


                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๑ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

ถนน คสล. พรอ้ม  

คูระบายน้ำ คสล. 

ถนนบ้านรูสะมิแล 

ซอยข้างวดัขจร

ประชาราม                 

หมู่ที่ 1                       

บ้านรูสะมิแล  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัยมี

ทางระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสรา้งถนน คสล.  กวา้ง 

3.40 เมตร ยาว 119.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

คูระบายน้ำ คสล. กวา้ง 0.40 

เมตร ยาวข้างเดียว 119.00 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50-0.70 

เมตร  ตามแบบแปลนที่

เทศบาล กำหนด 

- - - 

 

 

 

 

- ๗๔๐,000          

 

ถนน คสล.  กวา้ง 3.40 

เมตร ยาว 119.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มคูระบายนำ้ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร ยาว

ข้างเดยีว 119.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 

เมตร 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบายนำ้

ป้องกันนำ้ท่วม

ขังในพืน้ที ่

กองช่าง

2565 

(เพิ่มเติม) 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๒ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

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) 

2 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. พร้อม          

คูระบายน้ำ คสล. 

ถนนจรูญสำราญ 

ซอยบ้านเรา           

หมู่ที่ 1               

บ้านรูสะมิแล 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. กวา้ง 3.30 เมตร 

ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอ้มคูระบายนำ้ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม  

สองข้าง 180.00 เมตร               

ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล 

กำหนด 

- - - - ๘๔๕,000         

 

ถนน คสล. กวา้ง 3.30 

เมตร ยาว 90.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร คู

ระบายนำ้ คสล. กวา้ง 

0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 180.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 

เมตร 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

กองช่าง

2565 

(เพิ่มเติม) 

 

 

 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๓ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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) 

3 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. พร้อม

คูระบายน้ำ คสล. 

ถนนจรูญสำราญ 

ซอย 17 หมู่ที่ 1 

บ้านรูสะมิแล 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. กวา้ง 2.80 เมตร 

ยาว 140.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมคูระบาย

น้ำ คสล. กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 280.00 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50-0.70 

เมตร  ตามแบบแปลนที่

เทศบาล กำหนด 

- - - -  ๑,๓๕๗,000 

 

ถนน คสล. กวา้ง 

2.80 เมตร ยาว 

140.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร                  

คูระบายนำ้ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

รวมสองข้าง 280.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-

0.70 เมตร 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกนัน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที ่

กองช่าง

2565 

(เพิ่มเติม) 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๔ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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) 

4 โครงการบุกเบิกถนน

ลูกรัง ถนนหนองจิก  

ซอย 20  (แยกก้าวหน้า)                  

หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ 

 

 

 

 

เพื่อบุกเบิก

เส้นทาง

สาธารณประโยช

น์ให้ประชาชนใน

พืน้ที่ได้มทีาง

สัญจร 

 

 

บุกเบิกถนนลูกรัง 

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 175.00 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - - - ๕๕๕,000 

 

มีถนนลูกรัง    

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 175.00 

เมตร 

ประชาชนใน

พืน้ที่ได้มทีาง

สัญจร 

กองช่าง

2565 

(เพิ่มเติม) 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๕ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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) 

5 โครงการ

ก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคู

ระบายน้ำ คสล. 

ถนนหนองจกิ 

ซอย 13               

หมู่ที่ 5                

บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำป้องกัน

น้ำท่วมขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 

3.80 เมตร  ยาว 

259.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอ้มคูระบายนำ้ 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 518.00 

เมตร     ลึกเฉลี่ย 0.40 - 

0.60 เมตร  ตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลกำหนด 

- - - - ๒,๕๒๐,000 มกี่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง 3.80 เมตร  ยาว 

259.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร มีคูระบาย

นำ้ คสล. กวา้ง 0.40 

เมตร ยาวรวมสองข้าง 

518.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 - 0.60 

เมตร 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

มีทางระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

กองช่าง 

 

2565 

(เพิ่มเติม) 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๖ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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) 

6 โครงการเสริมผิว

แอสฟัลทต์ิก       

คอนกรีต  พรอ้ม              

คูระบายน้ำ คสล.                   

