
 

๙๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิด  

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1. โครงการกอ่สรา้งอาคาร

เอนกประสงคห์ลัง

โรงเรียนตาดีกา                

หมู่ที่ 1 บ้านรสูะมิแล 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

อาคารเอนกประสงค ์

จัดท ากิจกรรมหรอื

โครงการต่าง ๆ ใน

การด าเนินงาน 

 

อาคารเอนกประสงค ์

กวา้ง 8.00 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

798,000 - - - ประชาชน               

รอ้ยละ 80 

ของหมู่บา้นได้

ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี ้

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

2. โครงการกอ่สรา้งถนน 

คสล.ซอยแบไม – 

ก าแพงวัดขจรประชาราม                 

หมู่ที่ 1 บ้านรสูะมิแล 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

ถนน คสล.กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 

99.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

- 345,000 - - ถนนระยะทาง

99.00 เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั 

กองช่าง 



 

๙๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

3. โครงการกอ่สรา้ง                    

คูระบายน้ า (ตอ่จากเดิม) 

ตลอดสาย –  ซอยนิเต๊ะ  

หมู่ที่ 1 บ้านรสูะมิแล 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ขังในพืน้ทีไ่ด ้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

คูระบายน้ า               
กวา้ง 0.80 เมตร 
ยาว 231.00 เมตร 
ลึก 0.50-0.70 

เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล

ก าหนด  

1,232,000 - - - คูระบายน้ า
ระยะทางยาว 
๒31.๐๐ 
เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 
 
 
 
 

4. โครงการสรา้งคูระบายน้ า

ซอย 2๗  ถนนจรูญ

ส าราญ  หมู่ที่1                    

บ้านรูสะมิแล 

 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ขังในพืน้ทีไ่ด ้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

คูระบายน้ ากวา้ง 
๐.๔๐ เมตร ยาว 

122.00 เมตร  ลึก 
๐.๔๐- ๐.๖๐ เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล

ก าหนด 
 

- - - 588,000 
 

คูระบายน้ า
ระยะทางยาว                      
122.๐๐ 
เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 
 
 
 
 



 

๙๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

5. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าจากขา้งวัดขจร

ประชาราม –โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 

40 หมู่ที่ 1                     

บ้านรูสะมิแล  

เพื่อให้มไีฟฟ้า
ส่องสว่าง

ป้องกันปัญหา
อาชญากรรม 
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตเพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า

สาธารณะระยะทาง 
850 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

500,000 - - - รอ้ยละ 90 
ประชาชน            

ได้ประโยชน์จาก
การขยายเขต
กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

สามารถป้องกัน
ปัญหา

อาชญากรรม 
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง                     

6. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ             

ซอยแบปา                

หมูท่ี่ ๑บ้านรูสะมิแล 

 

 

เพื่อให้
ครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช้ในการ
ประกอบ

กิจกรรมต่างๆ 

ขยายเขตเพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าใน              
ซอยแบปา                  

หมูท่ี่ ๑ ตามที่
ประชาชนร้องขอ 

รายละเอียดตามแบบ
แปลน ที่เทศบาล

ก าหนด 

300,000 - - - ร้อยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน์
จากการขยาย

เขต
กระแสไฟฟ้า 

 

ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองชา่ง  

 



 

๙๔ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมูท่ี่ 1 บ้านรูสะมิแล 

(ซอย 9 หอ้ง) ข้างหมูบ่้าน

นครินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

 

ถนนกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 

128.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
เทศบาลต าบล 

ก าหนด 

480,000 - - - ถนนระยะทาง
ยาว 

128.00 
เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองชา่ง 

  



 

๙๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

8. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ  

ซอยบือเดาะ                

หมูท่ี่ 1 บ้านรูสะมิแล 

 

เพื่อให้มไีฟฟ้า
ส่องสว่างป้องกัน

ปัญหา
อาชญากรรม ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

ขยายเขตเพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า
สาธารณะ                

รายเอียดตามแบบ
แปลนที่ เทศบาล

ก าหนด 
 

300,000    ร้อยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน์
จากการ
ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สามารถป้องกัน

ปัญหา
อาชญากรรม 
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองชา่ง ,                   
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมภิาค 
จังหวัด
ปัตตานี 

9. โครงการก่อสร้าง                  
คูระบายน้ า                       
ซอยในหมูบ่้าน                   
หมูท่ี่ ๒                     
บ้านบางปลาหมอ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ที่ได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน 

คูระบายน้ า   กว้าง 
๐.๔๐ เมตร                   

ลึก ๐.๔๐-๐.7๐ 
เมตร  ยาว                

190.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตาม               
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 
 

810,000 - - - คูระบายน้ า
ระยะทาง

ยาว                   
190.๐๐ 
เมตร 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน 

กองชา่ง*1 
 
 
 
 



 

๙๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

10. โครงการบุกเบิกทาง
สาธารณะบรเิวณ           
บ่อกุง้รา้ง  หมู่ที่ 2             
บ้านบางปลาหมอ 

เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคม ในการ
สัญจรไปมา  

บุกเบิกถนนทาง
สาธารณะ

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 

3,796,000 - - - ร้อยละ 60 
ประชาชนมี
เส้นทางคม
นามที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
เส้นทางคม
นามที่สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชา่ง*3 

11. โครงการบุกเบิกถนน

สายมัสยิดดาวะ -  

รมิทะเล  หมู่ที่ 2                       

บ้านบางปลาหมอ 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยัใน
การเดินทาง 

