


  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการกอ่ส รา้ ง คู

ระบา ย น  า้  คสล .                 

ถนน จรูญส ้า ราญ                

ซอย  11 หม ู่ที ่ 1                           

บ้าน รูสะมิแล 

เพื่อป้อ ง กันและ

แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ใน พื น ที ่

คูระ บาย น  ้า คสล.  ขน าด

กวา้ ง  0.40 เมต ร ยาว

รวมส อง ขา้ ง 540.00 

เมต ร ล ึกเฉล ีย่  0.50-

0.70 เม ต รตามแบบ

แปล น ที่เทศบาล ก้าหน ด 

- - - 2,060,000 - คูระ บาย น  ้า 

คสล .  ย า ว

รวมส อง ขา้ ง 

540.00 

เมต ร 

ป้อง กันและ

แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ใน พื น ที ่

กอง ช่าง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โค รงการก่อสร้ างคู

ระบ ายน ้ า คสล.                  

ถนนจรูญส้า ราญ              

ซ อย 11 หมู่ที่ 1              

บ ้านรูสะ มิแล 

เพื่อป้องกัน

และแก้ไข

ป ัญหาน ้าท ่วม

ขังในพื นที่ 

คูระบายน ้ า คสล.  

ขนาดก ว้า ง 0. 40 

เมตร ยาวรว มสองข้ าง  

540.0 0 เมตร  ลกึ

เฉ ลี่ย 0.50-0.70 

เมตรตา มแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - -  ๒,๐๒๗,000 คูระบายน ้ า 

คสล. ยาว

รวมสอง

ข้าง 

540.0 0 

เมตร 

ป ้องกันและ

แก้ไขป ัญหา

น ้าท ่วมขังใน

พื นที่ 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  (หน้า 81) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โค รงการก่อสร้ างค ู

ระบ ายน ้ า ซอย  2 7  

ถนนจรูญส้า ราญ                

หมูท่ ี่ 1  บ ้านรูส ะมิแ ล 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขัง ในพื นที่

ได ้ ป ร ะช าชน

ได ้รับความ

สะดวาม

ป ลอดภัยใ นชีวติ 

ก่อสร้างคูร ะบ ายน ้ า               

กว ้าง 0. 40 เม ตร  

ยาว 122 .00 เม ตร  

ลึก 0.40-0.60 

เมตร                   

รายละเอียด ต าม แบบ

แปลนท ี่เทศบ าล

ก้าหนด 

-       

 

- - 588,000 - 

 

ถนน คสล. 

พร้อมคู

ระบ ายน ้ า 

ค ส ล . 

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัย 

มีทางร ะบ ายน ้ า

ป ้องกันน ้าท ่วม

ขังในพื นที่ 

กองชา่ ง 

 

2564 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โค รงการก่อสร้ าง

ถนน คสล. พร้อ ม              

คูระบายน ้ า คสล .  

ถนนจรูญส้า ราญ 

ซ อย 27  หมูท่ ี่ 1 

บ ้านรูสะ มิแล 

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

มีทางร ะบ าย

น ้าป ้องกันน ้ า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

กอ่ส รา้ ง ถนน  คสล .               

กวา้ ง  4. 00 เมต ร  ย า ว 

170. 00 เมต ร   หน า 0.15 

เมต ร พร้อม คูระ บาย น  า้  คสล . 

กวา้ ง  0.40 เมต ร ยาวรวมสอง

ขา้ ง  340.00 เม ต ร                   

ล ึกเฉล ี่ย 0.30-0.40 เมต รตา ม

แบบแปลน ที่เทศบาล ก้าห นด 

-       

 

- - - ๑,๕๐๘, 000 

 

ถนน คสล. 

พร้อมคู

ระบ ายน ้ า 

ค ส ล . 

มีเส ้นทาง

คมน า คมที่

ส ะ ด วก 

รวดเร็ว แล ะ

ปล อดภัย 

มีทา ง ระบา ย

น  ้าป้อง กนั น  ้า

ท่วมขัง ใน พื น ที ่

กองชา่ ง 

 

2564 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โคร งการ ก่อสร้างถนน 

คสล.  พร้อมคูระบ าย น ้า 

คสล.  ถนนจร ูญ ส้าราญ  

ซอย 1 4  หมูท่ี่   1      

บ้านรูสะมแิล 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทางคม นาคม

ที่สะดวก ร วดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ต รอกซา้ ย  ถน น  คส ล . กวา้ ง 

4. 00 เมต ร ยาว 72.00  

เมต ร หน า  0. 15 เมต ร คู

ระบา ย น  า้  คสล . กวา้ ง  0.40 

เมต ร ยาวรวมสอง ข้าง  

144. 00 เมต ร ล ึกเฉล ี่ย 

0.40-0.50 เมต ร 

- - - 1,093,000 - - -  

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๖        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

   (ต่อ) 
 

ต รอกขวา ถนน  คสล .   

กวา้ ง  4. 00 เมต ร ยาว 42.00  

เมต ร หน า  0. 15 เมต ร คูระ บา ย

น  ้า คสล . กวา้ ง 0.40 เมต ร ย า ว

รวมส อง ขา้ ง 84. 00 เมต ร ลกึ

เฉล ี่ย 0.40-0.50 เมต ร 

ต า มแบบแปลน ที่เทศบาล ก้าหน ด 

- - - - - ต รอกซา้ ย  ถน น  

คสล .  ย า ว 

72.00  เมต ร 

ต รอกขวา ถนน  

คสล .  ย า ว 

42.00  เมต ร 

คูระ บาย น  ้า คสล.  

ย า วรวมสอง ขา้ ง  

144. 00 เมต ร 

ป้อง กันและ

แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ใน พื น ที่ 

แล ะ ประชาชน

มีเส ้นทาง

คมน า คมที่

ส ะ ด วก 

รวดเร็ว แล ะ

ปล อดภัย 

 

กอง ช่าง 

  



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โคร งการ ก่อสร้างถนน 

คสล.  พร้อมคูระบ าย น ้า 

คสล.  ถนนจร ูญ ส้าราญ  

ซอย 1 4  หมูท่ี่   1      

บ้านรูสะมแิล 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทางคม นาคมที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ต รอกซา้ ย  ถน น  คส ล . กวา้ ง 

4. 00 เมต ร ยาว 72.00  

เมต ร หน า  0. 15 เมต ร             

คูระ บาย น  ้า คสล.  กวา้ง  

0.40 เมต ร ยาวรวมสอง ข้าง 

144. 00 เมต ร ล ึกเฉล ี่ย 

0.40-0.50 เมต ร 

- - - - ๑,๐๘๘,000 - -  

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๘        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

   (ต่อ) 
 

ต รอกขวา ถนน  คสล .   

กวา้ ง  4. 00 เมต ร ยาว 42.00  

เมต ร หน า  0. 15 เมต ร คูระ บา ย

น  ้า คสล . กวา้ ง 0.40 เมต ร ย า ว

รวมส อง ขา้ ง 84. 00 เมต ร ลกึ

เฉล ี่ย 0.40-0.50 เมต ร 

ต า มแบบแปลน ที่เทศบาล ก้าหน ด 

- - - - - ต รอกซา้ ย  ถน น  

คสล .  ย า ว 

72.00  เมต ร 

ต รอกขวา ถนน  

คสล .  ย า ว 

42.00  เมต ร 

คูระ บาย น  ้า คสล.  

ย า วรวมสอง ขา้ ง  

144. 00 เมต ร 

ป้อง กันและ

แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ใน พื น ที่ 

แล ะ ประชาชน

มีเส ้นทาง

คมน า คมที่

ส ะ ด วก 

รวดเร็ว แล ะ

ปล อดภัย 

 

กอง ช่าง 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๙        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

(เปลี่ยนแปลง) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

4 โครงการกอ่ส รา้ ง ถนน  

คสล .  พรอ้ม คูระ บาย น  ้า 

คสล .  ถน น จรูญสา้ ราญ  

ซอย  12  หมู่ที่ 1               

บ้าน รูสะมิแล 

เพื่อป้อ ง กันและ

แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ใน พื น ที่ 

แล ะ ประชาชนม ี

เส้น ทาง คมน า คม

ที่สะ ด วก รวดเร็ว 

แล ะ ปลอด ภยั 

ถนน  คสล .  กวา้ ง  3. 30 

เมต ร ยาว 189. 00  เมต ร 

หน า 0.15 เม ต ร คูระ บายน ้า 

คสล .  กวา้ ง  0. 40 เม ต ร ย า ว

รวมส อง ขา้ ง 438. 00 เมต ร                    

ล ึกเฉล ี่ย 0.50-0.70 เม ต ร 

ต า มแบบแปลน ที่เทศบาล

ก้าห น ด 

- - - 2,102,000 - ถนน  คสล .  

ย า ว 189. 00  

เมต ร 

คูระ บาย น  ้า 

คสล .   ยา ว

รวมส อง ขา้ ง 

438. 00 

เมต ร 

ปอ้งกันแ ละ

แ ก ้ไขปัญหา

น ้าทว่ มขังใน

พ ืนที่ แ ละ

ประชาชนมี

เส้นทาง

ค มนาคม ที่

สะดว ก  

กอง ช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๐        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

(เปลี่ยนแปลง) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

4 โคร งการ ก่อสร้าง

ถนน ค สล.  พร้อม

คูระบ ายน ้า ค สล.   

ถนนจ รูญส้าราญ   

ซอย 12   หมู่ที่ 1  

บ้านรูสะมแิล 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาค มที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ถนน ค สล.  กว้าง  3.30  เมต ร 

ยาว 1 89.0 0  เ มตร หนา  

0.15  เมตร  คูระบ ายน ้า  

คสล.  กว้าง  0. 40 เ มตร ยา ว

รวมสองข ้าง 438.0 0 เม ตร                     

ลกึเฉลี่ย 0 .50-0.70 เ มตร                

ตามแบ บแ ปลนที่เทศบาล

ก้าหนด 

- - - - ๒,๐๘๗,000 ถนน ค สล.   

