
  

๑๕๔ 

 

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  การพัฒนาด้านสังคมและ 

ความมั่นคง  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการส่งเสริม

สนับสนุนอาชีพ

ต่าง ๆ ของ

ประชาชนในต าบล

รูสะมิแล 

เพื่อสนับสนุนให้

ประชาชนต าบล                  

รูสะมิแล  เพิ่มความรู้

ความสามารถเพิ่มขึน้ 

มีทักษะความช านาญ  

ในอาชีพที่ท า                

สร้างงาน  สร้าง

รายได้ให้แก่ครัวเรอืน

เพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน

ชุมชนต าบลรูสะมิแล 

เชน่ กลุ่มอาชีพสตร,ี 

กลุ่มการเกษตร ,   

กลุ่มประมงชายฝัง่ , 

กลุ่มอาชีพการท าปุ๋ย

หมัก , กลุ่มอาชีพตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง   ฯลฯ 

30๐,๐๐๐ 

 

30๐,๐๐๐ 

 

30๐,๐๐๐ 

 

30๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90              

ของ

ประชาชนมี

ชีวติที่ดีขึน้ 

ประชาชนมีความรู้

ความสามารถ  

น าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้

เป็นอย่างด ี สร้าง

งาน สร้างอาชีพ 

และ สร้างรายได้ 

งานพัฒนา

ชุมชน / 

ส านักปลัด 

 



  

๑๕๕ 

 

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  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนอาชีพ

ต่าง ๆ ของ

ประชาชนในต าบล

รูสะมิแล (ต่อ) 

เพื่อสนับสนุนให้

ประชาชนต าบล                  

รูสะมิแล  เพิ่มความรู้

ความสามารถเพิ่มขึน้ 

มีทักษะความช านาญ  

ในอาชีพที่ท า                

สร้างงาน  สร้าง

รายได้ให้แก่ครัวเรอืน

เพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา

กะพง , กลุ่มสตรีท า

ขนมเบเกอรี่ ,                  

กลุ่มสตรีประดษิฐ์ของ

ช าร่วย / ขันหมาก , 

กลุ่มสตรีประดษิฐ์ของ

ช าร่วย / ขันหมาก , 

กลุ่มตัดผมสุภาพบุรุษ , 

กลุ่มอาชีพสตรตีัดเย็บ

เสื้อผ้า ฯลฯ                             

    ร้อยละ 90              

ของ

ประชาชนมี

ชีวติที่ดีขึน้ 

ประชาชนมีความรู้

ความสามารถ  

น าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้

เป็นอย่างด ี สร้าง

งาน สร้างอาชีพ 

และ สร้างรายได้ 

งานพัฒนา

ชุมชน / 

ส านักปลัด 

 



  

๑๕๖ 

 

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  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2. โครงการบริหารจัด

กิจกรรมของ

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรต าบล                       

รูสะมิแล 

เพื่อให้การบริหาร

การจัดกิจกรรมของ

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษต

รประจ าต าบล              

รูสะมิแล               

ให้มปีระสิทธิภาพ 

 

บริหารการจัด

กิจกรรมของ

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการ   

เกษตรประจ า

ต าบลรูสะมิแล 

1๐0,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 80 

ความพึง

พอใจของ

การด าเนิน

กิจกรรม 

การบริหารการจัด

กิจกรรมของ

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษ

ตรประจ าต าบล           

รูสะมแิล  

ศูนย์บริการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

การเกษตรฯ 

 



  

๑๕๗ 

 

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  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3. โครงการส่งเสริมและ

ฝกึอบรมให้ความรู้

ประชาชนแนวทางการ

ด ารงชีวติตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ด ารง ชีวติตามแนวทาง

เศรษฐกิจได้  และมี

คุณภาพชีวติที่ดี 

ตัวแทนชุมชน 

จ านวน          

5๐  คน 

5๐,๐๐๐ 

 

50,000 

 

50,000 

 

5๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90  

ของ

ประชาชนที่

ได้เข้าร่วม

อบรม 

ประชาชน

สามารถ

ด ารงชีวติตาม

แนวทาง

เศรษฐกิจได้  

และมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 



  

๑๕๘ 

 

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  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4. โครงการส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ  ถ่านอัดแท่ง

(พลังงานชีวมวล)               

ตามแนวทางพระราชด าริ  

  

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน

ต าบลรูสะมิแล  มคีวามรู้

ความสามารถเพิ่มขึน้        

มีทักษะความช านาญ                

ในอาชีพการท า                      

ถ่านอัดแท่ง 

กลุ่มอาชีพ             

ถ่านอัดแท่ง 

(พลังงาน             

ชีวมวล) 