ถนนปากน้ำ              

ซอย 15 หมู่ที่ 6 

บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั 

เพื่อให้มีทางระบาย

น้ำป้องกนัน้ำท่วม 

ขังในพืน้ที ่

เสริมผิวแอสฟัลท์ตกิคอน     

กรตี  ถนน AC กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 515.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พรอ้มคู

ระบายน้ำ คสล. กวา้ง 0.40 

เมตร ยาวรวมสองข้าง 

920.00 เมตร  ตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาล  กำหนด  

- - - - ๔,๑๗๖,000 มถีนน AC กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 515.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร 

มคีูระบายนำ้ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

รวมสองข้าง 920.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-

0.70 เมตร 

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

มทีางระบายนำ้

ป้องกันนำ้ท่วม

ขังในพืน้ท่ี 

กองช่าง 

2565 

(เพิ่มเติม) 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๗ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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) 

7 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. พร้อม              

คูระบายน้ำ คสล.     

ถนนหน้าสงเคราะห์

(ซอยร้านอาหารครัว

วังแพะ)  หมู่ที่ 6             

บ้านสวนสมเด็จ   

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั 

เพื่อให้มีทาง

ระบายนำ้ป้องกนั

น้ำท่วม 

ขังในพืน้ที ่

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 

3.80 เมตร ยาว 95.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  

คูระบายนำ้ คสล. กว้าง 

0.40 เมตร ยาวรวมสอง

ข้าง 190.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.50-0.60 เมตร  

ตามแบบท่ีเทศบาลกำหนด 

- - - - ๙๔๗,000 มถีนน คสล.  กว้าง 

3.80 เมตร ยาว 

95.00 เมตร  หนา 

0.15 เมตร มีคูระบาย

นำ้ คสล. กวา้ง 0.40 

เมตร ยาวรวมสองข้าง 

190.00 เมตร                  

ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 

เมตร 

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

มทีางระบายนำ้

ป้องกันนำ้ท่วม

ขังในพืน้ท่ี 

กองช่าง 

2565 

(เพิ่มเติม) 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๘ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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) 

8 โครงการซ่อมแซม

ต่อเติมอาคาร

ผูสู้งอายุประจำ

เทศบาลตำบล               

รูสะมิแล หมู่ที่ 6  

บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ทำงาน มอีาคาร

รองรับการจัด

กิจกรรมของกลุ่ม

ผูสู้งอายุประจำ

ตำบล 

ซ่อมแซมต่อเติม

อาคารผูสู้งอายุ

ประจำเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 

 

- - - ๑๕๗,000 อาคารผูสู้งอายุ

ประจำเทศบาลมี

สภาพและพร้อม

ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงาน               

มีอาคารรองรับการ

จัดกิจกรรมของ

กลุ่มผู้สูงอายุ

ประจำตำบล 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

2565 

(เพิ่มเติม) 

 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๙ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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) 

9 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร

โรงผลติน้ำ

เทศบาลตำบล               

รูสะมิแล หมู่ที่ ๖ 

ตำบลรูสะมิแล 

 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ทำงาน มอีาคาร

พร้อมสำหรับการ

ทำงาน 

ซ่อมแซมอาคาร

โรงผลติน้ำดื่ม

เทศบาลตำบล             

รูสะมิแล                

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - - - ๒๖๖,000 

 

อาคารโรงผลิตน้ำ

ดื่มเทศบาลตำบล

รูสะมิแล มสีภาพ

พร้อมใชง้านอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การทำงาน                

มีอาคารรองรับ

การทำงาน 

กองช่าง 

2565 

(เพิ่มเติม) 

 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๑๐ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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) 

10 โครงการก่อสร้าง                

คูระบายน้ำ คสล.    

