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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล 

........................................................ 
   ตามที่ ดิฉัน นางอนงค์  คารวนันทน์  นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ได้แถลงนโยบาย
การบริหารราชการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาเทศบาลตำบลรูสะมิแล โดยได้แถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทาง
ในการพัฒนา จำนวน  10  ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการบริการ 
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคน 
    ในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลพึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน 

   3. นโยบายด้านการศึกษา  
   4. นโยบายด้านสาธารณสุข 
   5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  7. นโยบายด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
  8. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  9. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ  
  10. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
   โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและ
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่
ที่กฎหมายกำหนดไว้ นั้น 
  รายงานผลการปฏิบัต ิงานตามนโยบายฉบับนี ้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ดิฉันได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล (ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน 2564)  

ซึ่งดิฉันได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนได้ รับประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งดิฉันและคณะผู้บริหารได้เข้ามา
ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นประชาชนส่วนใหญ่
ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด การดำเนินการพัฒนาเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประสบผลสำเร็จได้เพราะ
ความร่วมมือของทุกท่าน ทั้งผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
หน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาครัฐ/เอกชน ตลอดทั้งองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
และสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล ดิฉันในนามเทศบาลตำบลรูสะมิแล 



พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการ
ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 
  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) 
มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล ดิฉันจึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลรูสะมิแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

/รายงาน...  



รายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม พ.ศ 2563 – 30 กันยายน พ.ศ 2564) 

……………………………………………… 
1. รายรับ 
 
 

หมวด ประเภท 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 
(1.1) ภาษีจัดเก็บเอง 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 773,250.71 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 181,151.51 
ภาษีบำรุงท้องที่ 12,052.39 
ภาษีป้าย 2,286,013.90 
อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 
อากรรังนกอีแอ่น 0.00 
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ 0.00 
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน 0.00 
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 0.00 

รวมภาษีที่จัดเก็บเอง 3,252,468.51 
(1.2) ภาษีที่รัฐบาล 
จัดสรรให้ 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 443,539.13 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%(อบจ) 0.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น (1 ใน 9) 8,946,785.05 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 13,605,269.54 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 94,968.25 
ภาษีสุรา 0.00 
ภาษีสรรพสามิต 17,286,002.50 
ภาษีการพนัน 0.00 
ภาษียาสูบ 0.00 
อากรประมง 0.00 
ค่าภาคหลวงไม้ 0.00 
ค่าภาคหลวงแร่ 142,194.33 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 95,018.79 
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 0.00 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,148,388.00       

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 6,256.50 

รวมรายได้จากภาษีจัดสรร 41,768,422.09 



หมวด ประเภท 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
2.หมวดค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตและค่าปรับ 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  0.00 
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  0.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 
ค่าธรรมเนียมจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 0.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  1,260.00 
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 1,127,950.00 
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย 
หรือสะสมอาหาร 

3,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 0.00 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 10,060.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร์ 0.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจำตัวประชาชน 0.00 
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ 0.00 
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0.00 
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด 1,500.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 0.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 
ค่าปรับการผิดสัญญา 5,005.50 
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

0.00 



หมวด ประเภท 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
2.หมวดค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตและค่าปรับ 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4,000.00 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร 2,000.00 
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เช่น เร่ขาย  
หรือแผงลอย 

0.00 

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 33,444.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 
ค่าตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย 0.00 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 177,212.50 

รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาติและค่าปรับ 1,365,432.00 

3. รายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน 0.00 
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 1,800.00 
รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน 0.00 
รายได้จากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์ 0.00 
เงินปันผลจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น 0.00 
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 269,638.37 

รวมรายได้จากทรัพย์สิน 271,438.37 

4.หมวดรายได้จาก 
สาธารณูปโภคและ การ
พาณิชย์ 

เงินช่วยเหลือจากการประปา 0.00 
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 0.00 
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม 0.00 
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 0.00 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ
ข้างต้น 

5,186,638.00 

รวมรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 5,186,638.00 

5.หมวดรายได้-
เบ็ดเตล็ด 

ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ 0.00 
ค่าขายเศษของ 0.00 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 
ค่าขายแบบแปลน 0.00 
ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง 0.00 
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 553,683.15 

 

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 553,683.15 



หมวด ประเภท 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
6.รายรับจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ 

62,170,203.76 

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 598,240.32 
เงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น 820,754.00 

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 63,589,198.08 
7.รายรับจาก เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 0.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 0.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 0.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ 0.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 0.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 0.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 14,741,000.00 