ยาว 1 89.0 0  

เมตร 

คูระบ ายน ้า 

คสล.   ยา วรวม

สองข ้าง 

438 .00  เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

แ ละประช าชนมี

เสน้ทาง

คมนาค มที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๑        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2563  หน้า  48  ล าดับที่ 4 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โคร งการ ก่อสร้าง                   

คูระบ ายน ้า ค สล.    

ถนนจ รูญส้าราญ   

ซ อย 19  หมูท่ี่ 1   

บ้านรูสะมแิล 

 

  

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

คูระบ ายน ้าคสล . ข นา ด

กว้าง 0 .40  เมตร     

ยาวรวม สองข ้าง 

758.0 0 เม ตร 

ลกึเฉลี่ย 0 .40-0.70 

เมตร  ตามแบ บแ ปลนที่

เทศบาลก้าหนด 

- - - 2,798,000 - คูระบ ายน ้า 

คสล.  ยาว

สองข ้างรวม 

758.0 0 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหา

น ้าท่วมขังใ น

พื นที่ 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๒        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โค รงการก่อสร้ าง

คูระบายน ้ า คสล.   

ถนนจรูญส้า ราญ 

ซ อย  19  หมู่ที่ 1  

บ ้านรูสะ มิแล   

ในซ อยมีทาง

ระบ ายน ้ า

ป ้องกันน ้าท ่วม

ขังในพื นที่ 

คูระบายน ้ ายาวสอ ง

ข้างกว้า ง ๐. ๔๐ เม ตร 

ยาวรวมสอง ข้าง  

758.00 เม ตร                   

ลึกเฉ ลี่ย 0.40-0.70 

เมตร ต ามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- 

 

- - - ๒,๗๔๙,000 คูระบายน ้ า 

ค ส ล . 

มีทางร ะบ าย

น ้าป ้องกันน ้ า

ท ่วมขังใน

พื นที่ 

กองชา่ ง 

 

2564 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๓        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ   2563  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

6 โค รงการก่อสร้ างถนน 

คสล. สายหลั งหมูบ่ ้ าน

ฝัง่มัสยิด  หมูท่ ี่  2   

บ ้านบางปลา หมอ 

เพื่อประช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัย 

ถนน คสล.ก ว้า ง 4 .00 

เมตร ยาว  380 .0 0 

เมตร หน า 0 .15  เมตร

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - 1,148,000 - ถนน คสล. 

ยาว 

380.00 

เมตร  

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๔        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง    
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

6 โค รงการก่อสร้ างถนน 

คสล. สายหลั งหมูบ่ ้ าน

ฝัง่มัสยิด  หมูท่ ี่  2   

บ ้านบางปลา หมอ 

เพื่อประช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัย 

ถนน คสล.ก ว้า ง 4 .00 

เมตร ยาว  380 .0 0 

เมตร หน า 0 .15  เมตร

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - 1,181,000 ถนน คสล. 

ยาว 

380.00 

เมตร  

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 

  



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๕        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 101  ล าดับที่ 29 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

7 โค รงการบ ุกเ บ ิกถ นน

สาธารณ ะสาย ริมคลอง  

D–8  ( ชลป ระท า น)  

หมูท่ ี่ 3 บ ้านดอนรัก 

เพื่อให้ประชาชน

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัยใ น

การเดินทาง 

ถนนก ว้าง ๔.๐๐  

เมตร ยาว  200.00 

เมตร หน า ๐ .80 

เมตร รายละเอียด

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - 273,000 

 

ถนน

ระยะทา ง

ยาว 200.

๐๐ เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 

  



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๖        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง    
ก. ยุท ธศาสตรจ์ังหวัด ท ี่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพ ืนฐานและการเชื่อมโย งเมอื งสูน่า นา ชาติ   

ข. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาของ อป ท . ในเขตจังหวัด ท ี่ 2  การพัฒนาดา้นโค รงสรา้งพ ืนฐานแล ะบ ริการส าธาร ณะ   

๑. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโค รงสรา้งพ ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโย ธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

7 โค รงการบ ุกเ บ ิกถ นน

สาธารณ ะสาย ริมคลอง    

D–8 ( ชลป ระท าน)  

หมูท่ ี่ 3 บ ้านดอนรัก 

 

 

 

เพื่อให้ประชาชน

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัยใ น

การเดินทาง 

ถนนก ว้าง ๔.๐๐  

เมตร ยาว  

1,000.00 เมต ร 

หนา ๐.80 เมตร 

รายละเอียดต าม

แบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - 3,294,000 

 

ถนน

ระยะทา งยาว 

1,000 เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๗        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  2563 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

8 โค รงการก่อสร้ างคูร ะบ ายน ้ า 

คสล. ซ อยหลังโรง แรม CS 

บ ้านออมทรัพย ์ ( ซ อยฟ าร์ ม

จระเข้) ห มู่ที่ 4  บ ้านงาแม่ 

 

 

เพื่อป้องกัน

และแก้ไข

ป ัญหาน ้าท ่วม

ขังในพื นที่ 

คูระบายน ้ า คสล.

ขนาดก ว้า ง 0.40 

เมตร ยาวรว มสอง

ข้าง 790.00 

เมตร ลึกเฉ ลี่ย 

0.40-0.50  เมตร 

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - 2,663,000 - คูระบายน ้ า 

คสล. ยาว

รวมสองข้ าง 

790.00 

เมตร 

ป ้องกันและ

แก้ไขป ัญหา

น ้าท ่วมขังใน

พื นที่ 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๘        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

8 โค รงการก่อสร้ างคูร ะบ ายน ้ า 

คสล. ซ อยหลังโรง แรม CS 

บ ้านออมทรัพย ์ ( ซ อยฟ าร์ ม

จระเข้) ห มู่ที่ 4  บ ้านงาแม่ 

 

 

เพื่อป้องกัน

และแก้ไข

ป ัญหาน ้าท ่วม

ขังในพื นที่ 

คูระบายน ้ า คสล.

ขนาดก ว้า ง 0.40 

เมตร ยาวรว มสอง

ข้าง 790.00 

เมตร ลึกเฉ ลี่ย 

0.40-0.50  เมตร 

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - 2,616,000 คูระบายน ้ า 

คสล. ยาว

รวมสอง

ข้าง 

790.00 

เมตร 

ป ้องกันและ

แก้ไขป ัญหา

น ้าท ่วมขังใน

พื นที่ 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๑ ๙        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  2563 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

9 โค รงการก่อสร้ างถนน  

คสล. ซ อย อายุ   หมูท่ ี่ 4 

บ ้านงาแม่    

 

เพื่อให้ป ระช าชน

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัย    

 

ถนน คสล.  กว ้าง 

4.00 เม ตร ย าว 

65.00  เมตร  

หนา 0.15  เมตร 

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - 184,000 - ถนน คสล. 
ยาว 65.00 

เมตร  
 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย    

 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๐        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

9 โค รงการก่อสร้ างถนน  

คสล. ซ อย อายุ   หมูท่ ี่ 4 

บ ้านงาแม่    

 

เพื่อให้ป ระช าชน

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัย    

 

ถนน คสล.  กว ้าง 

4.00 เม ตร ย าว 

65.00  เมตร  

หนา 0.15  เมตร 

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - 187,000 ถนน คสล. 
ยาว 65.00 

เมตร  
 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย    

 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๑        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

10 โค รงการบ ุกเ บ ิกถ นน               

ซ อย บ ้านอาแซ   

หมูท่ ี่ 4   บ ้าน งาแม่ 

 

 

 

เพื่อให้ป ระช าชน มี

เส้นทางคมน าคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัย    

 

ถนน คสล.ก ว้า ง 

4.00 เม ตร  ย าว 

70.00 เมต ร 

หนา 0.15  เมตร 

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

 

- - - 198,000 - ถนน  คสล. 

ยาว 

70.00 

เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย    

 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๒        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

10 โค รงการบ ุกเ บ ิกถ นน               

ซ อย บ ้านอาแซ   

หมูท่ ี่ 4   บ ้าน งาแม่ 

 

 

 

เพื่อให้ป ระช าชน มี

เส้นทางคมน าคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัย    

 

ถนน คสล.ก ว้า ง 

4.00 เม ตร        

ยาว 70.0 0 เมตร 

หนา 0.15  เมตร 

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - 198,000 ถนน  คสล. 

ยาว 

70.00 

เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย    

กองชา่ ง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๓        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

(โครงการเกินศักยภาพ) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2563  หน้า 9 ล าดับที่ 8 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

11 โค รงการก่อสร้ าง                   

ยก ระดับ ถนน 

คสล. พร้อม                    

คูระบายน ้ า คสล.  

ซ อย 20                   

ถนนหนอง จกิ               

หมูท่ ี่ ๔  บ ้านง าแ ม่ 

                                        

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน า้

ท่วมขังในพ ืนท่ี

ไ ด้ ประชาชน

ไ ด้รับความ

สะดวก 

ปลอดภัยใ นชีวิต

และทรัพย์สนิ 

ก่อสร้างถนนยก ระดับคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมคูระบายน ้า คสล.                   

ถนน คสล. กวา้ง 4.80 เมตร  

ยาว 375 เมตร  หนา 0 .15 

เมตร พรอ้มคูระบายน ้า คสล.  

กว้าง 0 .40  เมตร                        

ยาวรวมสอง ข้าง 750 เมตร                 

ลึกเฉลี่ย0 .60-0 .80  เมตร 

- - 5,200,00 0 - - ถนนย าว 

375. 00  

เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

จัง หวัดปัตตานี ,  

กองช ่าง ทต.                  

ร ูสะมิแล 

(ฟื้นฟูเศ ร ษฐกจิ

และสังคมท่ี

ได้รับผลกระทบ

จากสถานการ ณ์

การ ร ะบาดของ

โรคติดเช ือไวร ัส 

(Covid-19) ) 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๔        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
วัตถุประส

งค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

11 โ ครงการก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล . 