ถนนสามัคคีสาย ข. 

ซอยถาวร 6 หมู่ที่ 6 

บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม 

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

156.00 เมตร                    

ลึกเฉลี่ย 0.60-0.70 

เมตร ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด  

 

- - - -   ๖๒๐,000 คูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

156.00 เมตร              

ลึกเฉลี่ย 0.60-

0.70 เมตร 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

2565 

(เพิ่มเติม) 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๑๑ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

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) 

11 โครงการยกระดับถนน 

คสล. ถนนหลัง มอ.     

ซอย 2  หมู่ที่ 6                    

บ้านสวนสมเด็จ  

เพื่อให้ประชาชน

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำป้องกัน

นำ้ท่วม 

ขังในพืน้ท่ี 

ยกระดับถนน คสล.               

กว้าง 2.80 เมตร ยาว 

230.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอ้มคูระบายนำ้ 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว

รวมสองข้าง 460.00 เมตร               

ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กำหนด 

- - - - ๒,๑๘๙,000     

 

 

ถนน คสล.  กว้าง 2.80 

เมตร ยาว 230.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

คูระบายนำ้ คสล. กว้าง 

0.40 เมตร ยาวรวม

สองข้าง 460.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 

เมตร 

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มทีางระบาย

นำ้ปอ้งกันน้ำ

ท่วมขังใน

พื้นท่ี 

กองช่าง 

2565 

(เพิ่มเตมิ) 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๑๒ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 2   

บ้านบางปลาหมอ                     

 

เพื่อให้

ประชาชนมี

น้ำอุปโภค

บริโภคอย่าง

ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา                             

ความยาว 

1,620 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด  

 

- - - - ๑,๘๒๗,000 

 

ขยายเขต

ประปา                

ความยาว 

1,620 เมตร  

ประชาชนมีน้ำ

อุปโภคและ

บริโภคอย่าง

เพียงพอและ

ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๑๓ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

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 โครงการขยายเขต

ประปา หมู่ที่ 4             

บ้านงาแม่ เชื่อมหมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง  

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ำอุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปา 

ความยาว 

๑,๕๐๐.๐๐ เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

 

- 

 

- - - ๒,๔๓๓,000 

 

ขยายเขตประปา 

ความยาว 

๑,๕๐๐.๐๐ เมตร 

ประชาชนมีน้ำ

อุปโภคและ

บริโภคอย่าง

เพียงพอและ

ทั่วถึง 

กองช่าง 

2565 

(เพิ่มเติม) 

 

 



 

๑๔ 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

1 โครงการจัดศูนย์เรียนรู้

การส่งเสริมอาชีพศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวติ

และส่งเสริมอาชีพ

ผูสู้งอายุตำบลรูสะมิแล   

เพื่อจัด

กิจกรรมฝึก

และส่งเสริม

อาชีพของ

ผูสู้งอายุ ให้มี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

จัดสถานทีใ่นการ

สร้างแหล่งเรยีนรู้

และพัฒนาการฝกึ

อาชีพ ให้ผู้สูงอายุ

ตำบลรูสะมิแล  

จำนวน  100  คน 

เช่น ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

- - - - 

 

50,000 ร้อยละ 90 

ศูนย์เรียนรู้ ฯ              

มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น                 

ทำให้การดำรงชีวติ

ประจำวันของ

ผูสู้งอายุตำบล                

รูสะมิแล              

มีสุขภาพร่างกาย

และจติใจดีขึ้น มีการ

ใช้เวลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ มีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

  

สำนักปลัด 

(งานพัฒนา

ชุมชน) 

(ศพอส.) 

