
  

๑๗๐ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการฝกึอบรม

อาชีพผูสู้งอายุเพื่อ

สร้างรายได้ในวัย

เกษียณอย่างมี

ความสุข 

 

เพื่อส่งเสริมให้

ผูสู้งอายุมีงานท า                 

มีรายได้ มี

คุณภาพ 

ชีวติที่ดี 

จัดกิจกรรม

ฝกึอบรมอาชีพหลัก 

/ อาชีพเสริม ให้กับ 

ผูสู้งอายุ 

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

ผูสู้งอายุได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

งานท ามีรายได้ 

มีคุณภาพชีวติ

ที่ด ี

งานส่งเสรมิอาชีพ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝกึอบรม

อาชีพกลุ่มสตรี 

 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีงานท า                  

มีรายได้ มี

คุณภาพ 

ชีวติที่ดี 

จัดกิจกรรม

ฝกึอบรมให้แก่กลุ่ม

สตรีในต าบล 

รูสะมิแล 

30,000 30,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 

กลุ่มสตรีได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

งานท ามีรายได้ 

มีคุณภาพชีวติ

ที่ด ี

งานส่งเสรมิอาชีพ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 



  

๑๗๑ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

 4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

ที่                      

รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

3 โครงการฝกึอบรม

อาชีพผูพ้ิการ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ

มีงานท า มีรายได้มี

คุณภาพ 

ชีวติที่ดี 

จัดกิจกรรมฝกึอบรม

อาชีพหลัก / อาชีพ

เสริม ให้กับ ผู้พิการ 

30,000 30,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 

ผูพ้ิการได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

งานท ามีรายได้ 

มีคุณภาพชีวติ

ที่ด ี

งานส่งเสรมิอาชีพ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

4. โครงการฝกึอบรม

อาชีพผูด้้อยโอกาส

ทางสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้

ผูด้้อยโอกาสทาง

สังคมมงีานท า                     

มีรายได้ มีคุณภาพ

ชีวติที่ดี 

จัดกิจกรรมฝกึอบรม

อาชีพหลัก / อาชีพ

เสริม ให้กับ

ผูด้้อยโอกาสทางสังคม 

 

30,000 30,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 

ผูด้้อยโอกาส

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

งานท ามีรายได้ 

มีคุณภาพชีวติ

ที่ด ี

งานส่งเสรมิอาชีพ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 



  

๑๗๒ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

 4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

ที่                      

รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

5. โครงการฝกึอบรม

อาชีพเสริมส าหรับเด็ก

และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ 

เยาวชนมีรายได้เสริม 

รู้จัก การใชเ้วลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 

จัดกิจกรรมฝกึอบรม

อาชีพหลัก / อาชีพ

เสริม ให้กับ เด็กและ

เยาวชนในเขต เทศบาล

ต าบลรูสะมิแล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 

เด็กและ

เยาวชนได้รับ

ประโยชน์ 

เด็กและ

เยาวชนมี

รายได้ เสริม 

ใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์ 

 

ส านัก

ปลัดเทศบาล  

(งานส่งเสรมิ

อาชีพ) 
 

6. โครงการฝกึอบรม

เบือ้งตน้ การตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควร 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน

มีความรูค้วามเข้าใจ

การปูองกันการ

ตั้งครรภก์่อนวัยอัน

ควรได้เป็นอย่างดี 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้

เด็ก เยาวชน และสตรี

โดยทั่วไป                    

ต าบลรูสะมิแล 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 85 

เด็กและ

เยาวชนได้รับ

ประโยชน์ 

เด็ก เยาวชน 

และสตรี                

มคีวามรูเ้พิ่ม

มากขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา ฯ) 

 

 



  

๑๗๓ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7. โครงการร้อยรัก

ดวงใจห่วงใยผูสู้งอายุ  

ต าบลรูสะมิแล  

เพื่อเป็นการสรา้งขวัญ 

และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมี

ทัศนคตทิี่ดตี่อเทศบาล

หนว่ยงานของรัฐ เพื่อ

ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมี

คุณค่า และสร้าง

จติส านึกปลูกฝังให้คนรุน่

หลังได้มทีัศนคตทิี่ดแีละ

เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ 

 