พร้อมคูระบายน ้า 

คสล.  ถ นนหนองจกิ 

ซอย 20              

หมูท่ี่ 4  บ้านงาแม ่

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

ถนน คสล.  กว้าง 4.80 

เมตร ยาว 375.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ค ูระบายน ้า 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว

รวมสองข้าง 750 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร 

ตามแบบแปลนท่ีเทศ บาล

ก้าหนด 

- - - - ๕,๑๙๗,000 

 

ถนน คสล. กวา้ง 

4.80 เมตร ยาว 

375.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ค ูระบาย

น ้า คสล. กวา้ง 0.40 

เมตร ยาวรวมสองข้าง 

750 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.60-0.80 เมตร 

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

มทีางระบายน ้า

ป้องกั นน ้าท่วม

ขังใ นพื นท่ี 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๕        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  2563  หน้า 8  ล าดับที่ 7 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

12 โค รงการก่อสร้ าง  

คูระบายน ้ า คสล.  

หมูท่ ี่ 4  บ้านกัณรี 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

คูระบายน ้ า คสล.ข นาด

กว ้าง 0. 40 เม ตร ย าว

สองขา้ งรวม 

1,052.00  เมตร  

ลึกเฉ ลี่ย 0.40-0.50  

เมตร ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - 3,592,000 - คูระบายน ้ า 

คสล. ยาว

สองขา้ งรวม 

1,052.00  

เมตร 

ป ้องกันและ

แก้ไขป ัญหา

น ้าท ่วมขังใน

พื นที่ 

กองชา่ ง 
 
 
 
 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๖        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

12 โค รงการก่อสร้ าง  

คูระบายน ้ า คสล.  

หมูท่ ี่ 4  บ้านกัณรี 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

คูระบายน ้ า คสล.ข นาด

กว ้าง 0. 40 เม ตร ย าว

สองขา้ งรวม 

1,052.00  เมตร  

ลึกเฉ ลี่ย 0.40-0.50  

เมตร ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - 3,530,000 คูระบายน ้ า 

คสล. ยาว

สองขา้ งรวม 

1,052.00  

เมตร 

ป ้องกันและ

แก้ไขป ัญหา

น ้าท ่วมขังใน

พื นที่ 

กองชา่ ง 
 
 
 
 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๗        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่2/2563  หน้าที่ 17  ล าดับที่ 16 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

13 โค รงการก่อสร้ าง

ยก ระดับ ถนน คสล. 

พร้อมคูระบ ายน ้า  

คสล. ถนนจตุ รมติร  

ตรอก 1 หมูท่ ี่ 6  

บ ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อ

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

ถนน  คสล .  กวา้ ง  2. 80 

เมต ร ยาว 129.00 เมต ร 

หน า 0.15 เม ต ร คูระ บาย

น  ้า คสล . กวา้ ง 0.40 เมต ร 

ย า วรวมสอง ขา้ ง  258. 00 

เมต ร ความล ึกเฉล ี่ย 0.25 

- 0.40 เมต รต ามแบบ

แปล น ที่เทศบาล ก้าหน ด 

- - - 1,183,000 - ถนน  คสล .   

 ย า ว 129.00 

เมต ร 

พรอ้ม คูระ บาย

น  ้าคสล. ยา ว

รวมส อง ขา้ ง 

258 เมต ร   

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๘        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

13 โค รงการก่อสร้ าง

ยก ระดับ ถนน คสล. 

พร้อมคูระบ ายน ้า  

คสล. ถนนจตุ รมติร  

ตรอก 1 หมูท่ ี่ 6  

บ ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อประช าชน

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

ถนน  คสล .  กวา้ ง  2. 80 เม ตร 

ย า ว 129. 00 เมต ร หนา 

0.15 เม ต ร พรอ้ม คูระ บา ย น  า้  

คสล .  กวา้ ง  0. 40 เม ต ร ย า ว

รวมส อง ขา้ ง 258. 00 เมต ร 

ควา มล ึกเฉล ี่ย 0.25 - 0.40 

เมต รต า มแบบแปล น ที่เทศบาล

ก้าห น ด 

- - - - 1,183,000 ถนน  คสล .   

 ย า ว 129.00 

เมต ร 

พรอ้ม คูระ บาย

น  ้าคสล. ยา ว

รวมส อง ขา้ ง 

258 เมต ร   

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๒๙        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

14 โค รงการก่อสร้ าง

ยก ระดับ ถนน 

คสล. พร้อมคู

ระบ ายน ้ า คสล.  

ถนนไ วยป ระสิทธ ิ์ 

ซ อย 6  ห มู่ที่ 5  

บ ้านโค กม่วง  

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

และป ระ ชา ชน มี

เส้นทางคมน าคม

ท ี่สะดวก  รวดเร็ว 

และป ลอดภัย 

ถนน  คสล .   กวา้ ง 4. 00 

เมต ร ยาว 146. 00  เมต ร 

หน า 0.15 เม ต ร   คูระ บาย

น  ้า คสล . กวา้ ง 0.40 เมต ร 

ย า วรวมสอง ขา้ ง  292. 00 

เมต ร ล ึกเฉล ีย่ 0.40-0.6 0

เมต ร  ตา มแบบแปล น ที่

เทศบา ล ก้าหน ด 

- - - 1,438,000 - ถนน คสล.  
ยาว 146.00  

เมตร 
 คูระบายน ้า 

คสล.  
ยาวรวมสอง

ข้าง 292.00 
เมตร 

ป้อง กันและ

แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ใน พื น ที่ 

แล ะ ประชาชนม ี

เส้น ทาง

คมน า คมที่

ส ะ ด วก รวดเร็ว 

แล ะ ปลอด ภยั 

กอง ช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๐        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

14 โค รงการก่อสร้ าง

ยก ระดับ ถนน 

คสล. พร้อมคู

ระบ ายน ้ า คสล.  

ถนนไ วย ป ระสิทธ ิ์ 

ซ อย 6  ห มู่ที่ 5  

บ ้านโค กม่วง  

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

และป ระ ชา ชน มี

เส้นทางคมน าคม

ท ี่สะดวก  รวดเร็ว 

และป ลอดภัย 

ถนน  คสล .   กวา้ ง 4. 00 

เมต ร ยาว 146. 00  เมต ร 

หน า 0.15 เม ต ร   คูระ บาย

น  ้า คสล . กวา้ ง 0.40 เมต ร 

ย า วรวมสอง ขา้ ง  292. 00 

เมต ร ล กึเฉลีย่ 0.40-0.6 0

เมต ร  ตา มแบบแปล น ที่

เทศบา ล ก้าหน ด 

- - - - 1,438,000 ถนน คสล.  
ยาว 146.00  

เมตร 
 คูระบายน ้า 

คสล.  
ยาวรวมสอง

ข้าง 292.00 
เมตร 

ป้อง กันและ แกไ้ข

ปัญห า น  า้ ท่วมขัง

ใน พื น ที ่ แล ะ

ประชาชนม ี

เส้น ทาง คมน า คม

ที่สะ ด วก รวดเร็ว 

แล ะ ปลอด ภยั 

กอง ช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๑        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  2563 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

15 โคร งการ ก่อสร้าง

ยกระดับถนน 

คสล.  พร้อมคู

ระบ ายน ้า คส ล. 

ถนนไวยประสิทธิ์  

ซอย 7  หมูท่ี่  5 

บ้านโคกม่วง   

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาค มที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ถนน ค สล.   ก ว้าง 4.00  

เมตร ยา ว 1 47.00   เ มตร 

หนา 0.1 5 เม ตร คูระบ าย น ้ า 

คสล.  กว้าง  0. 40 เ มตร ยา ว

รวมสองข ้าง 294.00 เ มตร 

ลกึเฉลี่ย 0 .40-0.6 0 เม ตร   

ตามแบ บแ ปลนที่เทศบาล

ก้าหนด 

- - - 1,652,000 - ถนนยา ว 

147.00  

เมตร 

คูระบ ายน ้า 

คสล.  ยาว

รวมสองข ้าง 

294.00  

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาค มที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๒        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

15 โคร งการ ก่อสร้าง

ยกระดับถนน 

คสล.  พร้อมคู

ระบ ายน ้า คส ล. 

ถนนไวยประสิทธิ์  

ซอย 7  หมูท่ี่  5 

บ้านโคกม่วง   

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาค มที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ถนน ค สล.   ก ว้าง 4.00  

เมตร ยา ว 1 47.00   เ มตร 

หนา 0.1 5 เม ตร คูระบ าย น ้ า 

คสล.  กว้าง  0. 40 เ มตร ยา ว

รวมสองข ้าง 294.00 เ มตร 

ลกึเฉลี่ย 0 .40-0.6 0 เม ตร   

ตามแบ บแ ปลนที่เทศบาล

ก้าหนด 

- - - - 1,652,000 ถนนยา ว 

147.00  

เมตร 

คูระบ ายน ้า 

คสล.  ยาว

รวมสองข ้าง 

294.00  

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไ ข ปั ญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาค มที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๓        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  2563 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

16 โคร งการ ก่อสร้าง

ยกระดับถนน 

คสล.  พร้อม                    

คูระบ ายน ้า ค สล.  

ถนนไวยประสิทธิ์  

ซอย 10  ห มูท่ี่ 5                    

บ้านโคกม่วง               

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทางคม นาคม

ที่สะดวก ร วดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

 

ถนน ค สล.   ก ว้าง 3.80 

เมตร ยา ว 1 40. 00  เมตร  

หนา 0.1 5 เม ตร  คูระบ าย

น ้า คส ล. กว้าง 0. 40 เ มตร 

ยาวรวม สองข ้าง 2 80 .00 

เมตร  ลกึเฉ ลี่ย 0 .40-0.6 0  

เมตร   ตามแบ บแ ปลนที่

เท ศบาลก้าห นด 

- - - 1,591,000 - ถนน คสล.  
ยาว 

140.00  
เมตร          

คูระบายน ้า 
คสล.  

