพื่อเปนสวสัดิการสําหรับ

ประชาชนในเขตเทศบาล 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

 

- - ๓๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนไดรับการ 

ดูแลดานสุขภาพเปน

อยางดี 

กองสาธารณฯ 

๔. โครงการอุดหนุน อสม.ในเขต

เทศบาล 

เพื่อใหสงเสริมกิจกรรมของ     

อสม.ในเขตเทศบาล 

อสม.ในเขตเทศบาล ๗๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๗๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๗๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับการดูแล

ดานสุขภาพอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๕๙ 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๑.๔  แนวทางการพฒันาสงเสริมการสวัสดกิารสังคม 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. 

 

 

โครงการแนวทางการดําเนินงาน

กองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับ

ทองถิ่น 

เพื่อใหประชาชนไดรับการ

ดูแลดานสุขภาพอยางทั่ว 

ถึง 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 
 

๑๒๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๒๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนไดรับการ 

ดูแลดานสุขภาพเปน

อยางดี 

กองสาธารณฯ 

๖. โครงการสวสัดิการสุขภาพสําหรบั

ผูปวยในเขตเทศบาล 

เพื่อใหผูปวยในเขต

เทศบาลไดรับการดูแลขั้น

พื้นฐานจากเทศบาล 

ผูปวยในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนในเขตที่ปวย

ไดรับการดูแลขั้น

พื้นฐานจากเทศบาล 

กองสาธารณฯ 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๐ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๕  แนวทางการพฒันาสงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานที่พกัผอนหยอนใจ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการกอสรางลานกีฬา

อเนกประสงค 

เพื่อเปนสถานที่ออกกําลัง

กายและจัดกิจกรรมการกีฬา 

ชุมชนในเขตเทศบาล 

๗ ชุมชน 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลงักายและรวม

กิจกรรม 

กองชาง 

๒. 

 

โครงการพัฒนาสวนหยอมชุมชน

ในเขตเทศบาล 

 

เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่

พักผอนหยอนใจ 

๗ ชุมชน ๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจ 

กองชาง 

 ๓. โครงการกอสรางโรงยิมและศูนย

วิทยาศาสตรการกีฬา 

เพื่อเปนสถานที่ออกกําลัง

กายและจัดกิจกรรมการกีฬา 

๑ แหง ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 

อบจ./กบจ. 

- - ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลงักายและรวม

กิจกรรม 

กองชาง 

๔. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสราง

สนามกีฬาและสถานที่พกัผอน

หยอนใจ 

เพื่อเปนสถานที่ออกกําลัง

กายและจัดกิจกรรมการกีฬา 

๑ แหง - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

- ประชาชนมีสถานที่

ออกกําลงักายและรวม

กิจกรรม 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๑ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๑.๕  แนวทางการพฒันาสงเสริมการกีฬาและจดัใหมีสถานที่พกัผอนหยอนใจ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการแขงขันกีฬาไท - คัพ    เพื่อสงเสรมิและสนบัสนุนการ

ออกกําลงักายของเยาวชน  

ประชาชน 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

เยาวชน และประชาชน

มีสุขภาพแข็งแรงหาง 

ไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๖. โครงการสงนักกีฬาเขารวม 

การแขงขัน (ทัวรนาเมนท) 

เพื่อกระตุนใหประชาชนสนใจ

เลนกีฬา  และมกีาร

พัฒนาการดานการกีฬา 

นักกีฬาของเทศบาล ๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ทําใหนักกีฬาของ 

เทศบาล มีพัฒนาการ

ดานการกีฬาดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๗. โครงการกีฬาสมัพันธสําหรบั 

เด็กปฐมวัย 

เพื่อสงเสรมิใหเด็กมี

พัฒนาการ ทัง้ ๔ ดาน 

ครู / ผูดูแลเด็ก 

บุคลากร / เด็ก และ

ผูปกครอง 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

-เด็กมีทักษะเบื้องตนใน 

ดานกีฬา 

-ผูปกครองใหความ

รวมมือเปนอยางด ี

กองการศึกษา 

๘. โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
 

เพื่อสงเสรมิใหเด็กไดมีการ

พัฒนาการดานรางกาย 

สนามเดก็เลนชุมชน

และศูนยพัฒนาเด็ก

เลน 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

เด็กมีพฒันาการดาน

รางกายที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๑.๕  แนวทางการพฒันาสงเสริมการกีฬาและจดัใหมีสถานที่พกัผอนหยอนใจ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๙. โครงการกีฬาภายในเทศบาล

ตานยาเสพติด 

เพื่อสงเสรมิและสนบัสนุนการ

ออกกําลงักาย  สรางความ 

สัมพันธในชุมชน 

ประชาชนในเขต 

เทศบาลจํานวน     

๗  ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนมีสุขภาพ

พลานามัยที่ดี และมี

ความสามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษา 

๑๐. โครงการฝกทักษะในดานกีฬา เพื่อสงเสรมิและสนบัสนุนการ

ออกกําลงักายของเยาวชน  

ประชาชน 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชน และประชาชน

มีสุขภาพแข็งแรง

หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๑๑. โครงการอุดหนุนการแขงขัน

