
 

๑๓๕ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการค่าจัดการ

เรียนการสอน                

(รายหัว)              

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ ามัสยิด                

นูรุลลุตฟ ีหมู่ที่  5  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดการเรียนการสอน 

ให้ศูนย์พัฒนา             

เด็กเล็ก 

คา่สื่อการเรียนการ

สอน วัสดุการศึกษา 

และเครื่องเล่น

พัฒนาการเด็กเล็ก

ประจ าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กประจ า

มัสยดินูรุลลุตฟ ี 

221,000 221,000 221,000 221,000 รอ้ยละ ๙๐

นักเรยีน 

ได้รับ

ประโยชน ์

เด็กเล็กมีสื่อการ

เรียนการสอน วสัดุ

การศึกษา และ

เครื่องเล่นที่

เพยีงพอ 

กอง 

การศึกษา 

2. โครงการเรียนรูน้อก

สถานศึกษาหนูนอ้ย

เรียนรูสู้่โลกกว้าง                           

(ศพด. นูรุลลุตฟี)                

เพื่อส่งเสรมิให้เด็กได้

เรียนรูน้วัตกรรม

ระดับปฐมวยัจาก

เรียนรูจ้ากการเรยีนรู้

นอกสถานที่แหลง่

เรียนรูจ้รงิ 

เด็กเล็ก ๔๕ คน 

ผู้ปกครองเด็ก             

๔๕ คน ครูผู้ดูแลเด็ก             

๖ คนเจา้หน้าที่

เทศบาล  ๔ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

รอ้ยละ ๙๕ 

นักเรยีน

ได้รับการ

พัฒนา 

เด็กได้เรยีนรู้

นวัตกรรมระดับ

ปฐมวัยจากเรยีนรู้

จากการเรยีนรูน้อก

สถานที่แหล่งเรยีนรู้

จรงิได้ดยีิ่งขึน้ 

กองการศึกษา 



 

๑๓๖ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.1  แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3. โครงการสนับสนุน

คา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศึกษาส าหรับ

โครงการ (อาหาร

กลางวัน) สถานศึกษา

ในพืน้ที่ต าบลรสูะมิแล 

 

เพื่อเป็นการ

สนับสนุนอาหาร

กลางวันให้กับเด็กใน

ต าบลรูสะมิแล 

สถานศึกษาใน

ต าบล 

รูสะมิแล 

637,๐๐๐ 637,๐๐๐ 637,๐๐๐ 637,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐

นักเรยีน 

ได้รับ

ประโยชน ์

นักเรยีน 

ในสถานศึกษามี

อาหารได้รับ

ประทาน 

อย่างเพยีงพอ 

กอง 

การศึกษา 



 

๑๓๗ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.1  แผนงานการศึกษา 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติ

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4. โครงการสนับสนุน

อาหารเสรมิ  (นม) 

ให้กับโรงเรยีนและ

สถานศึกษาในพืน้ที่

ต าบลรูสะมิแล 

 

เพื่อเป็นการสนับสนุน

อาหารเสรมิ (นม) 

ให้กับเด็กในต าบล                  

รูสะมิแล 

สถานศึกษาใน

ต าบล 

รูสะมิแล 

5,017,498 5,017,498 5,017,498 5,017,498 รอ้ยละ ๙๐

นักเรยีน 

ได้รับ

ประโยชน ์

นักเรยีน 

ในสถานศึกษามี

อาหารได้รับ

ประทาน 

อย่างเพยีงพอ 

กอง 

การศึกษา 



 

๑๓๘ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติ

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศกึษาส าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กประจ ามัสยิด                   

นูรุลลุตฟี  หมูท่ี่ ๕  

เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและเป็น

การพัฒนา

ศักยภาพของ                         

ครูผูดู้แลเด็ก 

ปีละ ๑ 

โครงการ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๕ 

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 

ครูผูดู้แลเด็ก

ได้รับการพัฒนา 

กอง

การศกึษา 

6. โครงการส่งเสริมความรู้ห้องสมุด
ประชาชน  หมู่ที่ ๑-๖                       
ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่มคีวาม
สะดวก  ทันสมัย  
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