ยาวรวมสอง
ข้าง 

280.00 
เมตร 

ป้อง กันและ

แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ใน พื น ที่ 

แล ะ ประชาชนม ี

เส้น ทาง

คมน า คมที่

ส ะ ด วก รวดเร็ว 

แล ะ ปลอด ภยั 

กอง ช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๔        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

16 โคร งการ ก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล . 

พร ้อมคูระบ ายน ้า  

คสล.  ถนนไ วย

ปร ะสทิธิ์ ซอย 1 0   

หมูท่ี่ 5  บ้านโคกม่ วง              

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาค มที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ถนน ค สล.   ก ว้าง 3.80 

เมตร ยา ว 1 40. 00  เมตร  

หนา 0.1 5 เม ตร  คูระบ าย

น ้า คส ล. กว้าง 0. 40 เ มตร 

ยาวรวม สองข ้าง 2 80 .00 

เมตร  ลกึเฉ ลี่ย 0 .40-0.6 0  

เมตร   ตามแบ บแ ปลนที่

เทศบาลก้าหนด 

- - - - 1,586, 000 ถนน คสล.  
ยาว 

140.00  
เมตร          

คูระบายน ้า 
คสล.  

ยาวรวมสอง
ข้าง 

280.00 
เมตร 

ป้อง กันและ

แกไ้ข ปัญห า

น  ้าท่วมขังใน

พื น ที่                     

ม เีส้น ทาง

คมน า คมที่

ส ะ ด วก 

รวดเร็ว  

กอง ช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๕        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

17 โคร งการ ก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล . 

พร ้อมคูระบ ายน ้า  คสล . 

ถนนไวยประสิทธิ์     

ซอย 12   หมูท่ี่ 5  

บ้านโคกม่วง                 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาค มที่

สะดวก  รวดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ถนน ค สล.   ก ว้าง 4.00  

เมตร ยา ว 92 .00  เมตร 

หนา 0.1 5 เม ตร คูระบ าย น ้ า 

คสล.  กว้าง  0. 40 เ มตร    

ยาวรวม สองข ้าง 1 84 .00  

เมตร ลกึเฉ ลี่ย 0 .40-0.6 0  

เมตร ต ามแบ บแ ปลนที่

เทศบาลก้าหนด 

- - -  908,000 - ถนน คสล.  
ยาว 92.00  

เมตร  
คูระบายน ้า 

คสล. ยาวรวม
สองข้าง 
184.00 

เมตร  

ป้อง กันและ แกไ้ข

ปัญห า น  า้ ท่วมขัง

ใน พื น ที ่ แล ะ

ประชาชนม ี

เส้น ทาง คมน า คม

ที่สะ ด วก รวดเร็ว 

แล ะ ปลอด ภยั 

กอง ช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๖        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

17 โ ครงการก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน ้า 

คสล. ถนนไ วยประสิทธ์ิ  

ซอย 12    หมูท่ี่ 5 

บ้านโคก มว่ง                

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน า้ทว่ม

ขังใ นพื นท่ี และ

ประชาชนมเีส้นทาง

คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว  

ถนน คสล.  กว้าง 4.0 0 เมตร ยาว 

92.00  เมตร หนา 0 .15 เมตร    

คูระบายน ้า คสล. กว้าง 0 .40  

เมตร    ยาวรวมสองข้าง 184.0 0 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0 .40-0 .60 เมตร                            

ตามแบบแปลนท่ีเทศ บาลก้า หนด 

- - -  - 901,000 ถนน คสล.  
ยาว 92.00  

เมตร  
คูระบายน ้า 

คสล. ยาวรวม
สองข้าง 

184.00 เมตร  

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน ้าท่วมขัง

ใ นพื นท่ี และ

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก  

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๗        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  2563 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

18 โค รงการก่อสร้ าง 

คูระบายน ้ า คสล .                

ถนนเ จรญิป ระดิษฐ ์              

ซ อย 10 หมูท่ ี่ 6                

บ ้านสวนสมเด็จ   

 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

คูระบายน ้ า คสล.  กว้าง  

0.40 เม ตร  ย าวรวม

สองขา้ ง 26 0.00 เ มตร             

ลึกเฉ ลี่ย 0.50-0.60 

เมตรตา มแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

 

- - - 972,000 - คูระบายน ้ า 

คสล. ยาว

รวมสองข้ าง 

260.00 

เมตร 

ป ้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่  

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๘        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

18 โค รงการก่อสร้ าง 

คูระบายน ้ า คสล.                

ถนนเ จรญิป ระดิษฐ ์              

ซ อย 10 หมูท่ ี ่ 6                

บ ้านสวนสมเด็จ   

 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

ก่อสร้างคูร ะบ ายน ้ า 

คสล. กว ้าง  0.40 

เมตร  ย าวรวมสอ ง

ข้าง 260.00  เมตร              

ลึกเฉ ลี่ย 0.50-

0.60 เมต รตา มแบบ

แปลนท ี่เทศบ าล

ก้าหนด 

- - - - 9 55,000 คูระบายน ้ า 

คสล. ยาว

รวมสองข้ าง 

260.00 

เมตร 

ป ้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพื นที่  

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๓๙        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ 2563 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

19 โคร งการ ก่อสร้าง

ถนน ค สล.  พร้อม

คูระบ ายน ้า ค สล.  

ถนนจ ตุรมิตร   

ซอยศรีสุ วรร ณ์       

หมูท่ี่ 6                           

บ้านสวนสมเ ด็จ 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทางคม นาคม

ที่สะดวก ร วดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ถนน คสล. กวา้ง 4.00  เมตร 

ยาว 245.00 เมตร หนา 0 .15 

เมตร ถ นน ค สล. กว้าง 2.30 

เมตร ยาว 92.00  เมตร หนา 

0 .15 เมตร  พร้อมคูระบายน ้า 

คสล . กว้าง 0 .40  เมตร ยาวรวม

สองข้า ง674.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 

0 .40-0 .50  เมตร ตามแบบ

แปลนท่ีเทศ บาลก้า หนด 

- - - 3,124,0 00 - ถนน คสล. ยาว 

245.00  เมตร  

ถนน คสล. ยาว 

92.00 เมตร  

คูระบายน ้า 

คสล. ยาวรวม

สองข้าง 

674.00  เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน า้

ท่วมขังในพ ืนท่ี 

และประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๐        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

19 โค รงการก่อสร้ าง

ถนน คสล. พร้อ ม

คูระบายน ้ า คสล.  

ถนนจตุรมติ ร   

ซ อยศรีสุวรรณ์       

หมูท่ ี่ 6                           

บ ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

และป ระ ชา ชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

และป ลอดภัย 

ก่อสร้างถนน  คสล.                 

กว ้าง 4.00 เม ตร                     

ยาว 2 45.00  เมตร                 

หนา 0.15  เมตร  ถนน 

ค ส ล . กว ้าง  2. 30 เมต ร                     

ยาว 92.00  เมตร                    

หนา 0.15  เมตร                            

- - - - - ถนน คสล.    

ยาว 2 45.00  

เมตร  ถนน  

คสล. ยาว 

92.00 เมตร  

หนา 0.15  

เมตร  

 

ป ้องกันและ

แก้ไขป ัญหา

น ้าท ่วมขังใน

พื นที่ และ

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก  

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๑        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  (ต่อ)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

 (ต่อ) 

 

โค รงการก่อสร้ าง

ถนน คสล. พร้อ ม

คูระบายน ้ า คสล.  

ถนนจตุรมติ ร   

ซ อยศรีสุวรรณ ์       

หมูท่ ี่ 6                           

บ ้านสวนสมเด็จ 

 

 

- 

 

 

พร้อมคูระบ ายน ้า  คสล. กว้ าง  

0.40 เม ตร ย าวรวมสอ งขา้ ง

674.0 0 เมตร  ลกึเ ฉล ี่ย 

0.40-0.50  เมตร  ตา มแบ บ

แปลนท ี่เทศบ าลก ้าหนด 

 

 

- 

 
 
 
 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

3,107,00 0 

 

 

มคีูระบายน ้ า 

คสล. กว ้าง  

0.40 เม ตร 

ยาวรวมสอง

ข้าง 674.00 

เมตร ลึกเฉ ลี่ย 

0.40-0.50  

เมตร 

 

 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

 

 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๒        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2563 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

20 โค รงการก่อสร้ าง                  

คูระบายน ้ า คสล.    

ถนนป ากน ้า                   

ซ อย 23 (ศรัณญา)   

หมูท่ ี่ 6                  

บ ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

คูระบายน ้ า คสล.                  

ขนาดก ว้า ง 0. 40 เม ตร      

ความยาว หนึ่งข้ าง 

90.00 เมตร   ลึก เฉ ลี่ย 

0.30-0.40  เมตร     

ตามแบบ แปลนท ี่เทศบ าล

ก้าหนด 

- - - 272,000 - คูระบายน ้ า 

คสล. ความ

ยาวหนึ่งข้ าง  

90.00 

เมตร 

ป้องกันและ
แก้ไ ข ปัญหา

น ้าท่วมขังไ ด ้
ปร ะชาชน

ได้รับ ความ
สะดวก  

ปลอดภ ัยใน
ชีวิตและ

ทร ัพย์สิน 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๓        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

20 โค รงการก่อสร้ าง                  

คูระบายน ้ า คสล.    

ถนนป ากน ้า                   

ซ อย 23 (ศรัณญา)   

หมูท่ ี่ 6                  

บ ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาน ้า

ท ่วมขังในพ ื นที่ 

คูระบายน ้ า คสล.                

ขนาดก ว้า ง 0. 40 เม ตร      

ความยาว หนึ่งข้ าง 

90.00 เมตร   ลึกเฉ ลี่ย 

0.30-0.40  เมตร     

ตามแบบ แปลนท ี่เทศบ าล

ก้าหนด 

- - - - 267,000 คูระบายน ้ า 

คสล. ความ

ยาวหนึ่งข้ าง  

90.00 

เมตร 

ป้องกันและ
แก้ไ ข ปัญหา

น ้าท่วมขังไ ด ้
ปร ะชาชน

ได้รับ ความ
สะดวก  

ปลอดภ ัยใน
ชีวิตและ

ทร ัพย์สิน 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๔        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2563  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

21 โค รงการก่อสร้ าง

ยก ระดับ ถนน คสล.  