กีฬา“เทศบาล”และ“อปท.คัพ”  

เพื่อสงเสรมิการออกกําลังกาย

ของบุคลากรของเทศบาล 

และเยาวชนประชาชนในพื้นที่ 

บุคลากรในสํานักงาน

และประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพแข็งแรง

หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 

           ๒.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง บูรณะปรับปรุงระบบการคมนาคม 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการขยายผิวจราจร

ถนนในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน

กวางข้ึนในการคมนาคม 

๗ ชุมชน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ทําใหประชาชนมี

ถนนกวางข้ึน 

กองชาง 

๒. โครงการขยายไหลทาง

และปรับปรงุทอระบายน้ํา

ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน

สําหรับใชคมนาคมขนสง

ไดสะดวก 

จํานวน ๗ สาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- เพื่อใหประชาชน

สะดวกในการ

คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๓. โครงการซอมแซมผิว

จราจรถนนในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน

สําหรับใชคมนาคมขนสง

ไดสะดวก 

จํานวน ๔ สาย ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ทําใหประชาชน

สะดวกในการ

คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๔. โครงการจัดทําลูกระนาด 

บริเวณเขตชุมชน และทาง

แยกเพื่อลดความเร็ว 

เพื่อลดความเร็วในการ

ขับขี่รถของประชาชน 

๗ ชุมชน ๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช

รถใชถนน 

กองชาง 

๕. โครงการปรับปรงุและ

พัฒนาพรุ ตลาดลาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนน

สําหรับใชคมนาคมขนสง

ไดสะดวก 

จํานวน ๑ แหง - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

อบจ. 

- ประชาชนสะดวกใน

การคมนาคมขนสง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 

           ๒.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง บูรณะปรับปรุงระบบการคมนาคม 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๖. โครงการกอสรางถนน คสล.

ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน

สําหรับใชคมนาคมขนสง

ไดสะดวก 

จํานวน ๕ สาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๘๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ทําใหประชาชน

สะดวกในการ

คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๗. โครงการกอสรางถนนเลียบ

ทางรถไฟบานพงมซู ู– บาน 

ลีนา 

เพื่อใหประชาชนมีถนน

สําหรับใชคมนาคมขนสง

ไดสะดวก 

ผิวจราจร คสล. 

กวาง ๖.๐๐ เมตร 

ไหลทางขางละ ๑.๕ ม. 

ระยะทาง ๔,๐๐๐ม.   

- -  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

อบจ. 
ทําใหประชาชน

สะดวกในการ

คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๘. โครงการกอสรางทางเทาใน

เขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีทาง

เทาสําหรบัใชเดินทางได

สะดวก 

จํานวน ๗ สาย ๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ทําใหประชาชน

สะดวกในการ

คมนาคมขนสง 

กองชาง 

๙. โครงการบุกเบกิถนน คสล.

ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการเดินทาง 

จํานวน ๔ สาย - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล/

อบจ. 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล/

อบจ. 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

เดินทางมากขึ้น 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 

           ๒.๑ แนวทางการพัฒนา กอสราง บูรณะปรับปรุงระบบการคมนาคม 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑๐. โครงการซอมแซมถนน 

คสล.ในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีถนน

สําหรับใชคมนาคมขนสง

ไดสะดวก 

จํานวน ๓ สาย ๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนสะดวกใน

การคมนาคมขนสง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 

           ๒.๒  แนวทางการพัฒนาการจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

 ๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา

พรอมฝาปดในเขตเทศบาล 
 

เพื่อใหการระบายน้ํา

เปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็วไมทวมขัง 

จํานวน ๑๒ สาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- การระบายน้ําสะดวกน้ํา

ไมทวมขัง 

กองชาง 

๒. โครงการขุดสระน้ํา บานตลาด

ลาง 

เพื่อใหประชาชนประกอบ

อาชีพทางการเกษตร และ

การประมงชุมชน 

จํานวน ๓ บอ 

 

- ๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนใชประกอบ

อาชีพดานการเกษตรและ

การประมง 

กองชาง 

๓. โครงการกอสรางและซอมแซม        

สวนสาธารณในเขตเทศบาล 
 

เพื่อซอมแซมสวน 

สาธารณ 

๗  แหง ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- เพื่อใหประชาชนสามารถ

ใชประโยชนจากสถานที่

สาธารณะไดอยางเตม็ที ่

กองชาง 

๔. โครงการซอมแซม ปรับปรงุฝา

ปดคูระบายน้ําทั้งหมดในเขต

เทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยและ 

สุขอนามัยของประชาชน 

จํานวน ๗ สาย ๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยและน้ําระบาย

ไดสะดวก 

 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู 

           ๒.๒  แนวทางการพัฒนาการจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการกอสรางกําแพงกั้นดิน 

คลส.  