ผูสู้งอายุ                        

๓๐๐ คน  

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

รอ้ยละ ๙๐  

ของ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ผูสู้งอายุได้รับขวัญ 

และก าลังใจจาก

เทศบาลหนว่ยงาน

ของรัฐ  สร้าง

จติส านึกและ

ปลูกฝังให้คนรุ่น

หลังได้มทีัศนคตทิี่ดี

และเห็นคุณค่าของ

ผูสู้งอายุและช่วยกัน

ดูแล 

 

ส านักปลัด 



  

๑๗๔ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8. โครงการจัด

สวัสดิการสังคม

สงเคราะหใ์นต าบล               

รูสะมิแล 

เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือเป็นการ

เบือ้งตน้แก่

ผูสู้งอายุที่มฐีานะ

ยากจนในต าบล 

เด็ก สตร ี               

ผู ้พิการ  

ผูด้้อยโอกาส 

ผูปุ้วยเอดส์และ

ผูสู้งอายุ 

  

3๐๐,๐๐๐ 

 

3๐๐,๐๐๐ 

 

3๐๐,๐๐๐ 

 

3๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100  

ของ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ผูสู้งอายุในต าบล          

รูสะมิแลที่มฐีานะ

ยากจนได้รับการ

ช่วยเหลือเบือ้งตน้ 

ส านักปลัด 



  

๑๗๕ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9. โครงการศูนย์

ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวติของ

ผูสู้งอายุต าบล                 

รูสะมิแล  

 

 

 

เพื่อเป็นสถานที่

พบปะพูดคุย

ปรึกษาปัญหาของ

กลุ่มผู้สูงอายุ ใช้

เวลาว่างร่วมกัน

ท ากิจกรรมต่าง ๆ  

ที่สรา้งสรรค์ 

ผูสู้งอายุ                    

ต าบลรูสะมิแล 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90               

ของผู้สูงอายุ

ที่จะได้รับ

ประโยชน์ 

ผูสู้งอายุต าบล                 

รูสะมิแล                          

มีสุขภาพจติและใช้

เวลาว่างท ากิจกรรม

ร่วมกัน และมีความ

สามัคคี 

 

ส านักปลัด 



  

๑๗๖ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10. โครงการส่งเสริมและ

ปูองกันปัญหาความ

รุนแรงต่อเด็ก สตรี 

และบุคคลใน

ครอบครัวต าบล              

รูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชน                 

มีความตระหนัก

การใชค้วาม

รุนแรงและแก้ไข

ปัญหาของสังคม 

ยุติการใชค้วาม

รุนแรงต่อบุคคล

ในครอบครัวได้ 

ผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ  

อาสาสมัคร และ

กลุ่มสตรีในพืน้ที่ 

สมาชิกครอบครัว 

ประชาชนทั่วไป 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90 

ประชาชน

กลุ่มเปูาหมาย      

ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีความ

ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของ

ปัญหาความรุนแรง 

ที่เกิดขึน้ในชุมชน 

สมาชิกครอบครัว

โดยเฉพาะผูช้ายมี

ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ผลกระทบที่ก่อให้เกิด

ของคนในครอบครัว 

 

ส านักปลัด 

 

 



  

๑๗๗ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11. โครงการอบรม

อาสาสมัครและ

ผูป้กครอง เพื่อพัฒนา

เด็กพิการยากจน  

เพื่อพัฒนา

เครือขา่ย   อสม. 

ผูป้กครอง และเด็ก

พิการ  ให้มีความ

เข้าใจในการพัฒนา

เด็กพิการรุนแรง 

 

จัดอบรม อสม.                     

จ านวน 8๐ คน 

ผูป้กครองเด็ก

พิการ  จ านวน  

๑๒๐ คน 

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

ของ อสม. 