 



 

๑๕ 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

2 โครงการส่งเสริม

การผลิตปุ๋ยชวีภาพ

และสารสกัดชีวภาพ 

เพื่อให้ประชาชนได้

เรียนรู้การทำปุ๋ย

ชีวภาพและสาร

สกัดชวีภาพ ทำใช้

ในครัวเรือนและ

สร้างรายได้ให้

ประชาชน 

สนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ์ 

งบประมาณ หรือ

ความรูใ้นการ

จัดทำผลิตปุ๋ย  

เพื่อให้ประชาชน

จำนวน 30 คน   

มีความเข้าใจมาก

ยิ่งขึ้น 

- - - - 

 

30,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนมี

ความพอใจ        

สร้างความรูค้วาม

เข้าใจในกระบวนการ

ผลติปุ๋ย ประชาชนทำ

ใช้เองได้ หรอือาจจะ

สร้างรายได้ให้

ครัวเรือนมากขึ้น 

สำนักปลัด 
(เกษตรตำบล

รูสะมิแล) 

 

 

 



 

๑๖ 

 

แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

3 โครงการอบรมการ

เลี้ยงปลาในบ่อดิน

และกระชัง 

เพื่อให้ประชาชนได้

มีความรูก้ารเลี้ยง

ปลาในบ่อดิน และ

กระชัง ที่ถูกต้อง 

สนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ์ 

งบประมาณ ในการ

จัดฝึกอบรมให้

ความรูป้ระชาชนใน

ตำบลรูสะมิแล                

จำนวน 20 คน 

- - - - 

 

100,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนมี

ความพอใจ        

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

นำความรูท้ี่ได้ไป

พัฒนาดยีิ่งขึ้น               

และสร้างรายได้ให้

ครัวเรือนได้ดี 

สำนักปลัด 
(เกษตรตำบล

รูสะมิแล) 

 

 

 



 

๑๗ 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

4 โครงการส่งเสริม

การปลูกพืชผัก

ปลอดภัยจาสารพิษ 

เพื่อให้ประชาชน 

มีความรูใ้นการปลูก

พืชผักปลอดภัยจาก

สารพิษ ที่ถูกต้อง 

สนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ์ หรอื

งบประมาณ ในการ

สร้างความรูใ้ห้

ประชาชนตำบล             

รูสะมิแล                

จำนวน 50 คน 

 

- - - - 

 

30,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนมี

ความพอใจ        

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

นำความรูท้ี่ได้ไป

พัฒนาดยีิ่งขึ้น               

และสร้างรายได้ให้

ครัวเรือนได้ดี 

สำนักปลัด 
(เกษตรตำบล

รูสะมิแล) 

 

 



 

๑๘ 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

1 โครงการ  Smart 

City ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชน

ในตำบลรูสะมิแล

สามารถใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต  

เข้าถึงขอ้มูลและ

บริการที่เป็น

ประโยชน์ต่อการ

เข้าถึงขอ้มูลอย่าง

รวดเร็ว ทันสมัย 

 

ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต

ความเร็วระดับสูง

สาธารณะ              

ด้วยเทคโนโลยี   

ไร้สาย Wi-Fi               

(Hi-speed Wi-Fi) 

จำนวนไม่น้อยกว่า

20  จุด 

- - - - 

 

1,000,000 ร้อยละ 90                 

ยกระดับ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ประชาชน

สามารถมีการ

ติดต่อสื่อสารที่

ทันสมัย พัฒนา

อาชีพ สรา้ง

ธุรกิจเพิ่มรายได้

ให้ตนเองผ่าน

เทคโนโลยี

ดิจทิัล  

สำนักปลัด 

 



 

๑๙ 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2565 

2 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และจัดทำ 

Mobile Application 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบขอ้มูล

ข่าวสารของเทศบาล

ได้อย่างรวดเร็ว 

ถูกต้อง ทันต่อ

เหตุการณ์อำนวย

ความสะดวกให้

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ

ได้เป็นอย่างดี 

   

ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร 

ปฏิทนิกจิกรรม ข้อมลู

เก่ียวกับองค์กร ข้อมูล

การให้บริการ โดยมี

แบบฟอร์มใหส้ามารถ

ดาวนโ์หลดได ้

- - - - 

 

350,000 รอ้ยละ 90                 

เพิ่ม      

ประสิทธ ิ        

ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับ

ได้รับความสะดวก

อย่างมี

ประสิทธิภาพใน

ด้านการพัฒนา

นวัตกรรมบริการ

ของ อปท. ในดา้น

งานการให้บริการ 

หรือเพิ่มช่อง

ทางการให้บริการ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



 

๒๐ 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารการจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการพัฒนา

ศักยภาพแกนนำ

เยาวชนตำบล 

รูสะมิแล 

 

- เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก

กล้าคดิ กลา้แสดงออก 

รูจ้ักเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

และรู้จักทำประโยชน์

ให้กับสังคมต่อไป 

 

จัดอบรมให้กับ 

แกนนำเยาวชนใน

ท้องถิ่น เพือ่พัฒนา

และเรียนรูล้ักษณะ

ของผู้นำทีด่ ี

 

- - - - 75,000 รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน 

ในตำบล 

มีประสิทธภิาพ

มากขึน้ 

เยาวชนกล้าคดิกล้า

แสดงออกและรู้จัก

เป็นผู้นำผู้ตามทีด่ ี

ในสงัคมท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อพรอ้ม

ติดตัง้ระบบ

คอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสารข้อมูล

งานทะเบียนราษฎร 

เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

ทะเบียน

ราษฎร 

 1.ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

และระบบสื่อสารข้อมูลสำนัก

ทะเบียนท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 

1.1จัดหาระบบอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ควบคุมการ

ประมวลผล 

1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ควบคุมการประมวลผล  

จำนวน 1 ชุด 

- - - - 1,500,000 ประสิทธิ 

ภาพในการ

ปฏิบัติ 

งานรอ้ยละ 

90% 

การปฏิบัติด้าน

งานทะเบียน

ราษฎร์เป็นไป

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

และอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนในเขต

พืน้ที่เทศบาล

ตำบล 

รูสะมิแล 

สำนักปลัด 

งานทะเบียน

ราษฎร 



 

๒๒ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ต่อ)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

ผลที่

คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อ

พร้อมตดิตั้งระบบ

คอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสารข้อมูล

งานทะเบียน 

ราษฎร  (ต่อ) 

เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

ทะเบียน

ราษฎร 

 1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสาร

ข้อมูลแบบจัดการ จำนวน 1 ชุด      

1.1.3 อุปกรณ์แม่ข่ายการพิมพ์                              

จำนวน  1 ชุด 

1.1.4 เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด 

1.1.5  เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง                    

จำนวน 1 ชุด 

2.1 จัดหาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                      
( HARDWARE ) 
2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์บริการทะเบียน
ราษฎร จำนวน 3 ชุด 
2.1.2 เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน               
จำนวน 2 ชุด 
2.1.3 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 2 ชุด 
2.1.4 อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด 
จำนวน 3 ชุด 
2.1.5 เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 ชุด 
 
 

- - - - - - - สำนักปลัด 

งาน

ทะเบียน

ราษฎร 

 



 

๒๓ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ต่อ)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อ

พร้อมตดิตั้งระบบ

คอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสาร

ข้อมูลงานทะเบียน 

ราษฎร  (ต่อ) 

 3.1 จัดหาระบบคำสั่งควบคุม

การทำงาน  ( SOFTWARE) 

3.1.1 ระบบคำสั่งควบคุมการ

ทำงานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียน

บ้าน  จำนวน 2 ชุด 

3.1.2 ระบบคำสั่งควบคุมการ

ทำงานเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง 

จำนวน 1 ชุด 

3.1.3 ระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์บริการทะเบียน

ราษฎร จำนวน 4 ชุด 

4.1 จัดหาค่าติดตั้งระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 ( HARDWARE) ระบบไฟฟ้าและ
สายสัญญาณ 
 

