
 

๒๑๒ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

1. โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
หา้มบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์ 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
ไม่บุกรุกที่สาธารณะ

ประโยชน์ 

จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์               

ในพืน้ที่ต าบล                   

รูสะมิแล 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90                 
เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการ
บริการ 

ประชาชนมี
จติส านึกในการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและไม่บุก
รุกที่สาธารณะ

ประโยชน์ 

กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต าบลรูสะมิแล  
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมวัน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ต าบลรูสะมิแล 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90                 
ประชาชนจะ
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
จติส านึกในการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและไม่บุก
รุกที่สาธารณะ

ประโยชน์ 

กอง
สาธารณสุข 



 

๒๑๓ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

1. โครงการปรับปรุง
ภูมทิัศนแ์ละ
สถานที่ท่องเที่ยว               
หมูท่ี่ 1-6                   
ต าบลรูสะมิแล 

เพื่อให้มสีถานที่
ท่องเที่ยวและ

พักผอ่นหย่อนใจของ
ประชาชนในต าบล
และพืน้ที่ใกล้เคียง 

ปรับปรุงสภาพ
ภูมทิัศนใ์นพืน้ที่
ต าบลรูสะมิแล  
รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาล
ต าบลรูสะมิแล  

 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

มีสถานที่
ท่องเที่ยวและ
พักผอ่นหย่อน

ใจของ
ประชาชนใน
ต าบลและ

พืน้ที่ใกล้เคียง 
 

กองชา่ง 

2. โครงการปรุงปรุง
ภูมทิัศนส์ายริม
ถนนฝั่งคลอง        
หมูท่ี่ ๓                    
บ้านดอนรัก 
 
 
  

เพื่อให้มสีถานที่
ท่องเที่ยวและ

พักผอ่นหย่อนใจของ
ประชาชนในต าบล
และพืน้ที่ใกล้เคียง 

ปลูกต้นขี้เหล็ก 
ทั้งสองฝ่ังคลอง

ของถนน  
รายละเอียดตาม                    
แบบแปลนที่

เทศบาลต าบลรู
สะมิแลก าหนด 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

มีสถานที่
ท่องเที่ยวและ
พักผอ่นหย่อน

ใจของ
ประชาชนใน
ต าบลและ

พืน้ที่ใกล้เคียง 

กองชา่ง 



 

๒๑๔ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์
กีฬาศูนย์/สุขภาพ
ชุมชนต าบล                     
รูสะมิแล 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนสนใจและรักในการ

เล่นกีฬามีสุขภาพร่าง
ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ห่างไกลจากยาเสพติด 

จ านวน                   
๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
เยาวชนได้รับ

ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนสนใจ
และรักในการเล่นกีฬา

มีสุขภาพร่าง 
ร่างกายและจิตใจที่

แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลจาก               
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

  



 

๒๑๕ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2. โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
เยาวชนในหมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนสนใจและรักในการ

เล่นกีฬามีสุขภาพร่าง
ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ห่างไกลจาก ยาเสพติด 

จ านวน                     
๖  หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
ประชาชน

ได้รับ
ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนสนใจ 
และรักในการเล่นกีฬา               

มีสุขภาพร่าง 
ร่างกายและจิตใจที่

แข็งแรง   ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

ห่างไกลจากยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

  



 

๒๑๖ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

3. โครงการอุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ
ของชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนสนใจและรักใน
การเล่นกีฬามีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่

แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลจากยา

เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม

กีฬาและ
นันทนาการของ
หน่วยงานต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 
 
 
 

เด็กและเยาวชนสนใจ
และรักในการเล่นกีฬา  
มีสุขภาพร่างกาย และ
จิตใจที่แข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

ห่างไกลจาก                   
ยาเสพติด 

 

กอง
การศึกษา 

4. โครงการจัดตั้งกลุ่ม
เยาวชน ที่สนใจ
ด้านกีฬา 

เพ่ือให้เยาชนในต าบล                 
รูสะมิแลได้ออกก าลังกาย     
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก             

ยาเสพติด 

เยาวชนต าบล           
รูสะมิแล 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
เยาวชนได้รับ

ประโยชน์ 
 

เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และมี

ความสามัคคีรัก มีน้ าใจ
เพ่ิมข้ึน  ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 



 

๒๑๗ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและการศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