เพือ่ปองกันหนาดินจากการ

กัดเซาะของน้ํา 

จํานวน ๔ แหง - ๓๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนไดรับความ

ปลอดภยั 

กองชาง 

๖. โครงการกอสรางบอบาดาล เพื่อใชอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือน 

จํานวน ๗ บอ ๙๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนในเขตมีนํ้า

สําหรับใชอุปโภคและ

บริโภค 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  

           ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟาในเขต

เทศบาล 
 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางเพียงพอและทั่วถึง 

ในเขตเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางเพียงพอ

และทั่วถึง 

กองชาง 

๒. โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค ในเขตเทศบาล 

เพื่อใชเปนสถานที่ในการ

จัดกิจกรรมตางๆของ

ชุมชน 
 

จํานวน ๗ แหง 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนมีสถานที่ใน

การจัดกจิกรรมตางๆ 

กองชาง 

๓. โครงการกอสรางบานเอื้ออาทรบาน

ทองถิ่นไทยตามนโยบายของรัฐบาล 

สําหรับผูยากจน  ผูดอยโอกาส 

เพื่อใหความชวยเหลือคน

ยากจน ผูดอยโอกาสตาม

นโยบายของรัฐบาล 

จํานวน   ๑๐  หลงั 
 

๓๙๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๙๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๙๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนผูยากจน 

ผูดอยโอกาส ไดรับการ

ชวยเหลือที่อยูอาศัย 

กองชาง 

๔. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน 

บรรเทาสาธารณภัย (รายละเอียด

ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

๑ แหง - ๔,๘๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
- การบริการมีประสิทธ ิ

ภาพและประสทิธิพล

เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๕. โครงการจัดทําปายเลขทีบ่านในเขต

เทศบาล 

เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

๑,๕๕๒ ปาย ๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- บานเรอืนมีความเปน

ระเบียบมากขึ้น 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  

           ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๖. โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ เพื่อใหประชาชนที่ไป

ประกอบกจิกรรมมหีองน้ํา

ใชที่สะอาดและ ถูก

สุขลักษณะ 

จํานวน ๕ แหง ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนที่ไปประกอบ

พิธีทางศาสนกจิมหีองน้ํา

ใชที่สะดวก สะอาดและ

ถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

๗. โครงการปรับภูมทิัศนบรเิวณ

สํานักงาน 

เพื่อพฒันาปรับปรุง

สํานักงานเทศบาลใหเปน

เทศบาลที่นาอยู 

๑ แหง ๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

- - สํานักงานเทศบาลมีความ

สวยงามและนาอยูมากขึ้น 

กองชาง 

๘. โครงการบานทองถิ่นไทย 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 

ไดรับการชวยเหลอื

เกี่ยวกับทีอ่ยูอาศัย 

กองชาง 

๙. โครงการปรับปรงุซอมแซมลาน

กีฬาเอนกประสงคในเขตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ

ความปลอดภัยใหแก

ประชาชนที่มาใชสนามกีฬา 

๓ แหง - ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนที่มาเลนกีฬา

ไดรับความสะดวกและมี

ความปลอดภัยมากขึ้น 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  

           ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑๐. โครงการกอสรางอาคารศาลา

ละหมาดในบรเิวณสํานักงาน

เทศบาล 

เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแก

ประชาชนที่มาติดตอ

ราชการ มีทีล่ะหมาดได

สะดวก 

๑ หลัง ๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการละหมาด

มากขึ้น 

กองชาง 

๑๑. โครงการปรับปรงุภูมิทัศนในเขต

เทศบาล 

เพื่อพฒันาเทศบาลใหเปน

เทศบาลนาอยู 

๗ ชุมชน - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- เปนเทศบาลนาอยู  

มีความสวยงาม 

กองชาง 

๑๒. โครงการตีเสน ติดต้ังสญัญาณไฟ 

จราจร และปายจราจรในเขต

เทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยใน 

การใชรถของประชาชน 

๓ ชุมชน ๘๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชรถใช

ถนน 

กองชาง 

๑๓. โครงการติดตั้งไฟสปอรตไลสตาม

แยกถนนเขตเทศบาล  

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินของประชาชน

ในเขตเทศบาล 

ในเขตเทศบาล - ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- ทําใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  

           ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑๔. โครงการปรับภูมทิัศนบรเิวณ

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อพฒันาปรับปรุงศูนย 

พัฒนาเด็กเลก็ 

๑ แหง ๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็มี

ความสวยงามและนาอยู

มากขึ้น 

กองชาง 

๑๕. โครงการกอสรางรานสวัสดิการ เพื่อใหพนกังานและ

ประชาชนที่เขามาติดตอ

ราชการมีความสะดวกและมี

ที่นั่งพักผอน 

๑ แหง - ๘๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนและพนกังานมี

ความสะดวกมากขึ้น 

กองชาง 

๑๖. โครงการปรับปรงุและตกแตง

ภายในอาคารสํานักงานเทศบาล 

เพื่อใหสํานักงานมีความ

สะดวก สวยงามและเปน

ระเบียบเรียบรอยมากขึ้น 

๑ แหง ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - สํานักงานมีความสะดวก