ถนนกวา้ง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 

500.00 เมตร  
หนา 0.50 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 
 

- 1,025,000 
 

- - ถนนระยะทาง
ยาว 500.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

 



 

๙๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

12. โครงการกอ่สรา้ง          

เสาไฟฟ้า  Post top  

บรเิวณหน้าโรงเรยีน              

ตาดีกา  หมู่ที ่2                                      

บ้านบางปลาหมอ 

เพื่อให้ครัวเรอืนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

เสาไฟฟ้า Post Top 
ขนาด 12 เมตร 
จ านวน  ๑  ตน้  

รายเอียดตามแบบ
แปลนที่ เทศบาล

ก าหนด 
 

- - - 180,000 รอ้ยละ 90 
ประชาชน            

ได้ประโยชน์จาก
การขยายเขต
กระแสไฟฟ้า 

ครัวเรอืนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบ
กจิกรรมต่างๆ 

กองช่าง                    

13. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ               

ซอยในหมูบ่้าน          

(บางซอย)  หมูท่ี่ 2                    

บ้านบางปลาหมอ 

เพื่อให้ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

ขยายเขตเพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าใน
ต าบลรูสะมิแล                
หมูท่ี่ 2 ตามที่
ประชาชนร้องขอ 
รายเอียดตามแบบ
แปลนที่ เทศบาล

ก าหนด 

- 300,000 - - ร้อยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน์
จากการขยาย

เขต
กระแสไฟฟ้า 

 

ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองชา่ง                     

 



 

๙๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

14. 

 

 

 

 

 

 

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า  หมู่ที่ 3                   

บ้านดอนรัก 

 

 

 

เพื่อให้ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า                 

ซอยจูหะ                      

ระยะทาง                      

๒๒๐ เมตร  หมู่ที่ ๓ 

รายเอียดตามแบบ
แปลนที่ เทศบาล

ก าหนด                                                       

3๐๐,000 - - - ร้อยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน์
จากการขยาย

เขต
กระแสไฟฟ้า 

ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองชา่ง 

15. โครงการติดตัง้เสา
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง    
(HIGHT MAST) 
มาตรฐาน บรเิวณ
ชุมชนซอืบือรังญายอ, 
บรเิวณสองฝั่งคลอง 
หมู่ที่ 3  บ้านดอนรัก 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ส่องทางให้ประชาชน
ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 
 

บรเิวณชุมชน                          
ซอืบือรังญายอ ,  
สองฝัง่คลอง  
จ านวน 10 ต้น  

รายเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

8,800,000 - - - รอ้ยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน ์

 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน ลด
ปัญหาการกอ่
อาชญากรรม 

 

กองช่าง 



 

๙๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

16. โครงการกอ่สรา้ง                   
คูระบายน้ าขา้งมสัยดิ   
หมู่ที่ 3 บา้นดอนรัก 
 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ขังในพืน้ทีไ่ด ้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

คูระบายน้ า คสล. 
ขนาดกวา้ง                 
๐.๔๐ เมตร                    

ยาว 20๐.00 เมตร                  
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ -

๐.๕๐ เมตร  
รายละเอียดตาม                   

แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

874,000 - - - คูระบายน้ า
ระยะทาง

ยาว               
250  เมตร 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

 

กองชา่ง*2 

17. โครงการบุกเบิกถนน

สาธารณะสายรมิคลอง               

D–8 (ชลประทาน)  

หมู่ที่ 3 บ้านดอนรัก 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยัใน
การเดินทาง 

ถนนกวา้ง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว  200.00 
เมตร หนา ๐.80 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

273,000 
 

- - - ถนน
ระยะทางยาว 

200.๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง*3 



 

๑๐๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

18. โครงการกอ่สรา้ง                   
คูระบายน้ า ซอยอูเซ็ง   
หมู่ที่ 3  บ้านดอนรัก 
 

เพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
พืน้ที่ได ้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ า คสล. 
ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ 

เมตร                    
ยาว 2๕๐.00 เมตร                  
ลึกเฉลี่ยเฉลี่ย ๐.๔๐ 

-๐.๕๐ เมตร  
รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

 

- 655,000 - - ถนนระยะทาง
ยาว 150.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

19. โครงการติดตัง้เสา
ไฟฟ้า ส่องสว่าง 
(HIGHT MAST) 
มาตรฐาน บรเิวณ
ชุมชนโรงปู  หมู่ที ่3               
บ้านดอนรัก 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ส่องทางให้ประชาชน
ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 
 

บรเิวณชุมชน                          
บรเิวณชุมชนโรงปู
จ านวน 1 ตน้  

รายเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

- - - 750,000 รอ้ยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน ์

 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน ลด
ปัญหาการกอ่
อาชญากรรม 

กองช่าง*1                               
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
จังหวัด
ปัตตาน ี



 

๑๐๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

20. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าหมู่ที ่4               

บ้านงาแม่  

 

 

เพื่อให้มไีฟฟ้าส่อง
สว่างปอ้งกัน

ปัญหา
อาชญากรรม ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่จ่าย
กระแสไฟฟ้าสาธารณะ
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

300,000 - - - รอ้ยละ 90 
ประชาชน            

ได้ประโยชน์จาก
การขยายเขต
กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สามารถป้องกัน

ปัญหา
อาชญากรรม 
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง ,                   
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
จังหวัด