ผูป้กครอง 

และเด็ก

พิการ ได้รับ

ประโยชน์ 

 

อสม. ผู้ปกครอง และ

เด็กพิการ  ได้รับ

เทคนิควิธีการใหม ่ๆ 

ในการฟื้นฟูเด็กพิการ

รุนแรง 

ส านักปลัด 

(งานพัฒนา 

ฯ) 

 

12. โครงการเยี่ยมบ้านผู้

พิการและผูด้้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการสรา้ง

ขวัญและก าลังใจ

ให้กับผูพ้ิการ และ

ผูด้้อยโอกาส 

ออกเยี่ยม

กลุ่มเปูาหมาย               

ในต าบลรูสะมิแล 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100             
ของ อสม. 
ผูป้กครอง 
และเด็ก

พิการ ได้รับ
ประโยชน์ 

ผูพ้ิการ และ
ผูด้้อยโอกาส มีทัศนะ
คติที่ดีตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น
เพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา 

ฯ) 
 



  

๑๗๘ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

 4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. โครงการซ่อมแซม / 

ติดตัง้ระบบไฟจราจร 

สัญญาณไฟกระพริบ  

หา้แยกถนนเจริญ

ประดิษฐ์ หมูท่ี่ 1  

บ้านรูสะมิแล 

เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรด้วย

ยานพาหนะของ

ประชาชน 

ซ่อมแซม / 

ติดตัง้ระบบไฟ

จราจร                    

จ านวน 1 แหง่ 

2,500,000 - - - ร้อยละ 80 

ลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวติ ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

 

  



  

๑๗๙ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

 4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2. โครงการติดตั้งกระจก

โค้งจราจร (TRAFFIC 

MIRROR) 

เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยใน

การจราจร ซึ่งท า

ให้สามารถ

มองเห็น

ยานพาหนะที่วิ่ง

สวนทางโค้ง ได้ดี  

ติดตัง้กระจกโค้ง

บริเวณทางโค้ง

ในต าบล                  

รูสะมิแล                   

หมูท่ี่ 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

สามารถ

ปูองกัน

อุบัติเหตุได้ดี 

ส านักปลัด 

  



  

๑๘๐ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

 4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วย                

งานท่ี 

รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

3. โครงการติดตั้ง
กล้องวงวงจรปิด 
CCTV              
ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้
ประชาชนใน   
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด        
หมูท่ี่ 1-6                 

พืน้ที่ต าบลรูสะมิแล 

1,000,๐๐๐ 
 

1,000,๐๐๐ 
 

1,000,๐๐๐ 
 

1,000,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90      
ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน
ในเขต
ต าบล                    

รูสะมิแล 
และมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน 

 

ส านักปลัด 
 

 

  



  

๑๘๑ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4. โครงการฝกึอบรม

และทบทวนสมาชิก  

อปพร. 

เพื่อให้ความรู้แก่

อาสาสมัครในการ

ปูองกันภัยและ

รักษาความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

ฝกึอบรม

อาสาสมัคร       

ปีละ ๓๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ของ

ผูเ้ข้าร่วม

อบรมได้รับ

ประโยชน์ 

อาสาสมัครมคีวามรู ้

ความสามารถในการ

ปูองกันภัยและรักษา

ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด      

(งานปูองกันฯ) 

5. โครงการปูองกัน

และลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชว่งเทศกาล

ส าคัญต่าง ๆ  

 

 

เพื่อปูองกันและลด

การเกิดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาล

ส าคัญต่าง ๆ 

ประชาชนผูใ้ช้

พาหนะต่าง ๆ 

และใช้ถนนใน

เขตเทศบาล

ต าบลรูสะมิแล 

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐

สามารถลด

อุบัติเหตุ

ทางถนน 

ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจในการใชร้ถ

ใช้ถนน เคารพกฎ

จราจรอย่างเคร่งครัด 

ส านักปลัด      

(งานปูองกันฯ) 



  

๑๘๒ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6. โครงการส่งเสริม

ความรูด้้านการ

ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใน

สถานศกึษาเขต

ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ความรู้ด้าน

การปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เบือ้งตน้ส าหรับ

นักเรียน นักศึกษา 

นักเรียน 

นักศึกษาใน

โรงเรียนเขต

ต าบลรูสะมิแล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ของ

นักเรียน 

นักศึกษาใน

โรงเรียน 

นักเรียน นักศึกษา                       

มีความรูเ้พิ่มขึน้และมี

การเตรียมความพร้อม

ในการรับมือกับ                    

สาธารณภัยต่างๆ                  

ที ่อาจเกิดขึ้น 

ส านักปลัด    

(งานปูองกันฯ) 