 

- - - - - - - - 

 

 



 

๒๔ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อ

พร้อมตดิตั้งระบบ

คอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสาร

ข้อมูลงานทะเบียน 

ราษฎร  (ต่อ) 

 
 

5.1 จัดหาระบบสื่อสาร

ข้อมูล (ค่าเช่าวงจรสิ่อสาร) 

5.1.1 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร 

DSL VPN ขนาด 128 Kbps 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ 

รับ-ส่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 

6.1 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

6.1.1 จัดหาค่าบำรุงรักษา

และซ่อมแซมแก้ไขระบบ

คอมพิวเตอร์ (2 ปี) 

 

หมายเหตุ  ค่าครุภัณฑ์  

จำนวนเงิน  189,000.- 

บาท 

 

 

 

 

 

        



 

๒๕ 

 

แบบ ผ. 02 

 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๒๕ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสังคมและความมั่นคง  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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. โครงการปรับปรุง

ภูมทิัศน์รมิเขื่อน

หนา้ด่านศุลกากร  

เพื่อจัดระเบียบ

ผูป้ระกอบการ

และปรับปรุง

ภูมทิัศน์สถานที่

พักผ่อนหย่อน

ใจของ

ประชาชน 

ปรับพืน้ที่ใหเ้ป็น 

ลานอเนกประสงค์ 

สำหรับใช้ประโยชน์

ขนาดกว้าง 

100.00 เมตร    

ยาว 30.00 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - - - 200,000 ร้อยละ ๙๐  

ประชาชน

ได้ประโยชน์ 

ประชาชนมีสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ 

พ่อค้าแม่ค้ามีสถานที่

จำหน่ายสินค้า และ

เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและสะดวก

ในการควบคุมและ

รักษาความสะอาด 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

(เทศกิจ) 



                                                                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/256๔ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 1/2564 

๒๖ 

 

แบบ ผ. 0๒ 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 (ประสานแผน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๒๖ 
 

(โครงการที่เกนิศักยภาพ)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนเจรญิประดิษฐ์ 

ซอย 19 หมู่ท่ี 1               

บ้านรูสะมิแล 

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

มทีางระบายนำ้

ป้องกันนำ้ท่วม

ขังในพืน้ท่ี 

 

ช่วงที่ 1  ถนน คสล. กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอ้ม คูระบายนำ้ คสล. กว้าง 

0.40 เมตร ยาวรวมสองข้าง 840.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.70 เมตร  

ช่วงที่ 2  ถนน คสล. กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอ้มคูระบายนำ้ คสล.                 

กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวมสองข้าง 

700.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 

เมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด 

- - - - ๘,๗๓๖,000 

        

 

ถนน คสล.  

๒ ช่วง พรอ้ม

คูระบายนำ้ 

คสล. 

มเีส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มทีางระบาย

น้ำปอ้งกันน้ำ

ท่วมขังใน

พื้นท่ี 

 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 (ประสานแผน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๒๗ 
 

 (โครงการที่เกนิศักยภาพ)  
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) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล. 

ถนนปากน้ำ ซอย 17 

หมูท่ี่ 6 บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อให้ประชาชน

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มีทาง

ระบายน้ำ

ปอ้งกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที ่

ก่อสร้างยกระดับถนน 

คสล. กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 290.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

คูระบายน้ำ กว้าง 0.50 

เมตร ยาวรวมสองข้าง 

580.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40-0.50 เมตร ตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- - - - ๓,๗๕๔,000 มีถนน คสล.  

กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 290.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร มีคูระบายน้ำ 

กว้าง 0.50 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

580.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย                  

0.40-0.50  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกนั

น้ำท่วมขังใน

พืน้ที ่

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 (ประสานแผน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๒๘ 
 

(โครงการที่เกนิศักยภาพ)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง           

คูระบายน้ำ คสล.                 