ปัตตานี*3 

21. โครงการกอ่สรา้ง

ท่อลอดเหลีย่ม 

บรเิวณทางเข้า

หมู่บา้นลัดดาวลัย ์               

หมู่ที่ 4  บ้านงาแม่ 

 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ในชุมชน 

กอ่สรา้งท่อลอดเหลี่ยม 
1 แห่ง รายเอยีดตาม 
แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

- 3,000,000 - - รอ้ยละ 80 
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การสรา้งท่อ
ลอดเหลีย่ม 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

 



 

๑๐๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

22. โครงการกอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบ้านโตะ๊บิหลั่น  

หมู่ที่ 4   บา้นงาแม ่

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

 

ถนน กวา้ง 3.00  
เมตร  ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

- - 135,000 - ถนนระยะทาง
ยาว 40.00 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

23. โครงการจัดระบบระบาย

น้ าคลองชมสวน หมู่ที่ 4              

บ้านงาแม ่

เพื่อให้น้ าที่อยู่ในคู 
คลอง มีความ
สะอาด มีการ
ระบายน้ าที่ดีขึน้    
ไม่มีมลพิษภาวะ

น้ าเน่าเสีย 

ขุดลอกคู , คลอง ,
ห้วย ,หนอง ,บงึ  

และดดูท่อระบายน้ า
รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

- - 450,000 450,000 รอ้ยละ 90 
ประชาชน ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี
อากาศทีด่ีมี
มลภาวะระบบ
ทางเดินหายใจ
ที่สะดวกและ

บรสิุทธิ ์

กองช่าง 

 

  



 

๑๐๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

24. โครงการกอ่สรา้ง                   
คูระบายน้ า คสล.  
หมู่ที่ ๔  บ้านกัณรี                                        
 

เพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
พืน้ที่ได ้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ า คสล. 
ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ 

เมตร                    
ยาวร ๒๕๐.00 
เมตรวมสองข้าง 
1,120 เมตร                   

ลึกเฉลีย่เฉลี่ย ๐.๕๐ 
– ๐.๘๐  เมตร  
รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

 

๔,๙๑๑,๐๐๐ - - - คูระบายน้ า 
ยาวรวมสอง
ข้างทาง

ระยะทางยาว 
๑,๑๒๐ เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 



 

๑๐๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

25. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 5 บา้นโคกม่วง 

เพื่อให้มไีฟฟ้าส่อง
สว่างปอ้งกันปัญหา
อาชญากรรม ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อจ่าย

กระแสไฟฟ้า
สาธารณะ 

รายละเอียดตาม
แบบแปลน               

ที่เทศบาลก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน์
จากการ
ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สามารถป้องกัน

ปัญหา
อาชญากรรม 
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง                     

26. โครงการกอ่สรา้ง                   
คูระบายน้ า                    
ถนนหนองจิก                 
ซอย 11                     
(ทักษณิอินโฟเทค)             
หมู่ที่ 5 บา้นโคกม่วง 
 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม

ขังในพืน้ทีไ่ด ้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ า คสล. 
ขนาดกวา้ง ๐.๔๐ 

เมตร                    
ยาว 75.00 

เมตร                  
ลึกเฉลี่ย ๐.5๐ -
๐.7๐ เมตร  

รายละเอียดตาม
แบบแปลนฯ 

337,000 - - - ถนน
ระยะทาง

ยาว 75.๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง 



 

๑๐๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

27. โครงการกอ่สรา้ง                   
คูระบายน้ า หลัง
โรงเรียนอนุบาล
ปัตตาน ี หมู่ที ่5  
บ้านโคกม่วง 
 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ที่ได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

คูระบายน้ า คสล.                 
ขนาดกวา้ง ๐.5๐ 

เมตร                    
ยาว 335.00 เมตร                  
ลึกเฉลี่ย ๐.4๐ -              

๐.6๐ เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล

ก าหนด 
 

- 1,274,000 - - ถนนระยะทาง
ยาว 335.๐๐ 

เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

28. โครงการกอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยแบเลาะ  

หลังโรงเรียน ท.4              

หมู่ที่ 5                         

บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

 

ถนน กวา้ง 4.00  
เมตร  ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

- 178,000 - - ถนนระยะทาง
ยาว 50.00 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

๑๐๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

29. โครงการกอ่สรา้งถนน 

ยกระดับถนน คสล. 

ซอย ๔ ถนนไวย

ประสิทธิ ์  หมู่ที ่5                         

บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และ
ป้องกันน้ าท่วมใน

พืน้ที ่
 

ถนน คสล. กวา้ง 
๓.๓๐ เมตร ยาว 

๑๒๐.๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อม   

คู ระบายน้ า รา คสล. 
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวมสองขา้ง 

๒๔๐.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๖๐-๐.๘๐ 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

๑,๔๑๑,๐๐๐ - - - ถนนระยะทาง
ยาว ๑๒๐.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 

๑๐๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

30. โครงการกอ่สรา้งถนน 

ยกระดับถนน คสล. 

ซอยอู่ศรีนคร                     

ถนนไวยประสิทธิ ์          

หมู่ที่ 5  บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และ
ป้องกันน้ าท่วมใน

พืน้ที ่
 

ถนน คสล. กวา้ง 
๓.๘๐ เมตร ยาว 

๑๑๐.๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมคู
ระบายน้ า  คสล. 
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวมสองขา้ง 

๒๒๐.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๘๐ 

เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 
 

๑,๒๖๒,๐๐๐ - - - ถนนระยะทาง
ยาว ๑๑๐.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  



 

๑๐๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

31. โครงการกอ่สรา้งถนน 

ยกระดับถนน คสล.                

