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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 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติ

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. อุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการสนับสนุน 

(อาหารกลางวัน)                

ให้โรงเรียนสังกัดสังกัด

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.)  

เพื่อจา่ยเป็นค่า

สนับสนุน

อาหาร

กลางวันให้กับ

โรงเรียนและ

สถานศกึษาใน

เขตพื้นที่ต าบล                     

รูสะมิแล 

นักเรียนใน

ต าบล 

รูสะมิแล 

๘,๕๕๒,๐๐๐ 

 

๘,๕๕๒,๐๐๐ 

 

๘,๕๕๒,๐๐๐ 

 

๘,๕๕๒,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๐ 

เด็กนักเรียน

ได้รับ

ประโยชน์ 

นักเรียนได้

รับประทาน

อาหารอย่าง

เพียงพอ 

กอง

การศกึษา 
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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 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการบริหารงาน

สถานที่กลางส าหรับเป็น

ศูนย์รวมข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลและเทศบาล                

ในพืน้ที่อ าเภอเมอืง

ปัตตานี 

เพื่อให้การ

บริหารงาน

สถานที่กลาง

ส าหรับเป็นศูนย์

รวมข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ของ อบต. และ

เทศบาล  

ขอรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ  

24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ 90                

มีประสิทธิภาพ

ในการท างาน

มากยิ่งขึน้     

ท าให้การ

ด าเนนิการจัดซื้อ

จัดจา้งของ อบต. 

และเทศบาล           

มีความโปร่งใส 

ถูกต้องตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

กองการศกึษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

1. อุดหนุนโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนา

กิจการลูกเสือ

ชาวบ้าน 

 

เพื่อน าสมาชิก
ลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดปัตตานีไป

แสดงความ
จงรักภักดี และจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิสมเด็จ

พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 

 

สมาชิกลูกเสือ

ชาวบ้านจังหวัด

ปัตตานี  

เจ้าหน้าที่  และ

วิทยากร 

15,๐๐๐ 

 

15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90  

สมาชิกลูกเสือ

จังหวัดปัตตานี

เข้าร่วมกิจกรรม 

สมาชิกลูกเสือ

ชาวบ้านจังหวัด

ปัตตานี                      

มีโอกาสได้แสดง

ความจงรักภักดี  

แลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ต่อกัน 

ตชด. ที่  444 
จังหวัด
ปัตตานี , 
ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2. โครงการส่งเสริมการ

ขับเคลื่อนงานสวัสดิการ 

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบล รูสะมิแล                  

(1 : 1 : 1 ) 

 

 

เพื่อจัดตัง้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน

ในต าบล                  

รูสะมิแล ภายใต้

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

กองทุน

สวัสดิการชุมชน

ต าบล  จ านวน 

1 กองทุน 

158,040 

 

158,040 

 

158,040 

 

158,040 

 

ร้อยละ 80  

กลุ่ม

วิสาหกิจ

ชุมชนได้รับ

ประโยชน์ 

มีจ านวนสมาชิก

สวัสดิการชุมชน 

เพิ่มมากขึ้น สร้าง

ความเข้มแข็ง 

ความสามัคคีใน

ชุมชน 

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนต าบล                    

รูสะมิแล 

(สปสช.) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 

แผนงานงบกลาง 

 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

-บ ารุงสันนิบาตเทศบาล

แหง่ประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่า

บ ารุงสันนิบาตแหง่

ประเทศไทย 

 

สมทบ

งบประมาณ                 

ค่าบ ารุงสันนิบาต

เทศบาลฯ   

100,000 100,000 100,000 100,000 ค านวณตัง้จา่ย

ในอัตรารอ้ยละ 

1/6 ของรายรับ

จรงิของปีที่ล่วง

มาแล้ว  

สร้างความ

เข้มแข็งให้

สมาชิกสภา

เทศบาลต าบล

รูสะมิแล  

สันนิบาต

เทศบาลแห่ง 

ปท. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 

แผนงานงบกลาง 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

- สมทบกองทุน สปสช.

หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับการดูแลด้าน

สุขภาพอย่างทั่วถึง 

สมทบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพต าบล                

รูสะมิแล 5๐% 

 

50๐,๐๐๐  50๐,๐๐๐  50๐,๐๐๐  50๐,๐๐๐  ร้อยละ 100 

ของประชาชน

ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

การดูแลด้าน

สุขภาพอย่าง

ทั่วถึง 

ส านักงาน

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 

แผนงานงบกลาง 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ
ที่เกินสิทธิ์ 

เพื่อจ่ายค่า

กระแสไฟฟ้า

สาธารณะที่                

เกินสิทธิ์ 

ไฟฟ้าที่เกินสิทธิ์ 

10 เปอร์เซ็นต์ 

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

เพื่อให้งานมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้  

เทศบาลต าบล

รูสะมิแล 

สามารถ

บริหารงานได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

จังหวัด

ปัตตานี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล   อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 

แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

๒๕๖๔ 

 

4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญ (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็น

เงนิสมทบ

กองทุน

บ าเหน็จ

บ านาญของ

ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 

สมทบกองทุน                    

ตามพระราชบัญญัติ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 

พ.ศ. 2548 และ

กฎกระทรวงฉบับที่ 4  

พ.ศ.2542 

950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละ 100  

ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ให้ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น  

กองทุน

บ าเหน็จ

บ านาญ

ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น 

( กบท.) 
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