5. โครงการแข่งขันกีฬาสี                 
อนุบาล”นูรุลลูตฟีเกมส์”  
(ศพด. นูรุลลูตฟี) 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ
เล่นกีฬาและมารยาทใน
การแข่งขัน ปลูกฝังให้มี
น้ าใจเป็นนักกีฬารู้จัก

การให้อภัย 

เด็ก ศพด. 
ผู้ปกครอง       
ผดด,จนท.
ท้องถิ่น 
จ านวน            

๓๑๐ คน 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

และมีความสามัคคี
ในโรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

 

  



 

๒๑๘ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กีฬา และนันทนาการ 

6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและการศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

6. โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านภัย              
ยาเสพติด                        
ต าบลรูสะมิแลคัฟ     

เพ่ือส่งเสริมให้ เยาวชน 
ประชาชน รู้จักเล่นกีฬา 
มีสุขภาพร่างกายและ

จิตใจ ที่แข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

และห่างไกลจากยาเสพ
ติดและอบายมุขต่างๆ 

เยาวชน 
ประชาชน 
จ านวน               

๓๐๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
เยาวชน 

ประชาชน     
ได้รับ

ประโยชน์ 

ยุวชน เยาวชน และ
ประชาชนมีทักษะ

การเล่นกีฬา               
ฟุตซอล มากขึ้น                     

มีสุขภาพร่างการที่
แข็งแรงสมบูรณ์
รู้จักใช้เวลาว่าง   

ให้เกิดประโยชน์ ไม่
ไปยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด 
 

กอง
การศึกษา 

 

  



 

๒๑๙ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและการศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

7. โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน ภายนอกของ
สถานศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ
เล่นกีฬาและมารยาทใน
การแข่งขัน  ปลูกฝังให้มี
น้ าใจเป็นนักกีฬารู้จัก

การให้อภัย 
 

สถานศึกษา               
ในเขตต าบล                

รูสะมิแล 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนได้รับ

ประโยชน์ 
 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และมี

ความสามัคคีใน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

8. โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลรูสะมิแล                   
 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ของ ทต. รูสะมิแล รู้จัก

การเล่นกีฬา และมี
สุขภาพร่างการที่

แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ 

จนท. ทต.                  
รูสะมิแล      

จ านวน ๑๔๐ คน 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
จนท.ทต.                

รูสะมิแล ได้รับ
ประโยชน์ 

บุคลากรของ                
ทต.รูสะมิแล รู้จักการ
เล่นกีฬา และมีสุขภาพ

ร่างการที่แข็งแรง
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

 

กอง
การศึกษา 

 

 



 

๒๒๐ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและการศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

9. โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
รายการต่างๆ ประจ าปี     

เพ่ือส่งเสริมให้ เยาวชน 
ประชาชน รู้จักเล่นกีฬา มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และห่างไกล
จากยาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ 
 

ตามท่ี
หน่วยงาน    

จัดการแข่งขัน
ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
เยาวชน 

ประชาชน     
ได้รับ

ประโยชน์ 

เยาวชน ประชาชน 
สนใจและรักการเล่น
กีฬา มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่แข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล       
จากยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

10. โครงการสืบสาน
ประเพณีจัดแข่งขันเรือ
ในท้องถิ่น ประจ าปีของ
ต าบลรูสะมิแล                   
 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม
ให้เกิดความสนุกสนาน

และสามัคคีกันในหมู่คณะ 
และสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างเทศบาลกับ
ชุมชน 

จัดกิจกรรม
แข่งขันเรือ
ท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ร้อยละ 90 
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดี
งาม ประชาชนเกิด
ความสุกสนานและ

สามัคคีกันในหมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 



 

๒๒๑ 

 

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  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 :  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและการศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

11. โครงการแข่งขันกีฬา             
ว่าวอาเซียน ประจ าปี 
 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
การละเล่นของท้องถิ่น
อนุรักษ์ให้เด็กและ
เยาวชนสนใจและรักใน
การเล่นกีฬา มีสุขภาพ
ร่างร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

ว่าวอาเซียนใน
ระดับจังหวัด

ปัตตานี 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 80
ประชาชน

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน ได้สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม

กีฬาพ้ืนบ้านประเพณี
การละเล่นการแข่งขัน
กีฬาชักว่าว ให้คงอยู่กับ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

กอง
การศึกษา 

 