ซอยตรงขา้มโรงแรม ๙๙  

ถนนไวยประสิทธิ ์          

หมู่ที่ 5  บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และ
ป้องกันน้ าท่วมใน

พืน้ที ่
 

ถนน คสล. กวา้ง 
๓.๓๐ เมตร ยาว 

๑๑๐.๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมคู
ระบายน้ า  คสล. 
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวมสองขา้ง 

๒๒๐.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๖๐-๐.๘๐ 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

๑,๒๖๑,๐๐๐ - - - ถนนระยะทาง
ยาว ๑๑๐.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 

๑๐๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

32. โครงการกอ่สรา้งถนน 

ยกระดับถนน คสล.                 

ซอย ๙๙  ถนนไวย

ประสิทธิ ์  หมู่ที ่5                         

บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และ
ป้องกันน้ าท่วมใน

พืน้ที ่
 

ถนน คสล. กวา้ง 
๓.๘๐ เมตร ยาว 
๘๕.๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อม               
คูระบายน้ า  คสล. 
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวมสองขา้ง 

๑๗๐.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๘๐ 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

๙๖๒,๐๐๐ - - - ถนนระยะทาง
ยาว ๘๕.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



 

๑๑๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

33. โครงการกอ่สรา้งถนน 

ยกระดับถนน คสล. 

ซอยโรงน้ าแข็งรว่ม

มิตร ถนนไวยประสิทธิ ์          

หมู่ที่ 5  บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และ
ป้องกันน้ าท่วมใน

พืน้ที ่
 

ถนน คสล. กวา้ง 
๓.๓๐ เมตร ยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมคู
ระบายน้ า  คสล. 
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวมสองขา้ง 

๒๖๐.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๘๐ 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

๑,๕๓๗,๐๐๐ - - - ถนนระยะทาง
ยาว ๑๓๐.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  



 

๑๑๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

34. โครงการกอ่สรา้งถนน 

ยกระดับถนน คสล. 

ซอยตรงขา้มโรง

น้ าแข็งรว่มมติร             

ถนนไวยประสิทธิ ์          

หมู่ที่ 5  บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และ
ป้องกันน้ าท่วมใน

พืน้ที ่
 

ถนน คสล. กวา้ง 
๓.๓๐ เมตร ยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมคู
ระบายน้ า  คสล. 
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวมสองขา้ง 

๒๖๐.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๘๐ 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

๑,๕๓๗,๐๐๐ - - - ถนนระยะทาง
ยาว ๑๓๐.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 

๑๑๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

35. โครงการกอ่สรา้ง                   
คูระบายน้ า ซอย 1 
ถนนพระยาเมือง            
หมู่ที่ 5                        
บ้านโคกม่วง 
 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ที่ได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ยกระดับถนน 0.20 
เมตร  คูระบายน้ า คสล.                 
ขนาดกวา้ง ๐.4๐ เมตร                    

ยาว 50.00 เมตร                  
ลึกเฉลี่ย ๐.3๐ -๐.4๐ 
เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 
 

- - - 310,000 ถนน
ระยะทาง

ยาว 50.๐๐ 
เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

36. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง             

ซอย 9  หมู่ที ่6                

บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้มไีฟฟ้าส่อง
สว่างปอ้งกัน

ปัญหา
อาชญากรรม ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้า                  
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
สาธารณะ รายละเอยีด

ตามแบบแปลน ที่
เทศบาลก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน์
จากการ
ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สามารถป้องกัน

ปัญหา
อาชญากรรม 
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง                     



 

๑๑๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

37. โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 5           

บ้านโคกส าโรง  

 

 

 

เพื่อให้ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี ๕                       

จ านวน  ๕  จุด 

๑.  ซอยป่าช้าจีน หลงัโรงเรียน

อนุบาลปัตตานี   

๒.  ปากซอย ๑ ระเด่นอาหมัด 

๓.  ซอย ๑ ถนนพระยาเมอืง               

หนา้ปากซอย 

๔   ซอย ๗ ถนนพระยาเมอืง  

หนา้ปากซอย 

๕.  ซอย ๑ ถนนพูนสวัสดิ ์   

รายเอยีดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด 
                               

- 500,000 - - ร้อยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน์
จากการ
ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 
 

ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบ
กิจกรรมตา่งๆ 

กองชา่ง ,                   
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมภิาค
จังหวัด
ปัตตานี 

  



 

๑๑๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

38. โครงการก่อสร้าง               

คูระบายน้ า                  

สายกอลอบาละ                     

หมูท่ี่ 6 บ้านสวน

สมเด็จ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ที่ได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน 

ถนน กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 450.00 เมตร              
คูระบายน้ า  กว้าง                  

๐.4๐ เมตร                    
ยาวรวม 2 ขา้ง 900 

เมตร ลกึเฉลี่ย ๐.5๐ -๐.
8๐ เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

3,407,000 - - - ถนน
ระยะทาง
ยาว 450.
๐๐ เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง*3 

39. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ซอย 1 หลัง มอ.
ปัตตานี หมูท่ี่ 6                           
บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ตกิคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 675.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบฯ 

350,000 - - - ถนน
ระยะทาง

ยาว 
135.00 
เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

กองช่าง*4 



 

๑๑๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

40. โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมคูระบายน้ า 

ซอยจตุรมติร                          

(ปากซอย 4 แยก)                   