และเปนระเบียบ

เรียบรอยในการ

ปฏิบัติงาน 

กองชาง 

๑๗. โครงการกอสรางรั้วกออิฐบลอค

พรอมปรับปรุงปายศูนยพฒันาเด็ก

เล็ก   

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกบั

เด็กและเพิ่มความสวยงามเปน

ระเบียบเรยีบรอยมากขึ้น 

๑ แหง - ๑,๒๖๓,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ศูนยพฒันาเด็กเล็กมีความ

เปนระเบียบเรียบรอยมาก

ยิ่งขึ้น 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน / ชุมชนนาอยู  

           ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑๘. โครงการปรบัปรุงซอมแซมตอเติม

มัสยิดในเขตเทศบาล 

เพื่อบํารุงศาสนสถานในการ

ประกอบพิธีการทางศาสนา 

เพื่อประชาชน ทัง้ใน

และนอกเขตเทศบาล 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการประกอบพิธีทาง

ศาสนามากขึ้น 

กองชาง 

๑๙. โครงการปูพื้นยางสังเคราะห              

คลือบอะครีลิค ณ ลานกีฬาเทศบาล 

 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ

ความปลอดภยัใหแก

ประชาชนที่มาใชสนามกฬีา 

จํานวน ๑ แหง ๑,๙๕๐,๕๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนที่มาเลนกีฬาไดรับ

ความสะดวกและมีความ

ปลอดภยัมากขึ้น 

กองชาง 

๒๐. โครงการจัดทําผังเมืองชุมชน

เทศบาลตําบล 

เพื่อจัดระเบียบผงัเมอืงใน

เขตเทศบาล 

๗  ชุมชน ๔๗๕,๓๓๐ 

เทศบาล 

๔๗๕,๓๓๐ 

เทศบาล 

๔๗๕,๓๓๐ 

เทศบาล 

ผังเมืองของเทศบาลมี 

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

กองชาง 

๒๑. โครงการปรับปรงุอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อใชในการเรียนการสอน

ของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

๑ แหง ๓๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล/กรมฯ 

- - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็มี

อาคารที่เพียงพอ 

กองชาง 

๒๒. โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค มสัยิดกลางอําเภอ

รามัน 

เพื่อใชเปนศนูยกลางศาสนา

ประจําอําเภอรามัน 

๑ แหง - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็มี

อาคารที่เพียงพอ 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการใหทุนการศึกษาสมาชิกสภา

เทศบาล และพนักงานเทศบาล 

เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี

ความรูความสามารถใน

การปฏิบัตงิานใหดียิ่งขึ้น 

สมาชิกสภาเทศบาล 

และพนักงานเทศบาล  

๒๑๙,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๑๙,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๑๙,๐๐๐ 

เทศบาล 

บุคลากรเทศบาลมีการ

พัฒนาทําใหการทํางาน

มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๒. โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษา 

ดูงานของสมาชิกสภาและพนักงาน

เทศบาล 

เพื่อศึกษาดูงานและนํามา

พัฒนาองคกร 

สมาชิกสภา และ

พนักงานเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

สามารถพฒันาองคกร

ใหเปนที่ยอมรับของ

ชุมชน 

สํานักปลัด 

๓. โครงการฝกอบรมเสริมสรางจิตสํานึก

ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการ 

เพื่อเสรมิสรางจิตสํานกึ

ดานคุณธรรมและจริย 

ธรรมในการปฏิบัตริาชการ

ของบุคลากรในหนวยงาน 

-คณะผูบรหิาร 

-สมาชิกสภา 

-บุคลากรและ

เจาหนาที่เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

บุคลากรในหนวยงานมี

จิตสํานึกดานคุณธรรม

และจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๔. โครงการจัดฝกอบรมดานการจัดเกบ็

รายได 

เพื่ออบรมใหความรู

เกี่ยวกับการจัดเกบ็รายได

ใหแกประชาชนและผูที่มี

สวนเกี่ยวของทีม่ีหนาที่

ชําระภาษี 

บุคลากรและ

เจาหนาที่เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานดานการ

จัดเกบ็รายได 

กองคลงั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการติดตั้งระบบเพื่อการ

ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร

(SERVER) 

เพื่อรองรับการจัดตัง้สํานัก

ทะเบียนคอมพิวเตอรของ

เทศบาล 

๑ ระบบ - ๑,๕๐๐,๐๐๐

เทศบาล 
- ประชาชนในเขตที่ได

ติดตองานไดรับความ

สะดวกและรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

๖. โครงการทัศนศึกษาดูงานของ

กลุมผูนําศาสนา ผูนําชุมชน 

 ในเขตเทศบาล 

เพื่อพฒันาศักยภาพของกลุม

ตางๆในเขตเทศบาล 

ผูนําศาสนา 

ผูนําชุมชน 

กลุมแมบาน ฯลฯ 

๔๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๔๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๔๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน

และกลุมแมบาน ฯลฯ 

มีการพฒันาเกิดขึ้น 

สํานักปลัด 

๗. โครงการทัศนศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกบัหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงแก

เยาวชนและประชาชนในเขต

เทศบาล 

๑ โครงการ _ ๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชนและประชาชน

ไดศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

สํานักปลัด 

๘. โครงการทัศนศึกษา / ดูงาน 

พัฒนาดานการศึกษา 

เพื่อใหบุคลากรทางการ

ศึกษามีการพฒันาตนเอง 

ครูผูดูแลเด็ก และ 

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

๑๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

บุคลากรนําความรูมาใช

พัฒนาการจัดการ

เรียนรู 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๙. 