หอ้งสมุด
ประชาชน 
จ านวน                    
๖ แห่ง 
(ปีละ ๒ 
แห่ง) 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 85 
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลขา่วสาร ที่
มีความสะดวก  
ทันสมัย  รวดเร็ว  

และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 



 

๑๓๙ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7. โครงการจัดคา่ย

อบรมคุณธรรม

จรยิธรรมให้เยาวชน

ในต าบลรูสะมิแล 

เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน/

เยาวชนยดึมั่นในหลักค า

สอนอันดงีามตามหลัก

ศาสนา เปน็คนด ีและเปน็

ประโยชน์ตอ่สงัคม 

จัดกจิกรรมสอนศาสนา 

(อิสลามคนืวันศุกร)์และ

จัดคา่ยอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม ให้กับเยาวชน

ในต าบลรูสะมิแล 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

รอ้ยละ ๙๐ 

เยาวชน 

ประชาชน     

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชน/เยาวชน

ยึดมัน่ในหลักค า

สอนอันดงีามตาม

หลักศาสนา                  

เป็นคนดี และเป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคม 

กอง 

การศึกษา 

8. โครงการ English 

Camp for Children  

เพื่อให้เด็กได้พัฒนา

ความรูท้างภาษาและมี

เจตคติที่ดีตอ่

ภาษาอังกฤษและน า

ความรูไ้ปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้ 

เด็กนักเรียนในเขต

ต าบลรูสะมิแล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 

นักเรียน             

เข้าร่วม

โครงการ 

นักเรียนได้พัฒนา

ความรูท้างภาษา

และมีเจตคติที่ดี

ต่อภาษาอังกฤษ

และน าความรู้ไป

ใช้ได้ด ี

กอง

การศกึษา 



 

๑๔๐ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.1 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9. โครงการจัดอบรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ความรูด้้าน
ภาษาสู่ประชาคม
อาเซียน  ( ASEAN  
Economic Community  
AEC )               
 

เพื่อให้ได้รับความรู้

ในด้านภาษาและ

อื่นๆ เข้ากลุ่มสู่

อาเซียน 10 

ประเทศ 

จัดอบรมด้าน

ความรูภ้าษาที่

ส าคัญ ๆ เช่น 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจนี , หรอื

ภาษาอื่นๆ ที่นยิม

ใช้ตามหลักสากล  

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ร้อยละ ๙๕ 

เยาวชนได้รับ

ประโยชน์ 

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

สามารถพูด 

อ่านออกเสียงได้

ถูกต้องและ

ชัดเจน                      

น าความรูม้าใช้

ในชีวติประจ าวัน

ได้ด ี

กอง
การศกึษา 

 



 

๑๔๑ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติ

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

10. โครงการส่งเสริมความรู้

ทางวิชาการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส าหรับเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริม

ความรูแ้ละ

สนับสนุนให้เด็ก

และเยาวชน

อนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เด็กและ

เยาวชนใน

เขตพื้นที่

ต าบล                

รูสะมิแล 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 95 

นักเรียน

ได้รบัการ

พัฒนาตนเอง 

นักเรียน

ได้รับความรู้

เกี่ยวกับ

ธรรมชาติ

เพิ่มขึน้ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 



 

๑๔๒ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

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

2.1 แผนงานการศึกษา 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11. โครงการพัฒนา

หอ้งสมุดหรรษาใน

สถานศกึษาต าบล     

รูสะมิแล 

เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงห้องสมุด

ใช้เอื้อตอ่การ

เรียนรู้เด็กปฐมวัย 

 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์หอ้งสมุด

ให้กับโรงเรียนใน

เขตต าบล            

รูสะมิแล 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๕ 

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการ 

สภาพห้องสมุด

เอือ้ต่อการ

เรียนรู้เด็ก

ปฐมวัย 

 

 

กองการศกึษา 

สถานศกึษา    

ในเขตต าบล     

รูสะมิแล 



 

๑๔๓ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

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

2.1  แผนงานการศึกษา 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12. โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ในศูนย์การศกึษา