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14,741,000.00 
8.รายรับอ่ืน เงินกู้จากสถาบันการเงิน 0.00 

เงินกู้จาก กสอ. 0.00 
เงินกู้จาก กสท. 0.00 
เงินกู้จาก กบท. 0.00 
เงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 0.00 
เงินกู้อ่ืน ๆ 0.00 

รวมเงินกู้ 0.00 
 เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม) 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 
รวมรายรับอ่ืนๆ 0.00 

รวมรายได้ 5 หมวด (1-5) 52,398,082.12  
รวมรายรับทั้งสิ้น (1-8) 130,728,280.20 

เงินกู้คงเหลือ 
ยอดเงินกู้คงเหลือทั้งหมด ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 1,394,888.51 
ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 14,343,966.38 
ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 13,438,535.06 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.รายจ่าย 
 

ประเภท รายละเอียด จำนวนเงิน 
1. งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 98,973.31 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 0.00 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0.00 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 
เงินสำรองจ่าย 0.00 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 0.00 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0.00 
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 

รวมงบกลาง 98,973.31 
2. งบบุคลากร (หมวด
เงินเดือน ค่าจ้าง) 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,738,066.00    
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 10,398,920.00           
ค่าจ้างประจำ  
ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 19,122,235.81        

รวมงบบุคลากร 31,259,221.81 
3. งบดำเนินงาน 
(หมวดค่าตอบแทน 
 ใช้สอย และวัสดุ และ 
หมวดสาธารณูปโภค) 

ค่าตอบแทน 1,702,601.00 
ค่าใช้สอย 14,657,180.18 
ค่าวัสดุ 5,733,764.04 
ค่าสาธารณูปโภค 3,876,035.00 
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 593,791.72 

รวมงบดำเนินงาน 26,563,371.94 

4. งบลงทุน (หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

ค่าครุภัณฑ์ 0.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 0.00 

รวมงบลงทุน 0.00 
5. งบอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,000.00 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ อ่ืนๆ 13,254,283.04 
เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 21,174,952.84 

รวมงบอุดหนุน 34,452,235.88 
6. งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอื่นๆ 0.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ( 1+2+3+4+5+6 ) 92,373,802.94 

 
 



   เนื ่องจากโดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแล ตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ครอบคลุมภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยดิฉันขอแถลงผลการ
ปฏิบัติงานต่อสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 
                        1.1 ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ
ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 1.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ ้นกับบุคลากรภายในองค์กร         
โดยการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ให้มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบขั้นตอน และกฎหมาย  
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรของเทศบาลตำบลรูสะมิแลให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
เกิดจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมพร้อมรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน               
ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือกิจการอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
 1.5 การพัฒนาระบบสื่อสาร เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ 
ที่สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย พร้อมปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลรูสะมิแลให้มีประสิทธภิาพ  
มีความหลากหลาย สามารถให้ประชาชนเข้าถึง  และใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหา พร้อมแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 1.6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  โดยส่งเสริมการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับ ที่จำเป็นสำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแลทุกระดับ 

 1.7 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตำบลรูสะมิแล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 
 1.8 ปรับปรุงกฎหมายท้องถิ ่นที ่ออกโดยสภาท้องถิ ่น ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

   

 
ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ 

1 จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานระดับปฏิบัติการชำนาญงาน 3 ตัว (สำนักปลัด) 6,000 
2 จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสารมีล้อเลื่อน แบบ 2 ชั้น 12 ตัว (สำนักปลัด) 40,800 
3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ  (กองช่าง) 22,400 

4 
จัดซื้อชุดไฟวับวาบพร้อมเสียงไซเรน 100 v จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) 
 (ป้องกันฯ) 

25,000 

5 จัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) (ป้องกันฯ) 7,200 
6 จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) 5,900 

 



 
ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ 

7 จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) 16,900 
8 จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด) 5,900 
9 จัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) 19,700 
10 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ใบ (สำนักปลัด) 11,000 
11 จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานระดับชำนาญการ (กองสาธารณสุข) 1,600 

12 
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง 
 (สำนักปลัด) 

10,900 

13 
จัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 เครื่อง และไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก 
 (กองช่าง) 

10,390 

14 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) 34,379 
15 จัดจ้างถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน (กองคลัง) 1,324 

16 
จัดจ้างทำแบบพิมพ์และคู่มือจำนวน 4 รายการ ทำป้ายไวนิล 1 รายการ 
 (สำนักปลัด) 

295,025 

17 จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 x 2 เมตร จำนวน 13 ผืน 9,750 
18 จัดจ้างทำป้ายทำเนียบ แผนผังองค์กร ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ประกอบด้วย  