 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน 

สํานักปลัด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิานดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๐. 

 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานกังาน

กองการศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๓๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิานดียิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๑. 

 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน

กองคลงั 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิานดียิ่งขึ้น 

กองคลงั 

๑๒. 

 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน

กองสาธารณสุข 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิานดียิ่งขึ้น 

สาธารณสุข 

๑๓. 

 

จัดซื้อครุภัณฑภายในสํานักงาน

กองชาง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ภายในสํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 
เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิานดียิ่งขึ้น 

กองชาง 

๑๔. จัดซื้อถังบรรจุน้ําไฟเบอรคลาส เพื่อใชบรรจุน้ําศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

๓  ใบ ๒๒,๕๐๐ 

เทศบาล 

- - มีน้ําเพียงพอในการ

ใหบรกิารนักเรียน 

กองการศึกษา 

๑๕. จัดซื้อเครื่องเลนสนามแบบ

พลาสตกิโพล ี

เพื่อพฒันาพัฒนาการของ

นักเรียน 

๔ ชุด ๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - นักเรียนมีอุปกรณใน

การเลนเพยีงพอ 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑๖. จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร

พรอมติดตัง้ 

เพื่อติดต้ังในหองประชุม

เทศบาล 

๑ ชุด ๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

๑๗. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค

พรอมเครื่องปริ้นต 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

จํานวน ๕ เครื่อง -  ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

ทุกกอง 

๑๘. จัดซื้อพารติชั่นครึ่งกระจกขัด

ลาย( ฉากกั้นหอง ) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

๕ ชุด ๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

๑๙. จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อใหบรกิารประชาชนใน

ดานสุขอนามัย 

๑ คัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนในเขตเทศบาล

มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น 

กองสาธารณฯ 

๒๐. โครงการจัดซื้อเรือยนต เพื่อใชในการชวยเหลือ

ประชาชนที่ประสบอทุกภัย

น้ําทวม 

จํานวน ๒ ลํา 

 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- ประชาชนที่ประสบ

อุทกภัยน้ําทวมไดรับการ

ชวยเหลืออยางทั่วถึง 

สํานักปลัด 

๒๑. โครงการจัดซื้อรถตู เพื่อใชเปนรถสวนกลางใน

การบริหารงานในสวน

ราชการ 

๑ คนั ๑,๒๐๐๐,๐๐๐ 
เทศบาล 

- - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๒๒. โครงการจัดซื้อชุด อปพร.

พรอมรองเทา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน อปพร.ของ

เทศบาล 

จํานวน 

๓๐ ชุด 

 - ๖๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- การปฏิบัตงิานดาน อป

พร.มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

๒๓. โครงการจัดซื้อวิทยุสือ่สาร ๕ 

วัตต ขายราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

การบริหารงานเทศบาล 

จํานวน  

๑๔ เครื่อง 

- ๑๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

๒๔. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความ

ดัน - วัดระดับน้ําตาลในเลือด 

เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาลมสีุขภาพรางกายที่

สมบรูณแข็งแรง 

๓ เครื่อง ๒๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับการบริการ

ดานสุขภาพที่ทั่วถึง 

กองสาธารณะฯ 

๒๕. โครงการจัดซื้อและติดต้ังกลอง

วงจรปด  CCTV  ภายใน

อาคารและนอกอาคาร 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน

ในเขตเทศบาล 

จุดเฝาระวังในเขต

เทศบาล 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนในเขต

เทศบาลมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้น 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๘ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๒๖. จัดซื้อปายประชาสัมพันธ             

LED Fullcolour แสดงผล

เสมอืนทีวี  (ตามที่เทศบาล

กําหนด) 

เพื่อใหบรกิารประชาชนใน

ดานขอมูลขาวสาร 

เขตเทศบาล ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารมากขึ้น 

กองชาง 

๒๗. จัดซื้อที่ดินสําหรับกอสราง

สถานที่ออกกําลงักายของ

ประชาชน 

เพื่อสงเสรมิการออกกําลัง

กายแกประชาชนที่มาออก

กําลังกาย 

๔ แหง  - ๑,๙๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนที่มาออกกําลัง

กายสุขภาพแข็งแรง 

กองชาง 

๒๘. โครงการถมดินในทีส่าธารณะ เพื่อใชประโยชนจากที่ดินให

คุมคา 

๔ แหง  - ๒,๐๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

ประชาชนใชประโยชน

จากที่ดิน 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๓.๒  แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการับรูขาวสาร และประชาสัมพันธ 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการจัดทําวารสาร สื่อสิ่งพมิพ