พิเศษ ประจ าจังหวัด

ปัตตานี 

 

 

เพื่อให้ผู้พิการมี

แหลง่เรียนรูท้ี่มี

ประสิทธิภาพ 

ผูพ้ิการในเขต

เทศบาลต าบล                   

รูสะมิแล 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

100,000 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๐ 

จ านวน

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

กลุ่มผู้พิการ

ทางดา้นสติปัญญา 

ด้านร่างกาย                  

และด้านออทิสตกิ 

ได้รับประโยชน์จาก

แหลง่เรียนรู้ 

กอง

การศกึษา  / 

รพ.สต.                   

รูสะมิแล 

 



 

๑๔๔ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการจัดท าบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารประจ าหมูบ่้าน                        

ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับข้อมูลขา่วสาร

ที่มคีวามสะดวก  

ทันสมัย  รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

หมูท่ี่ ๑-๖               

ต าบลรูสะมิแล 

๑๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 90 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร 

ที่มคีวาม

สะดวก  

ทันสมัย  

รวดเร็ว  และมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 



 

๑๔๕ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.3 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการจัดกิจกรรม   

วันเด็ก   

เพื่อให้เด็กได้รว่ม

กิจกรรมนันทนาการ 

และตระหนักในคุณค่า

ของตนเองที่มีต่อสังคม

และประเทศชาติ 

จัดสรร

งบประมาณ

เพื่อจัด

กิจกรรมวัน

เด็กประจ าปี 

200,๐๐๐ 

 

200,๐๐๐ 

 

200,๐๐๐ 

 

200,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๕ 

นักเรียนได้

เข้าร่วม

โครงการ 

เด็กได้รว่ม

กิจกรรม

นันทนาการ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของตนเองที่มีต่อ

ประเทศชาติ 

กอง

การศกึษา 

2. โครงการตาดีกา

สัมพันธ์ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

นักเรียน , เยาวชน , 

ประชาชนทั่วไปได้มี

การพัฒนาในการท า

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

และเต็มความสามารถ 

เด็กนักเรียน            

ตาดีกา 

ต าบล                    

รูสะมิแล 

๓๐,๐๐๐ 

 

30,000 ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๐

เด็ก

นักเรียน

ได้รับ

ประโยชน์ 

เด็กนักเรียน , 

เยาวชน , 

ประชาชนทั่วไปได้

มีการพัฒนาใน

การท ากิจกรรม

อย่างตอ่เนื่อง 

กอง

การศกึษา 



 

๑๔๖ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.3 แผนงานแผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่

รับผิดชอ

บหลัก 

๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  

3. โครงการเมาลิด
สัมพันธ์ต าบลรูสะมิแล  

เพื่อส่งเสริมส่งเสริม
วัฒนธรรม หลักการอันดี
ตามหลักศาสนาอิสลาม
และเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างเทศบาลกับ

ชุมชน 

ประชาชนใน
พืน้ที่ จ านวน 
๓๐๐ คน 

10๐,๐๐๐ 
  

10๐,๐๐๐ 
  

10๐,๐๐๐ 
  

10๐,๐๐๐ 
  

ร้อยละ ๑๐๐ 
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
จากโครงการ 

ประชาชนมีการ
ปฏิบัติตนอยู่ใน
หลักศาสนา
อิสลามได้เป็น

อย่างด ี และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน 

กอง
การศกึษา 

4. โครงการสนับสนุนการ

จัดงานกิจกรรม 

ประเพณีต่าง ๆ และวัน

ส าคัญทางศาสนา ฯลฯ  

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ตระหนักถึงความส าคัญ 

และเข้าร่วมกิจกรรมในวัน

ส าคัญต่างๆ เชน่             

วันลอยกระทง /                 

วันสารทเดือน 10 / ฯลฯ 

จัดกิจกรรม

ในวันส าคัญ

ต่างๆ 

10๐,๐๐๐ 
  

10๐,๐๐๐ 
  

10๐,๐๐๐ 
  

10๐,๐๐๐ 
  

ร้อยละ 85 
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึง

ความส าคัญ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญต่างๆ 

กอง
การศกึษา 



 