11 รายการ (สำนักปลัด) 
24,590 

19 จัดจ้างทำป้ายไวนิล สลามัตฮารีรายออีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1442  
(ขนาด 2.4 x 7.2 เมตร) (กองการศึกษา) 

8,294  

20 จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง 1 ผืน 
 (ขนาด 2.4 x 7.2 เมตร) (สำนักปลัด) 

4,147 

21 จัดจ้างทำ ทำเนียบผู้บริหารและทำเนียบส่วนราชการเทศบาลตำบล 
รูสะมิแล จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) 

7,630 

22 จัดจ้างเหมาบริการสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตาม 
(โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) (กองสาธารณสุข) 

10,000 

23 จัดจ้างความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จำนวน 4 ด้าน (สำนักปลัด) 

12,000 

24 จัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ 16,000 
25 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมชุดโปรแกรมฯและเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
34,700 

26 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดปฏิบัติการ  
2 เครื่อง (สำนักปลัด) 

51,600 

 
 
 



 
ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ 

27 
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 1 คัน (ราคาตามท้องตลาด) (กองสาธารณสุข) 

1,990,000 

28 
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน  (ราคาตามท้องตลาด) 
 (กองช่าง) 

2,493,000 

29 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) 144,650 
30 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี จำนวน 1 คัน (กองช่าง) 54,700  
31 โครงการค่ายเยาวชนรักประชาธิปไตยสร้างสังคมเป็นสุข 21,500 

32 
ค่าบริการเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของหน่วยงานอื่น ๆ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

3,727,860.68 

33 
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลตำบล 
รูสะมิแล (สำนักปลัด) 

200,000 

34 
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองปัตตานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) 

23,000 

35 โครงการทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 (สำนักปลัด) 200,000 
36 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม 

วงศานุวงศ ์(สำนักปลัด) 
186,080 

37 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาล
ตำบลรูสะมิแล (สำนักปลัด) 

2,720,323.72 

38 โครงการจัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำปี (แบบตั้งโต๊ะ)  (แบบแขวน)  
 (สำนักปลัด) 

250,000 

39 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองปัตตานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (สำนักปลัด) 

23,000 

40 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564) (กองคลัง) 

376,613 

41 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 314,261 
42 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1,762,500 
43 ค่าชำระหนี้เงินต้น 700,000 
44 ค่าชำระดอกเบี้ย  99,622.99 
45 สำรองจ่าย 2,290,899.10 
46 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 9,670.20 
47 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  21,492 
48 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือให้บริการน้ำประปา   44,810 

 
 

 



2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลพึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน 

 2.1 ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   ขั้นพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน คูระบายน้ำ ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตำบลรูสะมิแล 
 2.2 ปรับปรุง พัฒนา แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื ่อให้ม ีน ้ำใช ้ในการอุปโภค                  
และการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะวิกฤต หรือสถานการณ์ภัยแล้ง 

2.3  ควบคุมการปลูกสร้าง ต่อเติม อาคาร หรือส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและเป็นไป 
ตามทีก่ฎหมายกำหนด 

2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาบำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกาย
ที่เหมาะสม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลเพิ่มข้ึน 
 2.5 จัดให้มีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมแิล 
เช่น การขยายเขตให้บริการน้ำประปา เป็นต้น 

2.6 เสริมสร้างมาตรการในการวางระบบป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชนพ้ืนที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล 
2.7 ริเริ ่ม จัดทำผังเมือง เพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางสาธารณะ ภายในเขต

เทศบาลตำบลรูสะมิแล ให้ได้มาตรฐาน 
 2.8 จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื ่องหมายบอกเส้นทางหลัก  เส้นทางรอง และ 
เส้นทางลัด และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน  ร่วมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล 

 

ที ่ โครงการ / รายการ งบประมาณ 

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น ปน.  
ถ 15-007 ถ.สามัคคี สาย ข. - ถ.สวนสมเด็จ ม.6 บ้านสวนสมเด็จ  
ตำบลรูสะมิแล จำนวน 1 สาย  

9,979,000 

 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟประติมากรรม ถ.โรงเหล้า สาย ข. ม.6  
บ้านสวนสมเด็จ จำนวน 17 ต้น 

2,261,000 
 

3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น  
ปน. ถ 15-002 ถ.เจริญประดิษฐ์ ม.1 , ม.6 บ้านสวนสมเดจ็ จำนวน 1 สาย 

4,762,000 
 

4 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 12 หมู่ 6  
บ้านสวนสมเด็จ 