หมู่ที่ 6                                

บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ที่ได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

คูระบายน้ ากวา้ง 0.40 
เมตร ยาวรวม 2 ข้าง   

900.00 เมตร                
ลึกเฉลี่ย 0.60-1.00 
เมตร  รายละเอยีดตาม

แบบแปลน                
ที่เทศบาลต าบลก าหนด 

- 
 

- 3,657,000 - ถนนระยะทาง
ยาวรวม 2 

ข้าง 900.๐๐ 
เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

41. โครงการกอ่สรา้งคู
ระบายน้ า คสล.              
ซอย 23  (ศรัณญา)
ถนนปากน้ า  หมู่ที ่6                        
บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ที่ได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

คูระบายน้ ากวา้ง 
 0.40 เมตร                    

ยาว 139 เมตร                 
ลึกเฉลี่ย ๐.4๐ -๐.8๐ 
เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

- - 700,000 - ถนนระยะทาง
ยาว 139.๐๐ 

เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

 



 

๑๑๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

42. โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล. พรอ้ม   
คูระบายน้ า ซอย 3 
ถนนหลงั มอ.       
หมู่ที่ 6                        
บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ที่ได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ถนน กวา้ง 4.80 เมตร  
ยาว  135 เมตร หนา 
0.15 เมตร คูระบายน้ า                
ขนาดกวา้ง ๐.4๐ เมตร                    

ยาว 50.00 เมตร                  
ลึกเฉลี่ย ๐.3๐ -๐.4๐ 
เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

- 1,546,000 - - ถนน
ระยะทาง

ยาว            
135.๐๐ 
เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

43. โครงการกอ่สรา้ง              
คูระบายน้ า ซอย 8 
ถนนโรงเหล้า                
สาย ข.  หมู่ที่ 6                        
บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ที่ได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

คูระบายน้ ากวา้ง 
 0.40 เมตร                    

ยาว 139 เมตร                 
ลึกเฉลี่ย ๐.4๐ -๐.8๐ 
เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด 

- - 528,000 - ถนน
ระยะทาง
ยาว 139.
๐๐ เมตร 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



 

๑๑๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

44. โครงการกอ่สรา้งถนน 

ยกระดับถนน คสล. 

ถนนจตุมติร ตรอก ๑    

หมู่ที่ ๖                         

บ้านสวนเด็จ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และ
ป้องกันน้ าท่วมใน

พืน้ที ่
 

ถนน คสล. กวา้ง 
๒.๘๐ เมตร ยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมคู
ระบายน้ า  คสล. 
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวมสองขา้ง 

๒๖๐.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๐ 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

๑,๓๘๓,๐๐๐ - - - ถนนระยะทาง
ยาว ๑๓๐.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 

๑๑๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

45. โครงการกอ่สรา้ง

ยกระดับถนน คสล. 

ถนนปากน้ า ซอย 23 

ตรอก 3  หมู่ที ่๖                         

บ้านสวนเด็จ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั และ
ป้องกันน้ าท่วมใน

พืน้ที ่
 

ถนน คสล. กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว  
93.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมคู
ระบายน้ า  คสล. 
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ยาวรวมสองขา้ง 
186.๐๐ เมตร            

ลึกเฉลี่ย ๐.3๐-๐.5๐ 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

976,000 - - - ถนนระยะทาง
ยาว 93.๐๐ 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทาง

คมนาคมที่
สะดวก 

รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  



 

๑๑๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

46. โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า  หมู่ที ่6   

บ้านสวนสมเด็จ 

 

 

 

เพื่อให้ครัวเรอืนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖                       

จ านวน  ๒  จุด 

๑. ซอย ๙  ถนนหลงั 

มอ.ปัตตานี    

๒. บรเิวณถนนหน้า

สวนสมเด็จ   

รายเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด          

- ๗๐๐,000 - - รอ้ยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน์
จากการ
ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ครัวเรอืนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบ
กจิกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

47. โครงการติดตัง้เสา
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
(HIGHT MAST) 
มาตรฐานถนนสวน
สมเด็จ  หมู่ที่ 6               
บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ส่องทางให้
ประชาชน

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

จ านวน ๗ ตน้ 
ขนาดสูง ๑8 เมตร  
พรอ้มเกาะกลาง 
รายเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลก าหนด 
 

๕,๐0๐,๐๐๐ - - - รอ้ยละ 90 
ประชาชน            
ได้ประโยชน ์

 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน ลด
ปัญหาการกอ่
อาชญากรรม 

 

กองช่าง ,                   
การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
จังหวัด
ปัตตาน ี



 

๑๒๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

48. 

 

 

 

 

โครงการกอ่สรา้ง
ห้องน้ าสาธารณะ
ส าหรับผู้สงูอาย ุ         
คนพิการ , และ
ประชาชน/คนทั่วไป  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและ

ให้บริการผูสู้งอาย ุ 
และประชาชน 

ประชาชนผู้สูงอาย ุ 
และประชาชนที่มา
ติดตอ่ราชการ 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - รอ้ยละ 90  
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์
 

ประชาชน
ประทับใจการ
บรกิารของ
เทศบาล 

ส านักปลดั 
 

49. โครงการกอ่สรา้ง  / 
ปรับปรุงซอ่มแซม
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล               
รูสะมิแล  ที่ช ารดุ 

เพื่อก่อสรา้ง / 
ปรับปรุงซอ่มแซม
อาคารส านักงานที่
ช ารุดเสียหาย 

 

กอ่สรา้ง / 
ปรับปรุงซอ่มแซม
อาคารส านักงาน         
ที่ช ารุดเสียหาย 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

รอ้ยละ 90  
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์

พนักงาน
เทศบาลมี
อาคาร

ส านักงานใช้
อย่างเหมาะสม 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

  



 

๑๒๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

50. 