ถนนเ จรญิป ระดิษฐ ์         

ซ อย 8   หมูท่ ี ่ 6               

บ ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อประช าชน

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

ช่วงที่ 1  

ก่อสร้างยกระ ดับ ถนน 

คสล. กว ้าง  2.80 เมตร 

ยาว 93.00 เมตร             

หนา 0.15 เมตร  

 

 

- - - 1,232,000 - ช่วงที่ 1 

ถนน คสล. 

กว ้าง  2.80 

เมตร ยาว  

93.00 เม ตร 

หนา 0.15  

เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๕        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

   (ต่อ) 

ช่วงที่ 2  

ถนน คสล. กว้า ง 4.00 

เมตร ยาว  29.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตรพร้อม 

คูระบายน ้ า คสล.  กว้าง  

0.40 เมตร ย าวรวม  

สองขา้ ง 244.00 เมตร             

ลึกเฉ ลี่ย 0.40-0.70 

เมตรตา มแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

 

- - - - -  

ช่วงที่ 2                

ถนน คสล. ย าว 

29.00 เมตร 

พร้อมคูระบ ายน ้า  

คสล. ยาวรวม สองข้ าง 

244.00 เมตร 

- - 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๖        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

21 โค รงการก่อสร้ าง

ยก ระดับ ถนน คสล.  

ถนนเ จรญิป ระดิษฐ ์         

ซ อย 8   หมูท่ ี ่ 6               

บ ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อประช าชน

มีเส้นท าง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

ช่วงที่ 1  

ก่อสร้างยกระ ดับ ถนน 

คสล. กว ้าง  2.80 เมตร 

ยาว 93.00 เมตร             

หนา 0.15 เมตร  

 

 

- - - - 1,207,000 ช่วงที่ 1 

ถนน คสล. 

กว ้าง  2.80 

เมตร ยาว  

93.00 เม ตร 

หนา 0.15  

เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว แล ะ

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๗        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

   (ต่อ) 

ช่วงที่ 2  

ถนน คสล. กว้า ง 4.00 

เมตร ยาว  29.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตรพร้อม 

คูระบายน ้ า คสล.  กว้าง  

0.40 เมตร ย าวรวมสอ ง

ข้าง 244.00 เมตร             

ลึกเฉ ลี่ย 0.40-0.70 

เมตรตา มแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - -  

ช่วงที่ 2                

ถนน คสล. ย าว 

29.00 เมตร 

พร้อมคูระบ ายน ้า  

คสล. ยาวรวม สองข้ าง 

244.00 เมตร 

- - 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๘        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  2563  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

22 โคร งการ ก่อสร้างถนน 

คสล.  พร้อมคูระบ าย น ้า 

คสล.  ซอย 2                     

(ข ้างบ้านจ ่าเจี๊ยบ)              

ถนนสา มัคคีสา ย ข .             

หมูท่ี่ 6 บ้าน สวนสมเ ด็จ 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทางคม นาคม

ที่สะดวก ร วดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ถนน  คสล .  กวา้ ง  1. 80 เม ตร 

ย า ว 69 . 00 เมต ร  หนา 0.15 

เมต ร คูระ บายน ้า คสล.  กวา้ง 

0.40 เมต ร ยาวรวมสอง ข้าง 

138. 00 เมต ร ล ึกเฉล ี่ย 0.40-

0.6 0 เม ต ร ต ามแบบ แปล น ที่

เทศบา ล ก้าหน ด 

- - - 573,000 - ถนน  คสล .  

ย า ว 

69.00 

เมต ร  

ป้อง กันและ
แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ได ้ 
ประชาชนไ ด ้รับ

ควา มส ะด วก 
ปล อดภัย ใน

ชีวติ แล ะ
ทรัพย์ส ิน 

กอง ช่าง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๔๙        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

22 โคร งการ ก่อสร้างถนน 

คสล.  พร้อมคูระบ าย น ้า 

คสล.  ซอย 2                     

(ข ้างบ้านจ ่าเจี๊ยบ)              

ถนนสา มัคคีสา ย ข .             

หมูท่ี่ 6 บา้น สวนสมเ ด็จ 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไ ข ปัญหาน ้า

ท่วมขังใ นพื นที่ 

และปร ะชาชนมี

เสน้ทางคม นาคม

ที่สะดวก ร วดเร็ว  

และปลอดภ ัย 

ก่อสร้างถนน คสล.               

กว้าง 1.80 เมตร                    

ยาว 69.00  เมตร                 

หนา 0 .15 เมตร   

คูระบายน ้า คสล. กว้าง 0 .40  

เมตร ยาวรวมสองข้าง 

138.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 

0 .40-0 .60 เมตร ตามแบบ

แปลนท่ีเทศ บาลก้า หนด 

- - - - 56 7,000 ถนน  คสล .  

ย า ว 

69.00 

เมต ร  

ป้อง กันและ
แกไ้ข ปัญห า น  า้

ท่วมขัง ได ้ 
ประชาชน ได ้รับ

ควา มส ะด วก 
ปล อดภัย ใน

ชีวติ แล ะ
ทรัพย์ส ิน 

กอง ช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๐        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565) 
ก. ยุท ธศาสตรจ์ังหวัด ท ี่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพ ืนฐานและการเชื่อมโย งเมอื งสูน่า นา ชาติ   

ข. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาของ อป ท . ในเขตจังหวัด ท ี่ 2  การพัฒนาดา้นโค รงสรา้งพ ืนฐานแล ะบ ริการส าธาร ณะ   

๑. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโค รงสรา้งพ ืนฐาน 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโย ธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

23 โค รงการก่อสร้ าง

ยก ระดับ ถนน คสล.    

ซ อยแป ๊ะไอติม         

ถนนหน้าส งเครา ะห์      

หมูท่ ี่ 6                          

บ ้านสวนสมเด็ จ  

เพื่อให้

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก รวดเร็ว 

ป ลอดภัย 

ถนน ศสล. กว้าง 4.00  

เมตร ยาว 1 80 .00  เมตร 

หนา 0 .15 เมตร พรอ้มคู

ระบายน ้า ก วา้ง 0 .40 

เมตร  ยาวรวมสองข้าง 

360 .00  เมตร ลึกเฉลี่ย 

0 .60 –  0 .80  เมตร 

รายละเอี ยดตามแบบแปลน 

ท่ีเทศบาลก้าหนด 

- - 2,110,000 - - ถนนย าว 

18 0.00 

เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคม      

ท ี่สะดวก  

รวดเร็ว 

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๑        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  
ก. ยุท ธศาสตรจ์ังหวัด ท ี่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพ ืนฐานและการเชื่อมโย งเมอื งสูน่า นา ชาติ   

ข. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาของ อป ท . ในเขตจังหวัด ท ี่ 2  การพัฒนาดา้นโค รงสรา้งพ ืนฐานแล ะบ ริการส าธาร ณะ   

๑. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโค รงสรา้งพ ืนฐาน 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโย ธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

23 โคร งการ ก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล . 

พร ้อมคูระบ ายน ้า  

คสล.  ซอยแป ๊ะไอติ ม 

ถนนห นา้สงเคราะ ห์ 

หมูท่ี่ 6                              

บ้านสวนสมเ ด็จ   

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน ้าป้องกัน

น ้าทว่ม 

ขังใ นพื นท่ี 

ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. 

กว้าง 4.00  เมตร ยาว 

180.00  เมตร หนา 0 .15 

เมตร พรอ้มคูระบายน ้า 

คสล. กว้าง 0 .40  เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 360 .00  

เมตร ลึกเฉลี่ย 0 .60-

0 .80 เมตร ตามแบบท่ี

เทศบาลก้า หนด 

- - - - 2,182,000 มถีนน คสล. กวา้ง 

4.00  เมตร ยาว 

180.00  เมตร หนา  

0 .15 เมตร มีคู

ระบายน ้า คสล. ก วา้ง 

0 .40  เมตร ยาวรวม

สองข้าง 360 .00  

เมตร ลึกเฉลี่ย 

0 .60-0 .80 เมตร  

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

มทีางระบายน ้า

ป้องกันน ้าทว่ม

ขังใ นพื นท่ี 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๒        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565) 
ก. ยุท ธศาสตรจ์ังหวัด ท ี่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพ ืนฐานและการเชื่อมโย งเมอื งสูน่า นา ชาติ   

ข. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาของ อป ท . ในเขตจังหวัด ท ี่ 2  การพัฒนาดา้นโค รงสรา้งพ ืนฐานแล ะบ ริการส าธาร ณะ   

๑. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโค รงสรา้งพ ืนฐาน 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโย ธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยโรจน์สุภา     

ถนนหน้าสงเคราะห ์         

หมู่ที่ 6                                                      

บ ้านสวนสมเด็จ  

เพื่อให้

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคมท ี่

สะดวก 

รวดเร็ว 

ป ลอดภัย 

ถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 135.00 เมตร  หนา 

0.15 เมตร พร้อมคูระบาย

น ้า กวา้ง 0.40 เมตร ยาว

รวมสองข้าง 270.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลก้าหนด) 

- - 1,410,000 - - ถนนย าว 

135. 00 

เมตร 

ป ระช าชน มี

เส้นทาง

คมนาคม       

ท ี่สะดวก  

รวดเร็ว 

ป ลอดภัย 

กองชา่ ง 

 

  



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๓        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  
ก. ยุท ธศาสตรจ์ังหวัด ท ี่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพ ืนฐานและการเชื่อมโย งเมอื งสูน่า นา ชาติ   

ข. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาของ อป ท . ในเขตจังหวัด ท ี่ 2  การพัฒนาดา้นโค รงสรา้งพ ืนฐานแล ะบ ริการส าธาร ณะ   

๑. ยุท ธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโค รงสรา้งพ ืนฐาน 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโย ธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

24 โคร งการ ก่อสร้าง

ถนน ค สล.                      