และปายประชาสัมพันธตาง ๆ ในเขต

เทศบาล  

เพื่อประชาสมัพันธการ

ดําเนินงานตางๆของ 

เทศบาล 

๗ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

ประชาชนไดรับทราบการ

ดําเนินงานของ 

เทศบาล 

ทุกกอง 

๒. โครงการจางจัดทําเว็ปไซดพรอม

คาบริการรายป 

เพื่อประชาสมัพันธงานของ

เทศบาล 

๑ เว็ปไซด ๔๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดทราบ 

ขอมูลของเทศบาล 

สํานักปลัด 

๓. โครงการสนบัสนุนจัดตั้งศูนยขอมลู

ขาวสารประจําอําเภอรามัน 

เพื่อประชาสมัพันธ 

กิจกรรมตางๆ  

๑ แหง ๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนไดทราบ

ขาวสารตางๆ มากข้ึน 

สํานักปลัด 

๔. โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล 

จปฐ. 

เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาลไดพัฒนาความ

เปนอยูใหมีคุณภาพที่ด ี

๗ ชุมชน ๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาล

มีการพฒันาคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๕. โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ

แตละชุมชน 

เพื่อประชาสมัพันธกิจกรรม

ตาง ๆของเทศบาล 

๗ แหง ๓๕,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนไดทราบขาว 

สารมากขึ้น 

กองชาง 

๖. โครงการซอมแซมและขยายเสียงตาม

สายภายในเขตเทศบาล 

เพื่อใหการประชาสมัพันธมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๗ จุด ๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนไดรับขาวสาร

จากเทศบาลอยางทั่วถึง 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา และวัฒนธรรม 

         ๓.๓  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการอนุรักษศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการจัดงานวันอาซูรอ เพื่อสงเสรมิกจิกรรม

ศาสนา  วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

ประชาชนในเขต 

เทศบาลรวมกันจัด 

กิจกรรมวันอาซูรอ 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด

วัฒนธรรมและขนบ 

ธรรมเนียมประเพณ ี

กองการศึกษา 

๒. โครงการจัดงานวันเมาลิดนบ ี

 

 

เพื่อสงเสรมิกจิกรรม

ศาสนา  วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

ประชาชนในเขต 

เทศบาลทั้ง ๗ ชุมชน 

รวมกันจัดกิจกรรม 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด

วัฒนธรรมและขนบ 

ธรรมเนียมประเพณ ี

กองการศึกษา 

๓. โครงการจัดงานวันถือศิลอดเดือน

รอมฎอน 

เพื่อสงเสรมิกจิกรรม

ศาสนา  วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

สนับสนุนเครื่อง

อุปโภค-บริโภค 

 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด

วัฒนธรรมและขนบ 

ธรรมเนียมประเพณ ี

กองการศึกษา 

๔. โครงการจัดงานวนัฮารีรายอ 

อีดิลฟตร ี

เพื่อสงเสรมิกจิกรรม

ศาสนา  วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

รวมจัดกจิกรรม 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดรวมจัด 

กิจกรรมสําคัญทาง

ศาสนา 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา และวัฒนธรรม 

           ๓.๓  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการอนุรักษศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการจัดงานวันฮารีรายออีดิล 

อัฎฮา (รายอฮัจญ)ี 

เพื่อสงเสรมิกจิกรรม

ศาสนา  วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

ประชาชนในเขต

เทศบาลรวมจัด

กิจกรรม 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดรวมจัด 

กิจกรรมสําคัญทาง

ศาสนา 

กองการศึกษา 

๖. โครงการสงเสรมิกิจกรรมวันสําคญั

ทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณ ี

เพื่อจรรโลงศาสนาใหเปน

ที่ยึดเหนียวจิตใจ 

วันสําคัญของ  

ทุกศาสนา 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนมีความสุขใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน 

กองการศึกษา 

๗. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 

 

 

เพื่อสงเสรมิกจิกรรม

ศาสนา  วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

ประชาชนในเขต 

เทศบาลรวมจัด

กิจกรรม 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด

วัฒนธรรมและขนบธรรม 

เนียมประเพณี 

สํานักปลัด 

๘. โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน 

จากสภาวัฒนธรรมหมูบานสูสภา

วัฒนธรรมตําบล 

เพื่อสงเสรมิกจิกรรม

ศาสนา  วัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

 

ประชาชน 

ในเขตทศบาล 

๗๐,๐๐๐

เทศบาล 

๗๐,๐๐๐

เทศบาล 

๗๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดสืบทอด

วัฒนธรรมและขนบธรรม 

เนียมประเพณี 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร  ศาสนา และวัฒนธรรม 

           ๓.๓  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการอนุรักษศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๙. โครงการจัดซื้อเตนทบังแดนและฝน

สําหรับขุดหลุดศพ 

เพื่อใชบังแดนและฝนใน

เวลาขุดหลุมศพ 

๗ หลัง ๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ในพื้นที่มีเตนทบังแดน

และฝนใชเมื่อขุดหลุมศพ 

กองการศึกษา 

๑๐. โครงการจัดซื้อที่อาบน้ําศพ  เพื่อใชในการอาบน้ําศพ

ในพื้นที่ 

๗ ชุด ๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ในพื้นที่มีที่อาบน้ําศพใช กองการศึกษา 