2,704,000 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล  
ชั้นเดียว หมู่ที่ 6 

398,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6  
สายกอลอบาละ (หลังปั๊มจ่าศักดิ์) 

2,013,000 

7 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.  
ถนนไวยประสิทธิ์ ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง  

1,522,000 

 



ที ่ โครงการ / รายการ งบประมาณ 

8 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยบาบอ หมู่ที่ 3 บ้านดอนรัก 401,000 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล  
ชั้น3 หมู่ที่ 6 

443,000 

10 โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล.ซอยหะยีเจ๊ะมุ หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล 628,000 
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองจิก ซอย 17 หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 724,000 
12 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยนิเต๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล 640,000 
13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานถนนลาดยาง สาย มอ.ปัตตานี – วงเวียน 

(เงินอุดหนุน) 
26,067,000 

14 โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองรูสะมิแล  
เริ่มจากโรงเรียนบ้านรูสะมิแล – สะพานบือเดาะออก บ้านรูสะมิแล หมู่ที่ 6 
(เงินอุดหนุน) 

12,000,000 

 
3. นโยบายด้านการศึกษา  

3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านในการเข้าเรียน
ระดับปฐมวัย 

 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สำหรับพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล เข้าถึงแหล่งความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเอง ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

3.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 
3.5  ส่งเสริม และสนับสนุน  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน  
3.6 สนับสนุนให้มีกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ที่เหมาะสม

ตามวัยของเด็ก 
3.7  ส่งเสริม และสนับสนุน  ให้ชุมชนได้ใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสม ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 
3.8  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ทำให้ครูมีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของ ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ / รายการ งบประมาณ 

1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ินฐาน (สพฐ.) 

8,620,000 

2 ค่าอาหารเสริม (นม)  4,971,656 
3 โครงการเมาลิดสัมพันธ์เทศบาลตำบลรูสะมิแล (กองการศึกษา) 96,600 

 



ที ่ โครงการ / รายการ งบประมาณ 

4 โครงการเทศบาลตำบลรูสะมิแลเยี่ยมมัสยิด สุเหร่า ในเดือนรอมฎอน 
ตำบลรูสะมิแล (กองการศึกษา) 

150,000 

5 โครงการละศีลอด(บูกอปอซอ)เทศบาลตำบลรูสะมิแล (กองกาศึกษา)  15,000 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโครงการค่า

จัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด 
นูรุลลุตฟี (กองการศึกษา) 
 

142,800 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับ โครงการ
อาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดนูรุลลุตฟี 
(กองการศึกษา) 

411,495 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด 
นูรุลลุตฟี (กองการศึกษา) 

55,370 

 
4. นโยบายด้านสาธารณสุข  

4.1  ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม 
4.2  ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับสร้างสุขภาพที่ดี 

และควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน 
4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการป้องกัน ฟ้ืนฟูรักษาโรค  และบำบัดโรคเบื้องต้น 
4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุ 

ที่มีภาวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)  
4.5  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูล  

เฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ สู่สังคมผู้สูงอายุ 
4.6  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงาน         

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
4.7  สนับสนุนกิจกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ทุกกลุ่มวัยให้ทั่วถึง 
4.8 ส่งเสริมสนับสนุน การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ

ที่อันตราย  พร้อมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4.9  ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพทุกรูปแบบ 
4.10 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัย   
4.11 ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ               

พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย
ให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่ และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการบริการสู่มาตรฐานอาหาร
สะอาดและรสชาติอร่อย 
 
 
 



 
ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม  (จำนวน   รายการ) 
1 โครงการจ่ายค่าอาหาร/ยาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (กองสาธารณสุข) 98,000 
2 เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 9,191,500 
3 เบี้ยยังชีพ คนพิการ 3,312,400 
4 เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 24,000 
5 โครงการเทศบาลตำบลรูสะมิแลปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงที่ไม่มี

เจ้าของ (กองสาธารณสุข) 
34,421 

6 โครงการจ่ายค่าอาหาร/ยา/และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับสัตว์
เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของ กรณีเลี้ยงเอง หรือฝากเลี้ยงในสถานที่กักสัตว์ของ
หน่วยงานต่างๆ (กองสาธารณสุข) 

142,800 

7 โครงการเทศกิจพบผู้ประกอบกิจการร้านค้าตำบลรูสะมิแล  
(สำนักปลัด) 

7,125 

8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ  
(สำนักปลัด) 

720 

 
5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.1 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะ
อันตรายอย่างถูกวิธี  