ซอยโร จ นส์ุภา                  

ถนนห นา้สงเคราะ ห์ 

หมูท่ี่ 6                               

บ้านสวนสมเ ด็จ  

 

 

เพื่อให้ประชาชน

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน ้า

ป้องกันน ้าทว่ม 

ขังใ นพื นท่ี 

ก ่อสร้างถ นน คสล .              

ก ว ้าง 4.00 เมตร ยาว 

135.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมค ูระบายน ้า 

ก ว ้าง 0.40 เมตร ยาวรว ม

สองข้าง 270.00 เมตร  

ลึก เฉล ีย่ 0.40-0.60 เมตร 

ตามแ บบที่เทศบาลก ้าหนด 

- - - - ๑,๓๙๔,000       

 

มีถน น ค สล.  ก ว ้าง 

4.00 เมตร ยาว 

135.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร มีคูร ะบาย

น ้า ก ว ้าง 0.40 เมตร 

ยาวร ว มสองข้าง 

270.00 เมตร ลึก เฉ ลี่ย 

0.40-0.60 เมตร  

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มทีางระบาย

น ้าปอ้งกันน ้า

ท่วมขังใน

พ ืนท่ี 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๔        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  2563 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ท ี ่ โค รงการ วัตถ ุป ระสงค์ 

เป ้าหมาย 

( ผลผลิตขอ ง

โค รงการ) 

งบป ระมา ณแล ะท ี่ผ่านมา 
ตัวชี วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า จะ

ได ้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

25 โค รงการขยายเขต

ป ระป า ซ อย 3                 

ถนนพูล สวัสดิ์                  

หมูท่ ี่  5 บ ้านโค กม่วง 

   

เพื่อให้ประชาชนได้

ใช้น ้าอย่ างมี

ป ระสิทธ ิภาพ 

 

ขยายป ระป า

ความยาว  

225.00  

เมตร 

ตามแบบ แปลน

ท ี่เทศบ าล

ก้าหนด 

 

- - - 47, 000 - ขยายป ระป า

ความยาว  

225.00  เมตร 

ป ระช าชน มนี ้าใ ช้

เพียงพอ และ มี

ป ระสิทธ ิภาพ 

กองชา่ ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๕        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  2565 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ท ี ่ โค รงการ วัตถ ุป ระสงค์ 

เป ้าหมาย 

( ผลผลิตขอ ง

โค รงการ) 

งบป ระมา ณแล ะท ี่ผ่านมา 
ตัวชี วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า จะ

ได ้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

25 โค รงการขยายเขต

ป ระป า ซ อย 3                 

ถนนพูล สวัสดิ์                  

หมูท่ ี่  5 บ ้านโค กม่วง 

   

เพื่อให้

ป ระช าชนได้ใ ช้

น ้าอย่า งมี

ป ระสิทธ ิภาพ 

 

ขยายป ระป า

ความยาว  

225.00  เมตร 

ตามแบบ แปลนท ี่

เท ศบาลก้าหนด 

- - - - 46, 000 ขยายป ระป า

ความยาว  

225.00  เมตร 

ป ระช าชน มนี ้าใ ช้

เพียงพอ และ มี

ป ระสิทธ ิภาพ 

กองชา่ ง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๖        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี2561-2565) หน้า 129 ล าดับที่ 63 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งและ

ด าเนนิกิจการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มสีถานที่

ส าหรับดูแลและ

พัฒนาเด็กเล็กใน

ต าบลรูสะมิแล

และช่วยแบ่งเบา

ภาระของ

ผูป้กครอง 

ก่อสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก                 

จ านวน ๑ แหง่ 

- ศพด.หมูท่ี่ ๑ 

 

- ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - - 

 

ร้อยละ ๙๕ 

นักเรียนได้

เข้าร่วม

โครงการ 

เด็กได้รว่ม

กิจกรรม

นันทนาการ

และตระหนัก

ในคุณค่าของ

ตนเองที่มีต่อ

ประเทศชาติ 

กอง

การศกึษา 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๗        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 

อาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบล                  

รูสะมิแล 

เพื่อให้มี

สถานที่

ส าหรับดูแล

และพัฒนา

เด็กเล็ก 

ในต าบล             

รูสะมิแล 

ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเลก็   

จ านวน ๑ แห่ง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร                

ยาว 10.00 เมตร และขนาดกว้าง 

10.00 เมตร  ยาว  20.00 เมตร 

ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบตอก

เสาเข็มตามแบบ  สถ.ศพด. ๓  

ก าหนด      

- - - - 3,210,000 ร้อยละ ๙๕ 

เด็กเล็ก

ต าบล                   

รูสะมิแล

ได้รับ

ประโยชน์ 

มีสถานที่

ส าหรับดูแล

เด็กเล็ก 

ที่มมีาตรฐาน

และมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

กอง

การศกึษา 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๕๘        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๕๘ 

 

แบบ ผ02 

เปลี่ยนแปลง (เดิม)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๑. อุดหนุนสว่นราชการ

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

ให้โรงเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 

เพื่อจา่ยเป็นค่า

สนับสนุน

อาหาร

กลางวันให้กับ

โรงเรียนในเขต

พืน้ที่รูสะมิแล 

นักเรียน 

ในต าบล 

รูสะมิแล 

- - - ๘,๖๑๒,๐๐๐ ๘,๖๑๒,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

นักเรียน

ได้รับ

ประโยชน์ 

นักเรียน

ได้รับ

ประโยชน์

อย่าง

เพียงพอ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๕๙ 

 

แบบ ผ02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๑. อุดหนุนสว่นราชการ

โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

ให้โรงเรียนสังกัด

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 

เพื่อจา่ยเป็นค่า

สนับสนุน

อาหาร

กลางวันให้กับ

โรงเรียนในเขต

พืน้ที่รูสะมิแล 

นักเรียนใน

ต าบล 

รูสะมิแล 

- - - - ๙,๒๘๒,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์

อย่าง

เพียงพอ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๐ 

 

แบบ ผ02 

เปลี่ยนแปลง (เดิม)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๒. สนับสนุนอาหารเสริม 

(นม) ให้โรงเรียนและ

ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑป์ระจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

เพื่อจา่ยเป็นค่า

สนับสนุน

อาหารเสริม 

(นม) ให้กับเด็ก

ในต าบล 

รูสะมิแล 

นักเรียน 

ในต าบล 

รูสะมิแล 

- - - ๔,๕๘๓,๕๕๐ ๔,๕๘๓,๕๕๐ ร้อยละ ๙๐ 

นักเรียน

ได้รับ

ประโยชน์ 

นักเรียนใน

สถานศกึษา 

มีอาหารได้รับ

ประทานอย่าง

เพียงพอ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๑ 

 

แบบ ผ02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๒. สนับสนุนอาหารเสริม 

(นม) ให้โรงเรียนและ

ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑป์ระจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

เพื่อจา่ยเป็นค่า

สนับสนุน

อาหารเสริม 

(นม)  

ให้กับเด็กใน

ต าบลรูสะมิแล 

นักเรียน

สังกัด สพฐ.

และ ศพด.

ในสังกัด 

- - - - ๔,๘๖๗,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 

นักเรียนใน

สถานศกึษา 

มีอาหารได้รับ

ประทานอย่าง

เพียงพอ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๒ 

 

แบบ ผ02 

เปลี่ยนแปลง (เดิม)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๓. สนับสนุนค่าใช้จา่ย

บริหารสถานศกึษา

ส าหรับโครงการ 

(อาหารกลางวัน) 

ศูนย์อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑป์ระจ า

มัสยิดนูรูลลุฟี 

เพื่อเป็นการ

สนับสนุนอาหาร

กลางวันให้กับเด็ก

ในศูนย์อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑป์ระจ า

มัสยิด 

นูรูลลุฟี 

นักเรียน 

ในต าบล 

รูสะมิแล 

- - - ๔๑๑,๖๐๐ ๔๑๑,๖๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 

นักเรียนใน

สถานศกึษามี

อาหารได้รับ

ประทานอย่าง

เพียงพอ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๓ 

 

แบบ ผ02 

        เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๓. สนับสนุนค่าใช้จา่ย

บริหารสถานศกึษา

ส าหรับโครงการ 

(อาหารกลางวัน) 

ศูนย์อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑป์ระจ า

มัสยิดนูรูลลุฟี 

เพื่อเป็นการ

สนับสนุน

อาหาร

กลางวันให้กับ

เด็กในศูนย์

อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุฟี 

นักเรียน ศพด. 