สายกอลอบาละ                

หมู่ที่ 6 ซอย 15 

(ทางออกไป

ปากน้ำ)  

เพื่อให้

ประชาชนมี 

ทางระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม 

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ขนาดกว้าง 0.40 

เมตร ยาวรวมสองข้าง 

910.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

 

- - - - ๓,๕๘๖,000       มีคูระบายน้ำ คสล. 

ขนาดกว้าง                  

0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 910.00 

เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

มีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 (ประสานแผน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๒๙ 
 

(โครงการที่เกนิศักยภาพ)  
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) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง

ตลาดรูสะมิแล                 

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล 

 

เพื่อให้ตำบล            

รูสะมิแลมี

สถานที่

จำหน่ายสินค้า

ในพืน้ที่ ที่มี

เหมาะสมเป็น

ระเบียบ 

 

 

 

ก่อสร้างตลาด                  

รูสะมิแล 

จำนวน ๑ แห่ง 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

 

 

- - - - ๙,๖๗๕,000 

 

ตลาดรูสะมิแล 

จำนวน ๑ แห่ง 

 

ประชาชนใน

พืน้ที่มีสถานที่

จำหน่าย

สินค้าใน

ชุมชนที่

เหมาะสมและ

เป็นระเบียบ 

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 (ประสานแผน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๓๐ 
 

(โครงการที่เกนิศักยภาพ)  
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) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนเจรญิ

ประดิษฐ์ ซอย 12 

หมู่ที่ 6               

บ้านสวนสมเด็จ  

เพื่อให้ประชาชน

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม 

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างยกระดับถนน 

คสล. กว้าง 2.30 - 

3.30 เมตร  ยาว 

780.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมคู

ระบายน้ำ กว้าง 0.40 

เมตร ยาวรวมสองข้าง 

1560.00 เมตร               

ลึกเฉลี่ย 0.80-1.00 

เมตร 

- - - - ๙,๘๓๑,000    

 

ถนน คสล.               

กวา้ง 2.30 - 3.30 

เมตร  ยาว 780.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร มีคูระบายนำ้ 

กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 

1560.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.80-1.00 

เมตร 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกนั

น้ำท่วมขังใน

พืน้ที ่

กองช่าง 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 (ประสานแผน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๓๑ 
 

(โครงการที่เกนิศักยภาพ)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการก่อสรา้ง

สนามกฬีา  

ตำบลรูสะมิแล 

 

เพื่อจัดสรา้งสนาม

กฬีามาตรฐานใน

ระดับชุมชนทั้งระดับ

อำเภอและตำบล 

ให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ไดใ้ช้

สถานที่เลน่ออก

กำลังกายและ

ฝึกซอ้มแข่งขันกฬีา 

มีสนามกฬีามาตรฐาน

ในระดับชุมชนทัง้

ระดับอำเภอและ

ตำบล ให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ไดใ้ช้

สถานที่เลน่ออกกำลัง

กายและฝึกซอ้ม

แข่งขันกฬีา 

 

- - - - 56,000,000 รอ้ยละ ๙๐  

เด็ก เยาวชน

และประชาชน

ได้รับประโยชน์ 

เทศบาลมีจดัสรา้ง

สนามกฬีา

มาตรฐานในระดับ

ชุมชนทั้งระดับ

อำเภอและตำบล 

ให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ไดใ้ช้

สถานที่เลน่ออก

กำลังกายและ

ฝึกซอ้มแข่งขันกฬีา 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 (ประสานแผน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๓๒ 
 

(โครงการที่เกนิศักยภาพ) (ต่อ) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการก่อสรา้ง

สนามกฬีา  

ตำบลรูสะมิแล  (ต่อ) 

 