 

 

 

 

โครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
หมูบ่้าน 1-6                
ต าบลรูสะมิแล                       

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนครอบคลุม

และทั่วถึง 

ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวใน
หมูบ่้าน หมูท่ี่   

1-6  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ 90  
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร  ทัน
ต่อเหตุการณ์
บ้านเมืองในยุค

ปัจจุบัน 

กองชา่ง 

51. โครงการก่อสร้าง
หอ้งน้ า (สุขา)  
ตลาดนัดรูสะมิแล   
หมูท่ี่ ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีห้องน้ าที่ถูก
สุขอนามัย 
สะอาด และ

เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 9 

เมตร    ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล

ก าหนด 
 

- ๕00,000 
 

- - ร้อยละ 90 
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 

สร้างสุขนิสัย
ในการอยู่
ร่วมกันของ
สังคมไทยให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองชา่ง 

  



 

๑๒๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

52. 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นใน
หมูบ่้าน  หมูท่ี่ 1-6                      
ต าบลรูสะมิแล 
 
 

เพื่อให้เด็กมี
สถานที่ส าหรับ
เล่น นันทนาการ                
เพื่อฝึกทักษะด้าน
ต่างๆ ร่างกาย 
จติใจ สมบูรณ์

แข็งแรง 
 

สนามเด็กเล่น              
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

๖00,000 
 

๖00,000 
 

๖00,000 
 

๖00,000 
 

ร้อยละ 90 
เด็กและ
นักเรียน
ได้รับ

ประโยชน์ 

เด็กมีสถานที่
ส าหรับเล่น 
นันทนาการ 
เพื่อฝึกทักษะ
ด้านต่างๆ 

ร่างกาย จิตใจ 
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กองชา่ง 

53. โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาฟุตซอล 
หมูท่ี่ 6                            
ต าบลรูสะมแิล 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ท ากิจกรรมการ
ออกก าลังกาย
ของหมู่บ้านต่าง 

ๆ 
 

กว้าง  12 เมตร  
ยาว 40  เมตร  
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 90  
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 

เยาวชนมี
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์  
หา่งไกล                 

ยาเสพติดใน
หมูบ่้าน 

กองชา่ง 



 

๑๒๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

54. 

 

 

 

โครงการปรับปรุง

อาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้มสีถานที่

ปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสมใน

สถานที่ราชการ 

ปรับปรุง แก้ไข 

เพิ่มเติม ฯลฯ

อาคารส านักงาน

เทศบาล  

1,500,000 - - - ร้อยละ 95 
มีการ

ปฏิบัติงาน
ได้ดขีึน้ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริการให้กับ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 

55. 

 

โครงการถมดินปรับ
พืน้ที่  หมูท่ี่ 1                    
บ้านรูสะมิแล 

เพื่อปรับพืน้ที่ใน
การจัดตัง้ตลาด
นัดรูสะมิแล 

ถมดิน และเทพืน้
คอนกรีต   

3,000,000 - - - ร้อยละ 90 
ประชาชน
ในพืน้ที่
ได้รับ

ประโยชน์ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริการให้กับ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 

กองชา่ง 

56. โครงการก่อสร้างวงเวียน          
หลัง มอ.ปัตตานี หมู่ที่ 6 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การเคารพ                   

กฎจราจรและ
ประชาชน มีความ

ปลอดภัย 
 

วงเวียน                  
จ านวน  1  จุด
รายละเอียดตาม               

แบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

2,000,000 - - - ร้อยละ 85 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ 

ป้องกันปัญหา
จราจรการจราจร

ติดขัด 

กองช่าง 



 

๑๒๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1. โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต

ป ร ะ ป า ทั้ ง ห มู่ บ้ า น       

หมู่ที่ 1  บ้านรูสะมิแล 

 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อย่าง

เพยีงพอ 

ขยายเขตประปา 

หมู่ที่ 1 

893,000 - - - ร้ อ ย ล ะ  8 0 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จาก

การขยาย เขต

ประปาหมู่บา้น 

ประชาชนมีน้ า

ดื่มน้ าใช้อุปโภค

บริโภคที่สะอาด 

ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง*1 

2. โครงการขยายเขต

ประปา ซอยตลาดนัด   

รูสะมิแล - โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 40  

หมู่ที่ ๑  บ้านรูสะมิแล 

เพื่อให้ครัวเรอืนมี
ประปาใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม

ต่างๆ 

ขยายเขตประปา
บรเิวณซอยตลาด

นัดรูสะมิแล 

- - 4,736,000 - รอ้ยละ 90 
ประชาชน            

ได้ประโยชน์จาก
การขยายเขต

ประปา 
 

ประชาชน                  
มีประปาใช้ใน
การประกอบ
กจิกรรมต่างๆ 

ศ.อบต. , 
กองช่าง ทต.
รูสะมิแล 

 

 

 

 



 

๑๒๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

3. โครงการขยายเขต

ประปาในหมู่บ้านตรง

ข้ามโรงงานแกะปู            

หมูท่ี่ 1  บ้านรูสะมิแล 

 

 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ระยะทาง                
373 เมตร 
รายเอียดตาม 
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 
 