๑๑. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการ

อาบน้ําศพตามหลักศาสนา 

เพื่อใหความรูแก

ประชาชนในเรือ่งการ

อาบน้ําศพ 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

- - ประชาชนมีความรูเรื่อง

การอาบน้ําศพตามหลัก

ศาสนา 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 

๔.๑  แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการประชุมประชาคมจัดทํา

แผนพัฒนาสามป  

เพื่อรวบรวมความตองการ

ของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล  ๗ ชุมชน 
 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

เทศบาลสามารถแก 

ปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนได 

สํานักปลัด 

๒. โครงการคณะผูบรหิารเทศบาลพบ

ชุมชน 

คณะผูบรหิารพบเยี่ยม

ประชาชนในชุมชนเขต

เทศบาลทั้ง ๗  ชุมชน 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล  ๗  ชุมชน 

๓๕,๐๐๐

เทศบาล 

 

๓๕,๐๐๐

เทศบาล 

 

๓๕,๐๐๐

เทศบาล 

 

เพื่อจะไดทราบความ

เดือดรอนและความ

ตองการของประชาชน 

สํานักปลัด 

๓. โครงการประกวดชุมชนดีเดน เพื่อคัดเลือกชุมชนดีเดนใน

การมสีวนรวมพฒันา

เทศบาล 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล ๗ ชุมชน 

- 

 

 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

- ประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในการพัฒนา

เทศบาลมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๔. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ในการเลือกตัง้ระบอบ

ประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล ๗ ชุมชน 

- 

 

 

- ๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดรับความรู

การเลือกตัง้ระบอบ

ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๔ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการอบรมการจัดทําหรือทบทวน

แผนชุมชนเทศบาล/แผนยทุธศาสตร  

เพื่อจัดทําแผนชุมชน และ

แผนยุทธศาสตร 

แผนชุมชน ๗ ชุมชน 
แผนยุทธศาสตร 

๔๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๔๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

แผนชุมชน  

แผนยุทธศาสตร 

สํานักปลัด 

๖. โครงการสภาเยาวชนเทศบาล เพื่อใหเยาวชนไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกบัการ 

เมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

เยาวชนในเขต

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

เยาวชนไดมีความรู

ความเขาใจในระบบ

การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยมากขึ้น 

สํานักปลัด 

๗. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ  

๑๒ สิงหา 

เพื่อเฉลิมฉลองวันแม 

แหงชาติ 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาลรวม 

จัดกิจกรรมวันแม 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดไดรวม

แสดงความจงรักภักดี

ตอสถาบัน 

สํานักปลัด 

๘. โครงการจัดงานวันพอแหงชาต ิ

๕ ธันวามหาราช 

เพื่อเฉลิมฉลองวันพอ 

แหงชาติ ๕  ธันวามหาราช 

ประชาชน 

ในเขตเทศบาลรวม 

จัดกิจกรรมวันพอ 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนไดไดรวม

แสดงความจงรักภักดี

ตอสถาบัน 

สํานักปลัด 

๙. โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อสงเสรมิกจิกรรมและ

นันทนาการ 

ประชาชนรวมจัด

กิจกรรมวันเทศบาล 

๘๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๘๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๘๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

บุคลากรและประชาชน

ไดรวมกิจกรรม 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๕ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 

          ๔.๒  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการโลกสดใสดวยมือเยาวชน เพื่อใหเยาวชนและชวยกัน

แกม ีความรักถิ่นเกิด

เสริมสรางสันตสิุข 

เยาวชน 

ในเขตเทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๕๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

เยาวชนรวมแกไข

ปญหาความไมสงบใน

ชุมชน 

กองการศึกษา 

๒. โครงการฝกอบรมพนกังานดับเพลิง

และสมาชิก อปพร. 

เพื่อเตรียมความพรอมรับ

การกอเหตุความไมสงบใน

พื้นที ่

พนักงานดับเพลิง

และสมาชิก อปพร. 
 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

สามารถแกปญหาความ

ไมสงบในพื้นที่ได 

สํานักปลัด 

๓. โครงการชุมชนรวมพลังรักษาความ

สงบเรียบรอยในชุมชน 

เพื่อใหชุมชนมสีวนรวมใน

การแกปญหาความไมสงบ

ในพื้นที่ 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

สามารถแกปญหาความ

ไมสงบในพื้นที่ได 

สํานักปลัด 

๔. โครงการจัดงานวัน อปพร. จัดกิจกรรมเพื่อเตรียม

ความพรอมรับการกอเหตุ

ความไมสงบในพื้นที ่

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

สามารถแกปญหาความ

ไมสงบในพื้นที่ได 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๖ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 

          ๔.๒  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการจัดซื้อสญัญาณเตอืนภัยไฟ

ไซเรน 

เพื่อเตรียมความพรอมรับ

การกอเหตุความไมสงบใน

พื้นที ่

 ๔ จุด  

 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

 