7. โครงการเทศกิจพบ

ผูป้ระกอบกิจการ

ร้านค้าต าบล                     

รูสะมิแล 

 

เพื่อให้ความรูแ้ก่ผู้

ประกอบกิจการ

ร้านค้า และเกิด

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในพื้นที่

เทศบาล 

ฝกึอบรมผู้

ประกอบ

กิจการ จ านวน 

๕๐ ราย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้

ประกอบ 

การได้รับ

ประโยชน์ 

เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในพื้นที ่

ส านักปลัด     

กอง

สาธารณสุขฯ  

กองชา่ง 



  

๑๘๓ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8. โครงการฝกึซ้อม

แผนปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลต าบล               

รูสะมิแล 

 

เพื่อเป็นการเตรยีม

ความพรอ้มในการ

ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

ประชาชนใน

เขตต าบล                    

รูสะมิแล 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐   

เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนใน

พืน้ที่ 

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้

การปูองกันภัยต่างๆ 

ส านักปลัด     

(งานปูองกันฯ) 



  

๑๘๔ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการรณรงค์สง่เสริม

สุขภาพเด็ก เยาวชน 

และประชาชนต าบล                  

รูสะมิแล 

เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากประการณ์

ในชีวติจริง  มีส่วนรว่ม

ในการเสริมสุขภาพ

อนามัยของโรงเรียน 

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนต าบล                 

รูสะมิแล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90  

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 

นักเรียนและครู                   

มีความสามัคคี

เพิ่มมากขึ้น 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

2. โครงการเทศบาลต าบล               

รูสะมิแล ปลอดโรคพิษ

สุนัขบ้า ในสัตว์เลีย้ง                

ที่ไม่มีเจา้ของ 

เพื่อปูองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ไม่ให้เกิดขึ้นกับสัตว์ 

เชน่ สุนัขและแมว  

ฉีดวัคซีนสัตวข์อง

ประชาชนต าบล            

รูสะมิแล                   

หมูท่ี่ ๑-๖ 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐       

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

ความเข้าใจโรค

พิษสุนัขบ้า และ

สามารถปูองกัน

ได้โดยการฉีด

วัคซีนใหส้ัตว์ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



  

๑๘๕ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3. โครงการส่งเสริม

ภาวะโภชนาการใน

เด็ก ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับภาวะ             

ทุพโภชนาการ

บริโภคอย่างถูก

หลักโภชนาการและ

ถูกต้องกับเด็ก 

จัดอบรม

ผูป้กครองของเด็ก 

ให้ความรู้เด็ก

จ านวน           

50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐       

เด็กและ

เยาวชนได้รับ

ประโยชน์ 

สามารถเฝาูระวังและ

ติดตามการโภชนาการ

ของเด็ก ตลอดจน            

มีการพัฒนาการทาง

ร่างกายและสมอง

เจริญเติบโตสมวัย 

ผูป้กครองมีความรู ้               

ความเข้าใจ                          

ด้านโภชนาการในเด็ก 

 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



  

๑๘๖ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4. โครงการอบรม

ผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารในต าบล                 

รูสะมิแล 

 

เพื่อให้ความรู้กับ

ผูป้ระกอบการในการ

ด าเนนิกิจการรา้นค้า

ร้านอาหารใหม้ี

คุณภาพในการ

ด ารงชีวติประจ าวัน 

ผูป้ระกอบการ

ร้านค้าร้านอาหาร

ในต าบลรูสะมิแล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 90       

ผูป้ระกอบกา

รได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนที่

ประกอบอาชีพ

กิจการรา้นค้า

ร้านอาหารมีความรู้

ความเข้าใจในเรื่อง

ของอนามัยสุขภาพ 

ท าให้มคีุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



  

๑๘๗ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.3  แผนงานสาธารณสุข 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5. โครงการควบคุม

โรคติดตอ่ในต าบล              

รูสะมิแล  

เพื่อปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการเกิด

โรคติดตอ่ต่าง ๆ เช่น 

โรคไข้เลือดออก ชคิุน

กุนยา อุจจาระร่วง  

และเอดส์ 

 

