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ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
******************************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย 
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี  ส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ  ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น  
 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำ งบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
รอบประจำ ๖  เดือน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับ
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   ดังนี้ 
 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“ศูนย์การเรียนรู้เด่น  คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ  สู่สังคมสันติสุข” 

 
พันธกิจ 

  ๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒ ปรับปรุงพัฒนากายภาพของเมืองให้สวยงาม สะอาดและน่ามอง 
  ๓  ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้  และเป็นชุมชนที่
เข้มแข็งโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย  
          ๔  ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน  สมาชิก  และบุคลากรเทศบาล ใน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง    การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานให้ทันสมัย   แ ละ
ร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา 

               ๕ ส่ง เสริมให้องค์กรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการและอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 
 
๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ   
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ   ส่งเสริมการสาธารณสุข   ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการส่งเสริมการกีฬาและจัด
ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

๑. การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
๒. การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
๓. การส่งเสริมการสาธารณสุข 
๔. การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
๕. การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ 
        ย ุทธศาสตร ์ การพ ัฒนาในด ้ านน ี ้  ม ุ ่ ง เน ้นการจ ั ดระบบคมนาคม การจ ั ด
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การวางผังเมืองตลอดจนการวางผังเมือง   การควบคุมการก่อสร้าง   เพื่อให้
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะครอบคลุมพื้นที่  โดยมี
แนวทางการพฒันาดังนี้ 

๑. การคมนาคม 
๒. การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
๔. การจัดบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้   มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารภายในของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  การจัดหาอุปกรณ์เครื ่องมือเครื ่องใช้ที ่ทันสมัย  การ
ประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร และการอนุรักษ์ศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี   โดยมีแนว
ทางการพัฒนาดังนี้ 

๑. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓. การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ 
๔. ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

๒.๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้   เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกระดับ  
รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติและมีความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา  โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

 



 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตัง้ไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา 447,800 45,419 เทศบญัญตั ิ  
๒. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายสนับสนุนสถานศกึษา

(ค่าจดัการเรยีนการสอน) 
85,000 27,000 เทศบญัญตั ิ  

๓. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษา
ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษา 

396,200 144,460 เทศบญัญตั ิ  

๘. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ 54,000 27,000 เทศบญัญตั ิ  
๙. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 4,000,000 2,591,400 เทศบญัญตั ิ  
๑๐. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีคนพกิาร 1,200,000 831,200 เทศบญัญตั ิ  

รวม 6,183,000     3,666,479   

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนน่าอยู ่

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตัง้ไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการจา้งบุคคลภายนอกปฏบิตังิานรกัษา
สิง่แวดลอ้มในชมุชน 

616,000 551,661.29 เทศบญัญตั ิ  

๒. ค่าจา้งเหมาฝังกลบขยะเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์ 450,000 253,450 เทศบญัญตั ิ  
รวม 1,066,000   805,111.29    

 

 

 

 



 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารองคก์ร ศาสนา และวฒันธรรม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตัง้ไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการจดัการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาฯ 740,000 533,596 เทศบญัญตั ิ  

๒. โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานกลุ่มสตรแีละ
ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาล 

855,000 797,360 เทศบญัญตั ิ  

๓. ค่าจา้งบุคคลภายนอกดแูลศูนยส์ารสนเทศเทศบาล
ต าบลเมอืงรามนัห ์

195,000 195,000 เทศบญัญตั ิ  

รวม 1,790,000 1,525,956   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตัง้ไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการจดักจิกรรมการด าเนินการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตขุองถนนช่วงเทศกาลส าคญั 

5,000 600 เทศบญัญตั ิ  

รวม 5,000 600   

 

 