๑๔๗ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.3 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิ 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  

5. โครงการเทศบาล

ต าบลรูสะมิแล                

เยี่ยมมัสยิด , 

สุเหร่า,บาลาเซาะห ์             

ในเดือนรอมฎอน 

ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความตระหนักถึง

ความส าคัญ และเข้า

ร่วมกิจกรรมในเดือน

รอมฎอน และ

เสริมสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่าง ทต.กับชุมชน 

แจกจ่ายของ

บริโภคให้กับ

มัสยิด,                 

บาลาเซาะห ์              

และสุเหร่าใน

เดือนรอมฎอน 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
จากโครงการ 

ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
สร้างความ สัมพันธ์
อันดีระหว่างเทศบาล

ต าบลกับชุมชน 

กอง
การศกึษา 



 

๑๔๘ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.3 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  

6. โครงการละศลีอด                      
(บูกอปอซอ)               
ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักถึง

ความส าคัญ และเข้า
ร่วมกิจกรรมในเดือน

รอมฎอน และ
เสริมสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง ทต.กับชุมชน 

จัดกิจกรรม            
ตามพิธีละศลีอด                     
(บูกอปอซอ) 

ประชาชนในเขต
ต าบล                       

๓๐๐-๕๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 100 
ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
จากโครงการ 

ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญ และเข้า
ร่วมกิจกรรมในเดือน
รอมฎอน และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่าง ทต.กับชุมชน 
 

กอง
การศกึษา 

7. โครงการจัดตั้งกลุ่ม

ประชาชนเพื่อสบืสาน

และอนุรักษ์ประเพณี 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมและ                  

ภูมปิัญญาท้องถิ่น และ

สร้างความ สัมพันธ์อัน

ดีระหว่าง ทต.กับชุมชน 

จัดตัง้                     

กลุ่มสบืสาน 

วัฒนธรรม                   

ปีละ ๑ กลุ่ม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 85 
ประชาชนใน
พืน้ที่ เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

ประชาชนมีความ
รับผิดชอบ และ

สามัคคีในการท างาน
ร่วมกันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี 

 

กอง
การศกึษา 



 

๑๔๙ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.3 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  

8. โครงการวันฮารีรายอ  

ต าบลรูสะมิแล  

เพื่อส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดงีาม 

ให้เกิดความสนุกสนาน

และสามัคคีกันในหมูค่ณะ 

และสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างเทศบาล –

หมู่บ้าน 

 

จัดกิจกรรม

การละเล่น จัด

งานพร้อมการ

แสดงต่างๆในวัน

ฮารรีายอ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๕ 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

ส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่

ดีงาม ประชาชนเกิด

ความสุกสนานและ

สามัคคีกันในหมู่

คณะ 

กอง

การศกึษา 



 

๑๕๐ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.3 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  

9. โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

สนับสนุนการ

เผยแพร่และจัด

กิจกรรมทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมให้

เยาวชน ประชาชนยึด

หมั่นตามหลักค าสั่ง

สอนอันดีงามตาม

หลักศาสนาและเป็น

ประโยชน์ตอ่สังคม 

เยาวชน

ประชาชนใน

ต าบลรูสะมิแล 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๐ 

เยาวชน 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

ประโยชน์ 

เยาวชน ประชาชน

ยึดหมั่นตามหลัก

ค าสั่งสอนอันดีงาม

ตามหลักศาสนา

และเป็นประโยชน์

ต่อสังคม 

กอง

การศกึษา 

10. โครงการเสริมสร้าง

จรยิธรรมเพื่อ

แลกเปลี่ยนวิถีชีวติ

และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ประจ าปี    

เพื่อให้เยาวชน 

ประชาชนในพื้นที่ มี

จรยิธรรมและวิถีชีวติ

ตามวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

เยาวชน 

ประชาชนใน

ต าบลรูสะมิแล 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๐ 

เยาวชนได้รับ

ประโยชน์ 

เยาวชน ประชาชน

ในพืน้ที่ มจีรยิธรรม

และวิถีชีวติตาม

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กอง

การศกึษา 



 