150,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การขยาย

ประปาหมูบ่้าน 

ประชาชนมีน้ า
ดื่มน้ าใช้

อุปโภคบริโภค
ที่สะอาด                 

ถูกสุขอนามัย 

กองชา่ง 

4. โครงการบริหาร

จัดการโรงผลติน้ าดื่ม 

เพื่อให้ประชาชน

มีน้ าดื่มน้ าใช้

อุปโภคบริโภคที่

สะอาด            

ถูกสุขอนามัย 

บริหารจัดการ

ผลติน้ าดื่มเพื่อ

บริการและ

จ าหน่ายใน

ต าบลรูสะมิแล 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จาก

การปรับปรุง

ระบบประปา

หมูบ่้าน 

ประชาชนมีน้ า

ดื่มน้ าใช้

อุปโภคบริโภค

ที่สะอาด                 

ถูกสุขอนามัย 

กองชา่ง 



 

๑๒๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างอาคาร

เก็บวัสดุประปา  หมู่ที่ 1                   

บ้านรูสะมิแล 

  

เพื่อเป็นสถานที่

เก็บรักษาวัสดุ

อุปกรณ์ของ

ระบบประปา             

ทุกชนิด 

กว้าง  10.00 
เมตร  ยาว 

15.00 เมตร 
รายเอียดตาม    
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 

- - 1,800,000 

 

- ร้อยละ 80                   

ทต.รูสะมิแล                   

มีประสิทธิภาพ

ด้านการ

ประปา 

 

มีสถานที่เก็บ

รักษาวัสดุ

อุปกรณ์

ประปาได้

เป็นระบบ

ระเบียบ 

กองชา่ง 

6. โครงการปรับปรุงอาคาร
ผลติน้ าประปา   หมูท่ี่ 1                
บ้านรูสะมิแล 
 

เพื่อให้อาคาร
ผลติน้ าประปา
มีความสะอาด 
คงทนแข็งแรง 
และมีมาตรฐาน
ของน้ าประปา 

 

ปรับปรุงตัว
อาคารเดิม ต่อ

เติมหรอื
ซ่อมแซมในส่วน

ที่สกึหรอ 
รายเอียดตาม    
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 

- 300,000 
 

- - ร้อยละ 75                                     
มีประสิทธิภาพ

ด้านการ
ประปา 

 

มีอาคาร
ผลติ

น้ าประปาที่
สะอาด ถูก
สุขอนามัย 
ปลอดจาก
เชื้อโรค 

กองชา่ง 



 

๑๒๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

7. โครงการปรับปรุง / ขยาย

เขตประปาหมู่บา้น หมู่ที ่2   

บ้านบางปลาหมอ 

เพื่อให้ประชาชน

มีน้ าประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

ปรับปรุงประปา 

หมู่ที่ 2 

650,000 - - - รอ้ยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จาก

การขยายเขต

ประปาหมู่บา้น 

ประชาชนมี

น้ าดืม่น้ าใช้

อุปโภค

บรโิภคท่ี

สะอาด ถูก

สุขอนามัย 

กองช่าง 

8. โครงการขยายเขตประปา

บรเิวณซอยน้ าใส หมู่ที ่4 

บ้านงาแม ่

 เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพยีงพอ 

ระยะทาง                  
240 เมตร 
รายเอียดตาม 
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 

180,000 - - - รอ้ยละ 80 
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การขยาย

ประปาหมู่บา้น 
 

ประชาชนมี
น้ าดืม่น้ าใช้
อุปโภค
บรโิภคท่ี
สะอาด                 

ถูกสุขอนามยั 

กองช่าง 

  



 

๑๒๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

9. โครงการขยายเขตประปา

บรเิวณซอยปั้มแก๊ส                

หมู่ที่ 4  บ้านงาแม่ 

 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อย่างเพยีงพอ 

ขยายเขตประปา
ระยะทาง                  
320 เมตร 
รายเอียดตาม 
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 

320,000 - - - รอ้ยละ 80 
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การขยาย

ประปาหมู่บา้น 
 

ประชาชนมีน้ า
ดื่มน้ าใช้อุปโภค
บรโิภคท่ีสะอาด                 
ถูกสุขอนามยั 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๕ 
บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดและ

เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค 

 

ก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ที่ ๕ 
รายเอียดตาม    
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด  

- ๓,0๐๐,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 80 
ประชาชน

ได้รับประโยชน์
จากการ

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมูบ่้าน 

 

ประชาชนมีน้ า
ที่สะอาดและ
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค 
 

กองชา่ง 

  



 

๑๒๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

11. โครงการจัดหาแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภคบริโภค 
 
 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
น้ าดิบ ในการ
ผลติน้ าประปา
ใช้เพื่อการ

อุปโภคบริโภค , 
การเกษตร , 
ภัยแล้งต่าง  ๆ 

ฯลฯ                        
 

หมูท่ี่ 1-6 
ในพืน้ที่ต าบล      
รูสะมิแล 

1,000,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน

ได้รับประโยชน์
จาก                

แหลง่น้ า 
 

ประชาชนมีน้ า
ที่สะอาดและ
เพียงพอในการ

ด ารงชีวติ
ประจ าวัน ดขีึน้              

 

กองชา่ง 

 

 

 

 



 

๑๓๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

12. โครงการจัดตั้งสถาน 

ธนานุบาล (โรงรับจ าน า) 

เทศบาลต าบล                    

รูสะมิแล หลัง มอ.