จ านวน 1 

กลุ่ม 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละ 80 

ประชาชน

กลุ่มพลังงาน     

ชีวมวล ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

อาชีพเสริม

และก่อใหเ้กิด

รายได้ของ

ครอบครัว 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 



  

๑๕๙ 

 

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  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5. โครงการส่งเสริมปลูก

ผักสวนครัว-รั้วกินได้

ในครัวเรือน 

 

เพื่อให้ประชาชน

สามารถด ารง ชีวิต

ตามแนวทาง

เศรษฐกิจได้  และมี

คุณภาพชีวติที่ดี   

จ านวน                   

6  หมู่บ้าน 

4๐,๐๐๐ 

 

4๐,๐๐๐ 

 

4๐,๐๐๐ 

 

4๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90                

ของ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

สามารถสร้าง

รายได้เสริม ท าให้

มีรายได้เพิ่มขึ้น 

และมีคุณภาพชีวติ

ที่ดขีึน้ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

6. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพเพื่อ

ผลติสินค้า OTOP 

 

 

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนสินคา้ 

OTOP ของชุมชนให้

เป็นที่รู้จัก และ

สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น 

จัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุน

การผลิตสินค้า 

OTOP 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

สร้างอาชีพให้

ประชาชนจ าหน่าย

สินค้า OTOP                   

มีรายได้เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือน 

ส านักปลัด             

เทศบาล 

 



  

๑๖๐ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7. โครงการรณรงค์สง่เสริม

การรักษาความสะอาด

บริเวณตลาดนัด                   

และร้านค้าชุมชน                         

ต าบลรูสะมิแล                            

(Big Cleaning Day) 

 

เพื่อให้เกิดความ

สะอาด  ก าจัด

แหลง่เชื้อโรค                  

ในบริเวณตลาด

นัดรูสะมิแล 

จัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมและวาง

มาตรการในการ

รักษาความ

สะอาด 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90  

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

เกิดความสะอาด  

ก าจัดแหล่งเชือ้โรค 

ในบริเวณตลาดนัด 

รูสะมิแล 

กอง

สาธารณสุขฯ 



  

๑๖๑ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม

สหกรณ์ในต าบล                    

รูสะมิแล 

 

เพื่อพัฒนาให้กลุ่ม

สหกรณ์มกีาร

ด าเนนิการอย่าง

ถูกต้อง เป็นที่

ยอมรับโดยทั่วไป 

จัดอบรมกลุ่ม

สหกรณ์ฯต าบล               

รูสะมิแล 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90  

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

มีการจัดระบบการ

บริหารหรอืบริการ

ให้มปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ และให้

ค าปรึกษาแก่กลุ่ม

สหกรณ์ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 



  

๑๖๒ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ 

9. โครงการส่งเสริมการ

จัดตัง้กลุ่มสัจจะ / 

กลุ่มสหกรณ์ออม

ทรัพย์ในต าบล                    

รูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชน

มีการรวมกลุ่ม

ในการท า

กิจกรรม มีความ

เข้มแข็งในการ

บริหารงานมี

อ านาจตอ่รอง 

จัดตัง้กลุ่ม

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ในต าบล    

รูสะมิแล 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 85  

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนมีการ

รวมกลุ่มในรูปแบบ

ของสหกรณ์ มกีาร

ออม การประหยัด

สามารถท าบัญชี

รับ-จา่ยภายใน

ครัวเรือนได้ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

, สนง.

สหกรณ์

จังหวัด

ปัตตานี 



  

๑๖๓ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ 

10. โครงการสนับสนุน

กิจกรรมอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

เพื่อการจัด

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

โครงการอัน

เนื่องมาก

พระราชด าริ 

จัดกิจกรรมให้

ความรูข้อง

โครงการที่

ด าเนนิการ 

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

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจใน

โครงการ

พระราชด าริ 

สามารถน าไปเป็น

แบบอย่างได้ดี 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 



  

๑๖๔ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11. โครงการส่งเสริม

สวัสดิการเพื่อพัฒนา

ชีวติ  (บัญชคีรัวเรือน) 

ในต าบลรูสะมิแล 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน

การสรา้งกลุ่มสวัสดิการ

ด้าน ต่าง ๆ  เช่น กลุ่ม

ร้านค้าสหกรณ์                 

กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ                

ในหมู่บ้าน 

ต าบล                     

รูสะมิแล 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 85  

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

 