๑๕๑ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.3 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  

11. โครงการส่งเสริม

ประเพณีกวนอาซูรอ

ต าบลรูสะมิแล  

 

เพื่อส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี

งาม และเพื่อความ

สนุกสนานและสามัคคี

กันในชุมชนได้ดี  

จัดกิจกรรมกรรม

กวนอาซูรอ   

ระดับต าบล 

2๐,๐๐๐ 

 

 

2๐,๐๐๐ 

 

 

2๐,๐๐๐ 

 

 

2๐,๐๐๐ 

 

 

ร้อยละ 90 

ประชาชนเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี

งาม ประชาชนเกิด

ความสุกสนานและ

สามัคคีกันในหมูบ่้าน 

กอง

การศกึษา 

12. โครงการเข้าสุนัตหมู่

ภาคฤดูร้อน                

ต าบลรูสะมิแล   

  

 

 

เพื่อเป็นการสง่เสริม

ประเพณี และรักษาไว้

ซึ่งหลักการของศาสนา

อิสลามตลอดจนการมี

ส่วนรว่มของชุมชน

ส าหรับพิธีเข้าสุนัตหมู่ 

เด็กผูช้ายที่มอีายุ

ตามเกณฑ์         

ต าบลรูสะมิแล  

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนเข้า

ร่วมกิจกรรม 

สามารถปฏิบัติตาม

หลักศาสนา และได้

เป็นมุสลิมที่แท้จริง

ตามแนวทางค าสอน

ของศาสนา 

กอง

สาธารณสุข 



 

๑๕๒ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  

1. โครงการจัดตั้งและ

ด าเนินกจิการศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้มสีถานที่

ส าหรับดูแลและ

พัฒนาเด็กเล็กใน

ต าบลรูสะมิแล และ

ช่วยแบ่งเบาภาระ

ของผู้ปกครอง 

กอ่สรา้งศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน  ๒  แห่ง 

๑. ศพด.หมู่ที่ ๓ 

๒. ศพด.หมู่ที่ ๖ 

- ๒,๗๐๐,๐๐๐ 2,700,000 

 

- 

 

รอ้ยละ ๙๕ 

นักเรยีนได้เขา้

รว่มโครงการ 

เด็กได้ร่วม

กจิกรรม

นันทนาการ 

และตระหนักใน

คุณคา่ของ

ตนเองทีม่ีต่อ

ประเทศชาต ิ

กอง 

การศึกษา 



 

๑๕๓ 

 

แบบ ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นา่อยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมัน่คง  

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

2.5  แผนงานสร้างความเขม้แข็ง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติ

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการปรับปรุง / 

ติดตัง้หอกระจาย

ข่าวแบบไรส้าย  

เพื่อประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลขา่วสาร ต่างๆ  

ที่เป็นประโยชนต์่อ

หมู่บา้นชุมชน  

ติดตัง้                       

หอกระจาย

ข่าว  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ ๙๕ 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์ของ

การด าเนินงาน

เทศบาลอย่าง

ต่อเนื่อง 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

, กองช่าง 

2. โครงการสนับสนุน

การจัดกจิกรรม

ของสภาเด็กและ

เยาวชนต าบล                   

รูสะมิแล 

เพื่อส่งเสรมิให้เด็กกล้า

คดิกล้าแสดงออก และ

รูจ้ักท าประโยชน์ให้กับ

สังคม                      

รูจ้ักเป็นผู้น าที่ด ี

จัดตั้งสภาเด็ก 

ในต าบล                

รูสะมิแล 

4๐,๐๐๐ 

 

4๐,๐๐๐ 

 

4๐,๐๐๐ 

 

4๐,๐๐๐ 

 

รอ้ยละ ๙๐ 

เยาวชนได้รับ

ประโยชน ์

เยาวชนกล้าคดิ กลา้

แสดงออกและรูจ้ัก

เป็นผู้น า                

ผู้ตามทีด่ ี

กองการศึกษา 



 

๑๕๔ 

 

แบบ ผ. 01 

 