 5.2 ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน ในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ให้ประชาชน                
มีความตระหนัก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ให้น่าอยู่ตามนโยบาย “เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองน่าอยู่” 
สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส  ลดภาวะโลกร้อน ปลอดภัยจากมลพิษ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ให้ประชาชน
มีสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกา 
 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การเพิ่มพื้นที่สี เขียว ด้วยการการปลูกต้นไม้ในชุมชน  
รักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ปรับปรุงพัฒนา ระบบระบายน้ำในชุมชน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหา
น้ำเน่าเสีย 

     5.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนและครัวเรือน  ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า หรือใช้พลังงาน
ทางเลือก ตลอดจน ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 

 6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เพ่ิม

รายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ  

รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 



 6.4 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 
 6.5 พัฒนาระบบการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน 
 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร.ชรบ.และฝ่ายความมั่นคง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน แก่
ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เด็ก เยาวชนและกลุ่มสตรี เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล สร้างความสุขเท่าเทียมกัน อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
         7. นโยบายด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
           7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรศาสนาทุกศาสนาในพ้ืนที่ 
           7.2 ส ่งเสร ิมและสนับสนุนให ้ม ีการธำรงไว ้ซ ึ ่ งเอกล ักษณ์ ศ ิลป ว ัฒนธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประจำท้องถิ่น  
           7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
           7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบพหุวัฒนธรรม 
           7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้อนุรักษ์และเรียนรู้ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  

ที ่ โครงการ / รายการ งบประมาณ 

1 โครงการเมาลิดสัมพันธ์เทศบาลตำบลรูสะมิแล (กองการศึกษา) 96,600 
2 โครงการเทศบาลตำบลรูสะมิแลเยี่ยมมัสยิด สุเหร่า ในเดือนรอมฎอน 

ตำบลรูสะมิแล (กองการศึกษา) 
150,000 

3 โครงการละศีลอด(บูกอปอซอ)เทศบาลตำบลรูสะมิแล (กองกาศึกษา)  15,000 
 
          8. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้าง
รายได้เพ่ิมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกรูปแบบ 
 8.2 ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน เพ่ือเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือน  
 
 8.3 ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน
เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน 
 8.4 พัฒนาสินค้าชุมชนสู ่ส ินค้าตลาดกลาง หรือสินค้าส่งออก จำหน่ายต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ 
 8.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชน ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 
 
 
 
 



          9. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ  
 9.1 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 

 9.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด                    
 9.3 ปรับปรุงสนาม ลานกีฬาชุมชน ให้พร้อมใช้งาน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของ
ประชาชน และจัดหาอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายให้แก่ประชาชนเพิ่มเติม  

 9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน 
 9.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ต่อการเล่นกีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต่อไป 
 

 
ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ 

1 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาฟุตซอลตำบลรูสะมิแล   
(กองการศึกษา) 

39,750 

 
        10. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว  

 10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างแลนด์มาร์ค ในรูปแบบอัตลักษณ์ 
หรือสร้างประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 10.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิถีชุมชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน 

 10.3 พัฒนาองค์กรเครือข่าย ร่วมบูรณาการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 10.4 ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูล การประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ในรอบป.ี.. 



  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแล
กิจกรรม โครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลรูสะมิแลตระหนักถึงปัญหา
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้จัดกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ ในเชิงรุกเพื่อป้องกัน 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสอดคล้องกับมาตรการการควบคุมโรคไปยังสถานที่ต ่าง ๆ ชุมชน สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ให้ทั่วถึงประชาชน การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดโครงการค้นหาเชิงรุกผู้มีภาวะเสี่ยงโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 
(COVID-19) ตำบลรูสะมิแล การตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร่วมมือกับกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง 
   ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา ดิฉันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
ด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลรูสะมิแลให้มีศักยภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“พัฒนารูสะมิแลแบบมีส่วนร่วม ทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
เทศบาลตำบลรูสะมิแล และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
 

 
 
 

 (นางอนงค์  คารวนันทน์) 
 นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล 

 

Stamp



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 

 

 

     
 

     
 

      
 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลรูสะมิแล 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 
      
 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลรูสะมิแล 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 

 
 
 

    
 

    
 

     

      
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลรูสะมิแล 



 
 

 

    
 

    
 

      
  
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลรูสะมิแล 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
 

    
 

    
 

       
 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลรูสะมิแล 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 

 
 
 

    
 

         
 

    
 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลรูสะมิแล 



 
 

 
              ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
   
 

         

        

    
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลรูสะมิแล 