พืน้ที่ต าบล              

รูสะมิแล 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90  

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

สามารถปูองกัน

และแก้ไขปัญหา

การเกิดโรคต่อตอ่ 

ได้ทันเวลา 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



  

๑๘๘ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6. โครงการสนับสนุน

และแก้ไขปัญหา               

ยาเสพติด 

 

เพื่อพัฒนา

กลุ่มเปูาหมายให้

มีความรูโ้ทษ

ของยาเสพติด 

จ านวนผูเ้ข้าร่วม

กลุ่มเปูาหมาย 

จ านวน 50 คน 

325,000 

 

325,000 

 

325,000 

 

325,000 

 

ร้อยละ 90                  

ของ

กลุ่มเปูาหมาย 

ประสิทธิภาพของ

กลุ่มเปูาหมาย 

ส านักปลัด 

7. โครงการส่งเสริม

และปูองกันการเกิด

โรคทางอวัยวะสบื

พันธ์เพศชาย 

เพื่อปูองกันการ

เกิดโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 

และด ารงไว้ซึ่ง

ประเพณีและ

วัฒนธรรมตาม

วิถีมุสลิม 

เด็กที่มอีายุตาม

เกณฑ ์ ในต าบล 

รูสะมิแล                   

จ านวน  50  คน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ร้อยละ 90       

เด็กที่มอีายุ

ตามเกณฑ์ 

ได้รับประโยชน์ 

ลดการเกิด

โรคติดตอ่ทาง

อวัยวะสืบพันธ์และ

สามารถปฏิบัติตาม

หลักศาสนา และได้

เป็นมุสลิมที่แท้จริง 

 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



  

๑๘๙ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.4  แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการอุดหนุน

เบีย้ยังชีพผู้ปุวยโรค

เอดส์ (AIDS)                     

ในต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือเป็น

การเบือ้งตน้แก่

ผูปุ้วยโรคเอดส์ที่

มีฐานะยากจนใน

ต าบล 

ผูปุ้วยโรคเอดส์  

 จ านวน  5 ราย 

 

๒๔,๐๐๐ 

 

๒๔,๐๐๐ 

 

๒๔,๐๐๐ 

 

๒๔,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 100  

ของประชาชน

ได้รับประโยชน์ 

ผูปุ้วยโรคเอดส์ ใน

ต าบลรูสะมิแล              

ที่มฐีานะยากจน

ได้รับการช่วยเหลือ

เบือ้งตน้ 

ส านักปลัด 

2. โครงการอุดหนุน

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  

ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ

เบือ้งตน้ผู้สูงอายุ 

ทีมฐีานะยากจน 

ผูสู้งอายุ                  

จ านวน                   

1,081 คน 

790,000 870,900 870,900 870,900 ร้อยละ 100        

ผูสู้งอายุได้รับ

ประโยชน์ 

เป็นการสรา้งขวัญ

และก าลังใจ และมี

ทัศนคตทิี่ดใีห้กับ

ผูสู้งอายุ 

ส านักปลัด 



  

๑๙๐ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.4  แผนงานงบกลาง 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หนว่ยงาน 

ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3. โครงการอุดหนุน

เบีย้ยังชีพ ผู้พิการ 

ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ

เบือ้งตน้                   

ผูพ้ิการ ทีมี

ฐานะยากจน 

ผูพ้ิการ                 

จ านวน 216 คน 

108,000 108,000 108,000 108,000 ร้อยละ 100        

ผูพ้ิการ              

ได้รับประโยชน์ 

เป็นการสรา้งขวัญ

และก าลังใจ และมี

ทัศนคตทิี่ดใีห้กับผู้

พิการ 

ส านักปลัด 



  

๑๙๑ 

 

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  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดกิารสังคม 

4.5  แผนงานการเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. โครงการก่อสร้าง

อาคารปูองกันและ

บรรเทา สาธารณ

ภัยและเทศกิจ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

มีอาคารที่ท าการ

ประจ า เกิดความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานและเก็บ

เครื่องมือ 

 

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

ของหน่วยงาน

เทศบาลได้รับ

ประโยชน์ 

ผูป้ฏิบัติงานมี

อาคารที่ท าการ

ประจ า เกิดความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานและ

เก็บเครื่องมือ 

ส านักปลัด 