ในสังกัด 

เทศบาลต าบล

รูสะมิแล 

- - - - ๔๖๓,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 

นักเรียนใน

สถานศกึษามี

อาหารได้รับ

ประทานอย่าง

เพียงพอ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๔ 

 

แบบ ผ02 

เปลี่ยนแปลง (เดิม)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๔. โครงการสนับสนุน

ค่าจัดการเรียน

การสอนของศูนย์

อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑป์ระจ า

มัสยิดนูรูลลุฟี 

เพื่อจา่ยเป็นค่า

การจัดการเรียน

การสอนให้ศูนย์

อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑป์ระจ า

มัสยิดนูรูลลุฟี 

สนับสนุนค่า

จัดการเรยีนการ

สอน (รายหัว) 

ให้ศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

- - - ๑๔๒,๘๐๐ ๑๔๒,๘๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

นักเรียนในศูนย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑป์ระจ า

มัสยิดนูรูลลุต

ฟ ี

เด็กเล็กมี

งบประมาณ

ที่เพียงพอใน

การจัด

การศกึษาลด

ภาระ

ค่าใช้จ่ายของ

ผูป้กครอง 

กอง

การศกึษา 

เด็กก่อน

เกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

 

 

                    



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๕ 

 

แบบ ผ02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๔. โครงการสนับสนุน

ค่าจัดการเรียน

การสอนของศูนย์

อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑป์ระจ า

มัสยิดนูรูลลุฟี 

เพื่อจา่ยเป็นค่า

การจัดการเรียน

การสอนให้ศูนย์

อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุฟี 

สนับสนุนค่า

จัดการเรยีน

การสอน  

(รายหัว)  

ให้ศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

- - - - ๑๕๓,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

นักเรียนในศูนย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑป์ระจ า

มัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

เด็กเล็กมี

งบประมาณที่

เพียงพอในการ

จัดการศึกษา

ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของ

ผูป้กครอง 

กอง

การศกึษา 

เด็กก่อน

เกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๖ 

 

แบบ ผ02 

 

เปลี่ยนแปลง (เดิม)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๕. โครงการ

สนับสนุน

คา่ใช้จา่ยในการ

จัดการศึกษา

ส าหรับศนูย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑป์ระจ า

มัสยดินูรูลลุตฟ ี

-เพื่อจ่ายเป็น

คา่จัดการเรียน

การสอนให้ศูนย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑป์ระจ า

มัสยดินูรูลลุตฟ ี 

 

- สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ 

จัดการศกึษาส าหรับศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยดินูรูลลุตฟี  

แยกเป็นดังน้ี 

- ค่าหนังสอืเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

- ค่าอุปกรณก์ารเรียนอัตราคนละ 200บาท/ปี 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 อัตราคนละ 300 บาท/ปี 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 

บาท/ปี 

- - - ๙๓,๗๙๐ ๙๓,๗๙๐ รอ้ยละ 90 

ของนักเรยีนใน

ศูนย์อบรมเด็ก

กอ่นเกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟไีด้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการฯ 

-เด็กเล็กมี

งบประมาณ ที่

เพยีงพอใน

การเขา้รับ

การศึกษา 

ลดภาระ

คา่ใช้จา่ยของ

ผู้ปกครอง 

กอง

การศึกษา 

เด็กก่อน

เกณฑ์

ประจ า

มัสยดิ 

นูรูลลุตฟ ี

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๗ 

 

แบบ ผ02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

๕. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา

ส าหรับศูนย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑป์ระจ า

มัสยิดนูรูลลุตฟี 

- เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดการเรียน

การสอนให้

ศูนย์อบรม 

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟี  

 

-สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา

ส าหรับศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า

มัสยิดนูรูลลุตฟี แยกเป็นดังน้ี 

- ค่าหนังสอืเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

- ค่าอุปกรณก์ารเรียน 

 อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 อัตราคนละ 300 บาท/ปี 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 

430 บาท/ปี 

- - - - ๑๐๑,๗๐๐ ร้อยละ 90 

ของนักเรียนใน

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิด 

นูรูลลุตฟีได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการฯ 

-เด็กเล็กมี

งบประมาณ 

ที่เพียงพอใน

การเข้ารับ

การศกึษา 

ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของ

ผูป้กครอง 

กอง

การศกึษา 

เด็กก่อน

เกณฑ์

ประจ า

มัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

๖๘ 

 

แบบ ผ02 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

  

๖๘ 
 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการก่อสร้าง

อาคารป้องกัน

และบรรเทา               

สาธารณภัยและ

เทศกิจ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี

อาคารที่ท าการประจ า 

เกิดความสะดวกใน

การปฏิบัติงานและเก็บ

เครื่องมือ 

จ านวน ๑ หลัง ๒,๐๐๐,๐๐0 - - - - ร้อยละ ๙๐ 

ของ

หนว่ยงาน

เทศบาล

ได้รับ

ประโยชน์ 

ผูป้ฏิบัติงานมี

อาคารที่ท าการ

ประจ า เกิดความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานและเก็บ

เครื่องมือ 

ส านักปลัด    

เทศบาล 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

  

๖๙ 
 

แบบ ผ.02/1 

เปลี่ยนแปลง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการก่อสร้าง            

อาคาเอนกประสงค์

พร้อมที่จอด

รถดับเพลิง  

เพื่อให้มสีถานทีส่ าหรับ

บรกิารประชาชน               

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการปฏิบัตงิาน ตอบ

โต้ภัยพิบตัิฉุกเฉนิของ

หน่วยงานและ

เจา้หน้าทีไ่ดด้ ี

กอ่สรา้งโรงจอด

รถดับเพลิง  ขนาดกวา้ง 

16.00 เมตร  ความยาว  

20.00 เมตร  พืน้ที่ 

320.00 ตารางเมตร              

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ต าบลรูสะมิแล ก าหนด 

- - - - 2,904,000 รอ้ยละ 90 

ประชาชนใน

พืน้ที่ได้รับ

ประโยชน ์

มสีถานที่จอด

รถดับเพลิง  

เพื่อความ

สะดวก และ

รวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๐        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เพิ่มเตมิ  2563  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

1 โครงการปรับปรุง 

โรงจอดรถเทศบาล

ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้บริการ

ประชาชนเมื่อ

ติดตอ่ราชการ 

ขนาดกว้าง 8.00  

เมตร ยาว 16.00 

เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

 

- - - 255,000 - โรงจอดรถ        

ยาว 16.00 

เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การจอดรถยนต์

เมื่อมาติดต่อ

ราชการ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๑        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

1 โครงการปรับปรุง 

โรงจอดรถเทศบาล

ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้บริการ

ประชาชนเมื่อ

ติดตอ่ราชการ 

ปรับปรุงโรงจอดรถ 

ขนาดกว้าง 8.00  

เมตร ยาว 16.00 

เมตร ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด  

 

- - - - 254,000 โรงจอดรถ        

ขนาดกว้าง 

8.00 เมตร  

ยาว 16.00 

เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การจอดรถยนต์

เมื่อมาติดต่อ

ราชการ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๒        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี2561-2565) หน้า 154 ล าดับที่ 91 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง

อาคารเพื่อใช้เป็น

หอ้งทะเบียน

ราษฎรประจ า

ส านักงาน 

เทศบาลต าบล 

รูสะมิแล 

เพื่อให้มสีถานที่

ปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎร 

อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุง แก้ไข 

เพิ่มเติมฯลฯ 

อาคาร

ส านักงาน

เทศบาลเพื่อ

จัดตัง้งาน

ทะเบียนราษฎร 

- - - - 1,925,000 อาคาร

ส านักงาน

ทะเบียน

ราษฎร 

อาคารส านักงาน

ได้รับปรับปรุง 

แก้ไข เพิ่มเติม

ฯลฯ 

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎร์ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๓        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการกอ่สรา้ง

อาคารงานทะเบียน

ราษฎร/งานจัดเก็บ

รายได/้ศูนย์บริการ

แบบเบ็ดเสร็จ

เทศบาลต าบล              

รูสะมิแล   

 

เพื่อให้มสีถานที่

ส าหรับบรกิาร

ประชาชน เพิ่มขีด

ความสามารถใน

การปฏิบัติอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กอ่สรา้งอาคาร    

จ านวน 1 หลัง                

ขนาดกวา้ง 14 เมตร 

ยาว 19 เมตร 

พืน้ที่ 266 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาล  ก าหนด 

- - - - 10,000,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนใน

พืน้ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ใน

การอ านวยความ

สะดวกในการ

ให้บริการประชาชนใน

ด้านงานทะเบียน

ราษฎร/งานจัดเก็บ

รายได้/ศูนยบ์ริการ

แบบเบ็ดเสร็จ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๔        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาเพิ่มเตมิ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 149  ล าดับที่ 86 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ 

บริเวณเขตเทศบาล

ต าบลรูสะมิแล             

หมูท่ี่ 6  

 

เพื่อใช้เป็น

อาคารส าหรับ

จัดกิจกรรม

บริการประชาชน  

 

อาคาร

เอนกประสงค์              

บรรจุคน                

500 คน  

 

- - - 4,517,000 - อาคาร

เอนกประสงค์ 

จ านวน 1 หลัง 

 

ประชาชนมี

สถานที่จัด

กิจกรรม

ต่าง ๆ ใน

ระดับ

ต าบล 

 

กองชา่ง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๕        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์บริเวณเขต

เทศบาลต าบลรูสะมิแล             

หมูท่ี่ 6 บ้านสวนสมเด็จ 

 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การท างาน                 

มีสถานที่จัด

กิจกรรมของ

ต าบล 

 

ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ 

ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด 

- - - - ๔,๐๖๐,000    

 

อาคาร

เอนกประสงค์    

จ านวน 1 หลัง 

มีอาคาร

เอนกประสงค์ 

ที่ได้มาตรฐาน

ส าหรับใช้จัด

กิจกรรมของ

ต าบล 

กองชา่ง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๖        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๖        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี2561-2565) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๔  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาแหล่งท่องเทียว กีฬา และนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการก่อสรา้ง

หลังคาคลมุสนาม

ฟุตซอล บริเวณ

สำนักงานเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล  

 

- เพื่อให้เทศบาล 

มีสนามฟุตซอล ที่

ได้มาตรฐานและ

มีประสิทธภิาพ 

- เพื่อเทศบาลมี

สนามฟุตซอล

สำหรับจัด

กจิกรรมและ

ให้บริการชุมชน 

-เทศบาลมสีนามฟุต

ซอลที่ได้มาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ 

-เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนตลอดจนผู้

มาใช้บริการสนาม

ฟุตซอลมีความ              

พึงพอใจกับการใช้

สนามฟุตซอล 

- - - ๓,๐๕๗,๐๐๐ - รอ้ยละ ๙๐ เด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนได้รับ

ปะโยชน ์

เทศบาลมสีนามฟุต

ซอลที่ได้มาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ 

- สามารถ

ให้บริการสนามฟุต

ซอลกับหน่วยงาน

และประชาชน

ภายนอกได ้

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๗        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง   ครั้งท่ี 1/2564 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาแหล่งท่องเทยีว กีฬา และนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการก่อสรา้ง           

ลานกฬีาสนามฟุตซอล  

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ               

  

 

