
 

๒๒๒ 

 

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  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

1. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูลในเขต
ชุมชนต าบลรูสะมิแล 

เพ่ือให้มีถังรองรับขยะ                
ให้ชุมชนมีความ

สะอาด                
และขจัดแหล่งของ
เชื้อโรค และแหล่ง

มลพิษ 

จัดซื้อถังขยะ 
จ านวน  50  ถัง 

110,๐๐๐ 110,๐๐๐ 110,๐๐๐ 110,๐๐๐ ร้อยละ 90 
ประชาชนจะมี
ความพึงพอใจ

โครงการ 

มีถังรองรับขยะ 
ให้ชุมชนมีความ
สะอาด และขจัด
แหล่งของเชื้อโรค 
และแหล่งมลพิษ 

 

กอง
สาธารณสุข ฯ 

2. โครงการรูสะมิแลสะอาด เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี  ชุมชนมี
ความสะอาด และ

ขจัดแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค และแหล่ง

มลพิษ 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ประกวดบ้าน

สะอาด/ 
หมู่บ้านสะอาด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90 
ประชาชนจะมี
ความพึงพอใจ

โครงการ 

ประชาชนก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี
ชุมชนมีความ

สะอาดและขจัด
แหล่งของเชื้อโรค 
และแหล่งมลพิษ 

 

กอง
สาธารณสุข ฯ 

 



 

๒๒๓ 

 

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  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

3. โครงการธนาคารขยะใน
โรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี  ชุมชนมี
ความสะอาดและขจัด
แหล่งเชื้อโรค มลพิษ 

จ านวน 4 โครงการ                    
ปีละ 1 โครงการ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90 
ประชาชนจะมี
ความพึงพอใจ

โครงการ 

ประชาชนก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี
ชุมชนมีความ

สะอาด               
และขจัดแหล่ง

ของ             
เชื้อโรคและแหล่ง

มลพิษ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4. โครงการก าจัดขยะให้เหลือ
ศูนย์  (Zero waste) 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี  ชุมชนมี
ความสะอาด และ

ขจัดแหล่งของเชื้อโรค
มลพิษ 

ปีละ ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90 
ประชาชนจะมี
ความพึงพอใจ

โครงการ 

ประชาชนก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี
ชุมชนมีความ

สะอาด และขจัด
แหล่งของเชื้อโรค 
และแหล่งมลพิษ 

กอง
สาธารณสุขฯ 



 

๒๒๔ 

 

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  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

5. โครงการถนนหนองจิก
ปลอดถังขยะ                 
 
 

เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามบนท้องถนน

โดยปราศจาก               
ถังขยะ 

รณรงค์และปลูกฝัง
การทิ้งขยะให้ถูกที่

และถูกเวลา 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละ 85  
ประชาชนมี

ความพึงพอใจ
การ                 

จัดกิจกรรม 

เขตต าบลรูสะมิ
แล จะมีความ
สวยงาม และ

สะอาดตา 
ปราศจากเชื้อโรค
และไร้มลภาวะ

อากาศ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6. โครงการจัดระบบระบายน้ า               
คลองชมสวน หมู่ที่ 4                
บ้านงาแม่ 
 
 
 

เพ่ือให้น้ าที่อยู่ในคู 
คลองไหวเวียนสะดวก 
มีการระบายน้ าที่ดีขึ้น 

ไม่มีมลพิษภาวะ                          
น้ าเน่าเสีย 

ขุดลอกคู คลอง 
และท่อระบายน้ า

ในหมู่บ้าน 

50,000 - - - ร้อยละ 90 
ประชาชนจะมี
ความพึงพอใจ

โครงการ 
 

ท าให้หมู่บ้านมี
อากาศท่ีดี สร้าง
ความสุขให้กับ

ชุมชน 

กองช่าง*1 

 



 

๒๒๕ 

 

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  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

7. โครงการดูดสิ่งปฏิกูลในคู 
คลอง / ท่อระบายน้ า 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่อ
ระบายน้ าอุดตัน 

ดูดสิ่งปฏิกูลใน                  
คูระบายน้ า/                 
ท่อระบายน้ า 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 90 
ประชาชนจะมี
ความพึงพอใจ

โครงการ 
 

สามารถแก้ไข
ปัญหาท่อ
ระบายน้ า              

อุดตัน 

กองช่าง 

8. โครงการรณรงค์อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูคุณภาพรักษาแหล่งน้ า              
รูสะมิแล 
 
 
 

เพ่ือให้น้ าในล าคลอง  
ห้วย หนอง คลอง บึง  

มีความสะอาด  
ปราศจากเชื้อโรค 

ปลอดมลพิษอากาศ 

จัดกิจกรรมพัฒนา
แหล่งน้ าให้มีความ

สะอาด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 90 
ประชาชนจะมี
ความพึงพอใจ

โครงการ 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

สมบูรณ์ 

กองช่าง 

 

 

 



 

๒๒๖ 

 

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  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

 

๒๕๖๒ 

 

๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

9. โครงการคลองสวยน้ าใส                 
ต าบลรูสะมิแล หมู่ที่ 1-6 

เพ่ือให้น้ าที่อยู่ในคู 
คลองไหวเวียนสะดวก 
มีการระบายน้ าที่ดีขึ้น 

ไม่มีมลพิษภาวะ                          
น้ าเน่าเสีย 

 
 
 

ขุดลอกคู คลอง 
และท่อระบายน้ า
ในหมู่บ้าน เขต
ต าบลรูสะมิแล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนจะมี
ความพึงพอใจ

โครงการ 
 

ท าให้หมู่บ้านมี
อากาศท่ีดี 

สร้างความสุข
ให้กับชุมชน 

กองช่าง 

 