ประชาชนมีการ

กินดีอยู่ดี รู้จักการ

ออมและประหยัด

ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี

ขึน้ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

12. โครงการ/กิจกรรมด้าน

พัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ความเข้มแข็งในสถาบัน

ครอบครัว 

ต าบล 

รูสะมิแล 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

ความสัมพันธ์

ในครอบครัว

มีความอบอุ่น

มาขึน้ 

สถาบันครอบครัว

มีภูมิคุม้กันจากภัย

ภายนอก 

งานพัฒนา

ชุมชน /           

ทต.รูสะมิแล 



  

๑๖๕ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13. โครงการส่งเสริมอาชีพ

การปลูกพืชผักและพืช

สมุนไพรตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อปลูกฝังให้

ประชาชน 

ด ารงชีวติตาม          

แนวเศรษฐกิจ

พอเพียงและ

ตระหนักถึง

ประโยชน์และ

คุณค่าของสมุนไพร 

จัดอบรมใหค้วามรูค้วาม

เข้าใจแก่ชุมชนด้าน

การเกษตรแบบทฤษฏี

ใหม่ เชน่  น าวัตถุดิบใน

ชุมชนมาท าจัดท าจากน้ า

หมักจุลินทรยี์ชีวภาพ  

ยาปราบแมลงศัตรูพืช

และส่งเสริมการปลูก

ให้กับชุมชนที่อาสาเข้า

ร่วมโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้

สร้างสุขภาพ 

และลด

รายจ่ายใน

ครัวเรือน 

งานส่งเสริม

อาชีพ / 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 



  

๑๖๖ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14. โครงการอบรมอาชีพ

เพื่อเสริมรายได้สร้าง

ความเข้มแข็งให้

สถาบันครอบครัวอยู่ดี

มีสุข 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีงานท า  

มีรายได้                      

มีคุณภาพชีวติที่ดี 

จัดกิจกรรมฝกึอบรม

ให้แก่ประชาชนในต าบล 

รูสะมิแล 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้

สร้างสุขภาพ 

และลด

รายจ่ายใน

ครัวเรือน 

 

งานส่งเสริม

อาชีพ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 



  

๑๖๗ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

15. โครงการจ้างนักเรียน

นักศึกษาปฏิบัติงาน

ในช่วงปิดภาคเรียนและ

วันหยุด เพื่อสร้าง

รายได้ให้กับนักเรียน

นักศึกษา ลดรายจ่าย

ผูป้กครอง 

 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับ

นักเรียนนักศึกษา               

ลดรายจ่ายผู้ปกครอง 

นักเรียน , 

นักศึกษา 

15,000 15,000 15,000 15,000 ครอบครัว

ของเด็ก

นักเรียนมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

สามารถลด

รายจ่าย

ผูป้กครองได้มาก

ขึน้ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 



  

๑๖๘ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการจัด

ระเบียบการจัดตัง้

ตลาดนัดร้านค้า

ชุมชน และในที่

ทางสาธารณะ 

เพื่อให้การจัดตั้ง

ร้านค้าเป็นระเบียบ 

ไม่กีดขวาง

การจราจร 

จัดกิจกรรมเพื่อจัด

ระเบียบการจัดตัง้

สินค้า การวางขาย

สินค้าในตลาดนัด 

ร้านค้าชุมชนและใน

ที่ทางสาธารณะ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 85     

ร้านค้าได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

การจัดตัง้ร้านค้าให้

เป็นระเบียบ ไม่กีด

ขวางการจราจร 

ส านักปลัด 

(งานเทศกิจ) 



  

๑๖๙ 

 

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  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการก่อสร้าง

ตลาดสดเทศบาล

ต าบลรูสะมิแล  

 

 

  

เพื่อสร้างงาน สรา้ง

รายได้ให้กับ

ประชาชน 

ทั้งในและนอกเขต

เทศบาล และเพื่อให้มี

พืน้ที่ตลาดที่เพียงพอ

ส าหรับรองรับผูซ้ือ้

ผูข้ายที่ที่เพิ่มขึ้นและ

เป็นตลาดที่ทันสมัย

ได้มาตรฐาน 

หมูท่ี่ 1               

บ้านรูสะมิแล 

- 2,500,000 - - ร้อยละ 80  

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ได้รับ

ประโยชน์ 

สามารถมีรายได้

เพิ่มขึน้ มีตลาดสด

ที่ทันสมัยได้

มาตรฐานถูกหลัก

อนามัย และท าให้

ตลาดมีถนนที่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

เทศบาลมรีายได้

เพิ่มขึน้ 

กองคลัง 

 



  

๑๗๐ 

 

แบบ ผ.01 

 