- เพื่อให้ทศบาล 

มีสนามฟุตซอล        

ที่ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

- เพื่อเทศบาลมี

สนามฟุตซอลสำหรับ

จัดกจิกรรมและ

ให้บริการชุมชน 

หลังคาคลมุ              

สนามฟุตซอล                  

กวา้ง ๓๒.๐๐ เมตร              

ยาว ๔๒.๐๐ เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - - - ๓,๑๒๔,๐๐๐ หลังคาคลมุ

สนาม 

ฟุตซอล กว้าง 

๓๒.๐๐ เมตร 

ยาว๔๒.๐๐ 

เมตร  

มีสนามฟุตซอลที่ได้

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

- สามารให้บริการ

หน่วยงานและ

ประชาชนภายนอก

ได้อย่างทั่วถงึ 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๘        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี2561-2565) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาแหล่งท่องเทยีว กีฬา และนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการปูพืน้ 

สนามฟุตซอล 

บรเิวณสำนักงาน

เทศบาลตำบล 

รูสะมิแล  

 

-เพื่อให้ เด็ก เยาวชน

และประชาชน 

มีสนามฟุตซอล 

ที่ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

-เพื่อเทศบาลม ี

สนามฟุตซอลสำหรับ

จัดกจิกรรมและ

ให้บริการชุมชน 

- เทศบาลมีสนามฟตุ

ซอลที่ได้มาตรฐานและ

มีประสิทธภิาพ 

- สามารถให้บริการ 

สนามฟุตซอลกับ

หน่วยงานและ

ประชาชนภายนอกได ้

- - ๑,๒๖๔,๐๐๐ - - รอ้ยละ ๙๐  

เด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน ์

เทศบาลมสีนาม              

ฟุตซอลที่ได้

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

- สามารถให้บริการ 

สนามฟุตซอลกับ

หน่วยงานและ

ประชาชนภายนอกได ้

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๗๙        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการเชือ่มโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการปูพืน้ 

สนามฟุตซอล 

บรเิวณสำนักงาน

เทศบาลตำบล 

รูสะมิแล  

 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

มีสนามฟุตซอล 

ที่ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

และเทศบาลม ี

สนามฟุตซอลสำหรับจัด

กจิกรรมและให้บริการ

ชุมชน 

ปรับปรุงพืน้สนาม 

๘๑๖.๐๐ ตร.ม. 

ตามแบบแปลน 

ที่เทศบาลกำหนด 

- - - - 1,964,2๐๐ ปรับปรุงพืน้

สนาม 

๘๑๖.๐๐ 

ตร.ม. 

เทศบาลมสีนาม             

ฟุตซอลที่ได้

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถให้บริการ 

สนามฟุตซอลกับ

หน่วยงานและ

ประชาชนภายนอกได ้

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๘๐        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2563  หน้าที่ 23  ลำดับที่ 2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖5 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

สนามกีฬา  หมู่ที่  2   

บ้านบางปลาหมอ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่

สำหรับทำ

กิจกรรม และออก

กำลังกาย 

ต่อเติมรัว้สนามกีฬาและ

ประตูเหล็กบานเลื่อน 

จำนวน 2 ชุด ปูบล็อก           

ตัวหนอนทางเดินพื้นที่ 

930.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- - - 1,856,000 - สนามกฬีา              

จำนวน             

1 แห่ง 

ประชาชนมี

ร่างกาย

แข็งแรง 

สมบูรณ์และ

ห่างไกล 

ยาเสพติด 

 

กองช่าง 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๘๑        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2564   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖5 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

สนามกีฬา  หมู่ที่  2   

บ้านบางปลาหมอ 

เพื่อใช้เป็น

สถานที่

สำหรับทำ

กิจกรรม และ

ออกกำลังกาย 

ต่อเติมรัว้สนามกีฬา

และประตูเหล็กบาน

เลื่อน จำนวน 2 ชุด  

ปูบล๊อคตัวหนอน

ทางเดินพื้นที่ 

930.00 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - - - ๑,๘๕๑,000 

 

รั้วสนาม

กีฬาและ

ประตูเหล็ก

บานเลื่อน 

ประชาชนมี

ร่างกาย

แข็งแรง 

สมบูรณ์และ

ห่างไกล 

ยาเสพติด 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

   ๘๒        (เปลี่ยนแปลง)

  
 

แบบ ผ.02 

 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) 

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง 

รถตักหน้าขุดหลัง 

ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ                           

จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,940,000 

๑) เป็นรถตักหนา้ขุดหลัง (Loader 

Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ 

ติดบุ้งกีส๋ำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋

ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วย 

ระบบไฮดรอลิก 

๒) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ              

มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า 

(บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 

- - 2,800,000 - - กองสาธารณสุข 

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง 

รถตักหน้าขุดหลัง 

ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ                           

จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,940,000 

๑) เป็นรถตักหนา้ขุดหลัง (Loader 

Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ 

ติดบุ้งกีส๋ำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋

ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วย 

ระบบไฮดรอลิก 

๒) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ              

มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า 

(บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 

- - 2,800,000 - - กองสาธารณสุข 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

 

รถตักหน้าขุดหลัง 
 

ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ้  

1) เป็นรถตักหนา้ขุดหลัง (Loader 

Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ตดิบุ้งกี๋

สำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ 

ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 

2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ                      

มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้าที่รอบ

เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที 

ระบายความรอ้นด้วยน้ำ 

     

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,520,000 

 

กองสาธารณสุข 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

 

รถตักหน้าขุดหลัง  (ต่อ) 
 

3) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic 

หรอืแบบ Torque Converter  

4) ระบบบังคับเลีย้วแบบ Power Steering 

หรอื Hydrostatic 

5) บุ้งกีต๋ัก 

    (1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ตดิตั้งอยู่หนา้รถ ควบคุม

โดยระบบ   ไฮดรอลิก  

    (2) ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 

0.85 ลูกบาศก์เมตร 

 

     

- - - - - กองสาธารณสุข 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

 

รถตักหน้าขุดหลัง  (ต่อ) 
 

        (3) ความสูงจากจากพืน้ดินถึงสลัก

บุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร 

6) บุ้งกี๋ขุด 

    (1) ชุดบุ้งกี๋ขุดตดิตั้งอยู่ด้านหลังรถ              

มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคง ขณะขุดดิน 

ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 

    (2) ขนาดความกว้างของบุ้งกีขุ๋ด                 

ไม่น้อยกว่า 600 มลิลิเมตร 

    (3) ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า                    

0.15 ลูกบาศก์เมตร 

      

- - - - - กองสาธารณสุข 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

รถตักหน้าขุดหลัง  (ต่อ) 

    (4) มรีะยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 

มลิลิเมตร 

    (5) มรีะยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 

มลิลิเมตร 

7) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อย

กว่า 6,500 กโิลกรัม 

8) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลติ 

9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ 

10) อุปกรณ์ประกอบ 

   (1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของ

เครื่องจักรกล     

- - - - - กองสาธารณสุข 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

 

 รถตักหน้าขุดหลัง  (ต่อ) 
 

    (2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือ

สัญญาณ 

   (3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง 

และไฟชาร์ทแบตเตอรี่ 

   (4) มเีกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 

   (5) มปีระแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ 

จำนวน 1 ชุด 

   (6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับ

เครื่องจักร จำนวน 1 ชุด 

   (7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ             

จำนวน 2 ชุด 

- - - - - กองสาธารณสุข 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

 

รถตักหน้าขุดหลัง  (ต่อ) 
 

   (8) กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด 

   (9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด 

   (10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมี

ไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 

มิลลเิมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อม

กล่องเหล็ก 

   (11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้อง

มีไม่นอ้ยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 

มิลลเิมตร จำนวน 1ชุด 

   (12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ             

ตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ลิต 

- - - - - กองสาธารณสุข 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  

  

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

 

 รถตักหน้าขุดหลัง  (ต่อ) 
 

    (13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสเีหลือหมุนรอบตัว 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 

มิลลเิมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด 

    (14) หนังสอืคู่มือ จำนวน 1 ชุด 

ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) 

คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มอืการสั่ง

อะไหล่ (Parts Book) 

 

- - - - - กองสาธารณสุข 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

 

 

 

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ 
 

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์

สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 

- แบบอัดท้ายจำนวน 2 คัน ๆ ละ  

2,400,000 (บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 

- 4,800,000 - - - กอง

สาธารณสุข 

 

  



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

 

 

 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะ

และขนส่ง 

 

รถบรรทุกขยะ 
 

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 

กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย 

 

- - - - 2,400,000 กอง

สาธารณสุข 

 

 

 

  



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

แผนเพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 2/2563  หน้า  97  ลำดับที่ 5 
 

  

ที่ 
แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

  

การรักษาความ

สงบภายใน 

 

ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ 

ดับเพลิง 

 

หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับรูปแบบน้ำ

และปรับแรงดันได้แบบด้ามปีน 

จำนวน 2 ตัว 

(ราคาตามท้องตลาด) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

76,000 

 

- 

 

สำนักปลัด 

-งานป้องกันฯ 

 

 

 

 

 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  
 

ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

  

งานรักษาความ

ปลอดภัย 

 
ครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

 

หัวฉีดน้ำดับเพลิง                   

ชนิดปรับรูปแบบน้ำและปรับ

แรงดันได้แบบด้ามปืน                  

จำนวน 2 ตัว ๆ ละ             

32,000 บาท 

 

 

- 

 
- 

 

- 

 

- 

 
64,000 

 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

 
 

 
 

 

 

 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) 

 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

  

สาธารณสุข 

 
ครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

 
เคร่ืองพ่นหมอกควัน 

 
ราคาเครื่องละ 59,000 บาท   

จำนวน 4 เครื่อง 
 
 
 

 
118,000 

 
118,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

  



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564  
 

ที่ แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

  

สาธารณสุข 

 
ครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

 

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
 

- ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยา  ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

ต่อช่ัวโมง 

- ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลติร 

- กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า  

จำนวน 2 เครื่อง 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
118,000 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

 