ปัตตาน ี  หมู่ที่ 6            

 

เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่มี

รายไดน้้อย หรือ

ประสบปัญหาขาด

สภาพคลอ่งทาง

การเงินและช่วย

ตรงึอัตราดอกเบีย้

รับจ าน าให้ถูกกวา่

โรงรับจ าน าเอกชน 

กอ่สรา้งอาคาร

สถานธนานุบาล 

กวา้ง  6.00 

เมตร  ยาว  

8.00  เมตร                

รายเอียดตาม    

แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 

5,000,000 - - - ประชาชน               

รอ้ยละ 90              

ได้รับประโยชน์

จากการการ

จัดตั้งสถาน 

ธนานุบาล 

ช่วยให้

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

ตัดสนิใจที่จะ

จ าน าทรัพยส์ิน

เพื่อการด ารง

ชีวติประจ าวัน

ได้เพิ่มขึน้ 

กองคลงั 

 

 

 

 

 



 

๑๓๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1. 

 

 

 

 

โครงการติดตั้ง / 
ซ่อมบ ารุงสัญญาณ
ไฟจราจร ในต าบล            
รูสะมิแล  

เพื่อให้การใชร้ถ 
ใช้ถนนมรีะเบียบ
วินัย ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุเกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน 

 

สัญญาณไฟจราจร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90
ประชาชน
ได้ใช้

ประโยชน์
สัญญาณ
ไฟจราจร 

การใชร้ถ ใช้ถนน
มีระเบียบวินัย 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ  เกิด

ความปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

 

กองชา่ง 

2. โครงการตีเส้น
จราจรและจัดท า
เครื่องหมายบังคับ
จราจรในเขตต าบล            
รูสะมิแล 

เพื่อให้การใชร้ถ 
ใช้ถนนมรีะเบียบ
วินัย ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ  
เกิดความ

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน 

 

ตีเส้นจราจรและ
จัดท า 

เครื่องหมายบังคับ
จราจรในเขตต าบล          

รูสะมิแลราย 
ละเอยีดตามแบบ
แปลนที่ เทศบาล

ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 85 
ประชาชน
ได้ใช้

ประโยชน์
การตเีส้น
จราจร 

การใชร้ถ ใช้ถนน
มีระเบียบวินัย 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ  เกิด

ความปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองชา่ง 



 

๑๓๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

3. 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
เครื่องหมายบังคับ
จราจรที่ช ารุด
เสียหายในเขต
ต าบลรูสะมิแล 
 

เพื่อให้การใชร้ถ                 
ใช้ถนนมรีะเบียบวินัย  

ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 
 

ปรับปรุงเครื่องหมาย
บังคับจราจรที่ช ารุด
เสียหายในเขตต าบล

รูสะมิแล 
รายละเอียดตาม             

แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

50,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 95 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เครื่องหมาย
บังคับจราจร 

เพื่อให้การใช้
รถ ใช้ถนนมี
ระเบียบวินัย  
ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 
เกิดความ
ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองชา่ง 

4. โครงการก่อสร้าง        
วงเวียนบริเวณสี่
แยกทางขึ้นสะพาน
เฉลิมพระเกียรต ิ 
หมูท่ี่ 6   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
การเคารพ                  

กฎจราจรและ
ประชาชน มคีวาม

ปลอดภัย 
 

วงเวียน                  
จ านวน  1  จุด
รายละเอียดตาม              

แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

2,0๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 85 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

ป้องกันปัญหา
จราจร

การจราจร
ติดขัด 

กองชา่ง 



 

๑๓๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1. 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้าง          
วงเวียนหลัง มอ.
ปัตตานี หมูท่ี่ 6 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีการเคารพ                   
กฎจราจรและ
ประชาชน มี

ความปลอดภัย 
 

วงเวียน                  
จ านวน  1  จุด
รายละเอียดตาม               
แบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด 

2,000,000 - - - ร้อยละ 85 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

ป้องกันปัญหา
จราจร

การจราจร
ติดขัด 

กองชา่ง 

2. โครงการวางและ
จัดท าผังเมอืงรวม
เมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี  
(ปรับปรุง)                

เพื่อร่วมกับ
หนว่ยงานอปท. 
ของอ าเภอเมอืง
ปัตตานี  วางและ
จัดท าผังเมอืงที่
ถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพ 

 

วางและจัดท าผัง
เมืองรวมปัตตานี 
รายเอียดตามแบบ
แปลนที่ เทศบาล

ก าหนด 
 

53,370 
 
 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
หนว่ยงาน
เทศบาล            

ได้ประโยชน์
จากการวาง
และจัดท าผัง
เมืองรวม 

มีผังเมอืงที่
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

กองชา่ง 

 

 



 

๑๓๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3  การเสริมสรา้งความมั่นคง พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมอืงสูน่านาชาติ   

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

 ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ๑.5  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  

(บาท)  

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1. 

 

 

 

 

เงินส ารองจ่าย 
 
 

เป็นงบประมาณ
ไว้ส ารองจ่าย 
ในกรณีจ าเป็น
เร่งดว่น เกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ 
หรอืด าเนินงาน
ตามอ านาจ
หนา้ที่ของ
เทศบาล  

 

พืน้ที่ต าบล              
รูสะมิแล                 
ที่ได้รับ

ผลกระทบใน
ด้านภัยพิบัติ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

เป็นการ
บรรเทาทุกข์ให้
ประชาชนที่
ได้รับความ

เดือดร้อนหรอื
ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 