 เพื่อสรา้งโอกาสในการเขา้ถึง

บรกิารทางการกีฬาและ

นันทนาการไดอ้ย่างเสมอภาค 

เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ

การเล่นกฬีา แทนการยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพตดิ 

 

- - - - - - รอ้ยละ ๙๐  

เด็ก เยาวชน

และประชาชน

ได้รับ

ประโยชน ์

เทศบาลมีจดัสรา้ง

สนามกฬีามาตรฐานใน

ระดับชุมชนทั้งระดับ

อำเภอและตำบล 

ให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ไดใ้ช้สถานที่

เล่นออกกำลังกายและ

ฝึกซอ้มแข่งขันกฬีา 

 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 (ประสานแผน)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๓๓ 
 

(โครงการที่เกนิศักยภาพ)  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า 

HIGH MAST  ถนนหนองจิก 

หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5  

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้มี

ความ

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

และปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ติดตัง้เสาไฟฟ้า                  

HIGH MAST                

สูง 15.00 เมตร  8 

ดวงโคม/ตน้  โคมไฟ

ส่องสว่าง แบบ LED 

ขนาด 320 วัตต์ 

จำนวน 10 ต้น ตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- - - - ๘,๘๔๑,000 

 

เสาไฟฟ้า HIGH 

MAST สงู 

15.00 เมตร  

8 ดวงโคม/ต้น  

โคมไฟสอ่งสวา่ง 

แบบ LED ขนาด 

320 วัตต์ 

จำนวน 10 ต้น 

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

และปลอดภยั

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๓๔ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 

เพิ่มเติม   ครั้งที่ 1/2564 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. บริหารงาน

ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์

โฆษณาและ

เผยแพร่ 

โทรทัศน์แอลอีด(ีLED)ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 1920x1080 

ขนาด 40 นิว้  จำนวน 1 เครื่อง 

 

- - - - 15,000 สำนักปลัดเทศบาล 

งานทะเบียนราษฎร์ 

2. บริหารงาน

ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ 

ขนาด 2 ก๊อก  จำนวน 1 เครื่อง 

 

- - - - 6,500 สำนักปลัดเทศบาล 

งานทะเบียนราษฎร์ 

3. บริหารงาน

ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 

(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000  

บีทียู  จำนวน 3 เครื่อง 

(ราคาต่อหน่วย 21,000.- บาท) 

 

- - - - 63,000 สำนักปลัดเทศบาล 

งานทะเบียนราษฎร์ 

 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

เพิ่มเติม   ครั้งที่ 1/2564 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4. บริหารงาน

ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

โทรศัพท์สำนักงาน 

จำนวน 1 เครื่อง 

- - - - 1,500 สำนักปลัดเทศบาล 

งานทะเบียนราษฎร์ 

5. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะเหล็กขนาด 4.5 ฟุต 
จำนวน  4 ตัว  

(ราคาตัวละ 7,000.-บาท 
 

- - - - 2,8000 สำนักปลัด 
งานทะเบียนราษฎร์ 

6. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงานระดับ 3-6  
จำนวน 4 ตัว 

(ราคาตัวละ 1,600.- บาท  
 
 

- - - - 6,400 สำนักปลัด 
งานทะเบียนราษฎร์ 

 
 
 

 



 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 1/2564 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

๓๖ 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 

เพิ่มเตมิ  ครั้งที ่1/2564 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
จำนวน 1 ตัว 

 

- - - - 4,000 สำนักปลัด 
งานทะเบียนราษฎร์ 

 

8. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงานระดับ 3-6  
จำนวน 8 แถว 

(ราคาแถวละ 7,000.- บาท) 
 

- - - - 56,000 สำนักปลัด 
งานทะเบียนราษฎร์ 

 

9. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  
15 ลิ้นชัก 

จำนวน 2 ตัว 
(ราคาตัวละ 4,300.- บาท) 

- - - - 8,600 สำนักปลัด 
งานทะเบียนราษฎร์ 

 