- สามารถเตือนภัยความ

ไมสงบในพื้นที่ได 

สํานักปลัด 

๖. โครงการจัดซื้อพรอมติดต้ังไฟ

กระพริบฉุกเฉินอัตโนมัต ิ

เพื่อเตรียมความพรอมรับ

การกอเหตุความไมสงบใน

พื้นที ่

 ๙ จุด  

 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

- - สามารถบรรเทาความ

เดือดรอนจากความไม

สงบในพื้นที ่

สํานักปลัด 

๗. โครงการจัดซื้อติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ 

ประมาณ 

๑๒๐  จุด 

- - ๘,๔๐๐,๐๐๐

เทศบาล 
ประชาชนมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชาง 

๘. โครงการจางบุคคลภายนอกดูแล

รักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

เพื่อดูแลรักษาความสงบ

เรียบรอยใหแกประชาชน

เขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

- ๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากเหตุการณ

ความไมสงบในพื้นที ่

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 

๔.๓  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการจัดกจิกรรมวันตอตาน 

ยาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 

เทศบาลทุกคน 

๕๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน

ปลอดภัยจากปญหา 

ยาเสพติด 

กองสาธารณฯ 

 

๒. โครงการทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

การปองกันยาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน

ปลอดภัยจากปญหา 

ยาเสพติด 

กองสาธารณฯ 

 

๓. โครงการอุดหนุนสถานีตํารวจภูธร  

รามันเพือ่แกปญหายาเสพติดใน

ชุมชน 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน

ปลอดภัยจากปญหา 

ยาเสพติด 

 

สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 

๔.๓  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๔. โครงการอุดหนุน ศตส. อ.รามัน 

ในการแกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน

ปลอดภัยจากปญหา 

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

 

 

๕. โครงการอบรมสัมมนาสายใย 

ครอบครัวหางไกลยาเสพติด 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน

ปลอดภัยจากปญหา 

ยาเสพติด 

กองสาธารณฯ 

 

๖. โครงการตรวจหาสารเสพติดใน

รางกายและบําบัดผูติดยาเสพติด 

 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนในเขต 

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

เยาวชน  ประชาชน

ปลอดภัยจากปญหา 

ยาเสพติด 

กองสาธารณฯ 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๑  แนวทางการพัฒนาการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการประกวดชุมชนดานอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการดูแลรักษา 

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน ๗ ชุมชน 
 

- ๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การดูแลรักษาธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณฯ 

๒. โครงการธนาคารขยะ 

 

-เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการดูแลรักษาความ

สะอาดของชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน ๗ ชุมชน 
 

๑๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การดูแลรักษาความ

สะอาดของชุมชน 

กองสาธารณฯ 

๓. โครงการเทศบาลนาอยู -เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการดูแลรักษา 

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน  ๗  ชุมชน 
 

- ๑๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การดูแลรักษาธรรม- 

ชาติและสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณฯ 

๔. โครงการรกัษาสิ่งแวดลอมในชุมชน -เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการดูแลรักษาและ

เห็นความสําคัญของ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน  ๗  ชุมชน 
 

๖๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๖๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๖๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การดูแลรักษา

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

กองสาธารณฯ 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๒  แนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. โครงการปลูกตนไมในเขตเทศบาล เพื่อเพิ่มจํานวนตนไมใน

ชุมชน 

 

ประชาชนรวมกันปลกู

ตนไมในโอกาสตางๆ 

๓๐,๐๐๐ 

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐

เทศบาล 

ทําใหจํานวนตนไมใน

เขตเทศบาลมากขึ้น 

กองสาธารณฯ 

๒. โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชใน 

คูคลอง 

เพื่อดูแลแหลงน้ําและ

รักษาสิง่แวดลอมใหเปน

เมืองนาอยู 

๗ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการดูแลรกัษา 

กองสาธารณฯ 

๓. โครงการฝงกลบขยะบานทุงขมิ้น เพื่อฝงกลบขยะบานทุง

ขมิ้นดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ของชุมชน 

กําจัดขยะ 

ในเขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการดูแลรกัษา 

กองสาธารณฯ 

๔. โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการกัดเซาะ

และดินถลม 

 

ในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐

เทศบาล 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการดูแลรกัษา 

กองสาธารณฯ 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) หนา ๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 

เทศบาลตําบลเมอืงรามันห   อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๒  แนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

 

ที่ 
 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๕. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

แบบอัดทาย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

๑ คัน - - ๒,๐๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการดูแลรกัษา 

กองสาธารณฯ 

๖. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเปนทีท่ิ้ง

ขยะแหงใหม 

เพื่อจัดการขยะใหถูกตอง

และรักษาธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมของชุมชน 

๑ แหง - ๑,๕๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

- ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการดูแลรกัษา 

 

กองสาธารณฯ 

๗. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

๑ คัน - ๑,๐๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

- ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการดูแลรกัษา 

กองสาธารณฯ 

๘. โครงการจัดซื้อเครื่องกําจัดขยะ เพื่อจัดการขยะใหถูกตอง

และรักษาธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมของชุมชน 

๑ เครื่อง 
 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐

เทศบาล 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการดูแลรกัษา 

 

กองสาธารณฯ 
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