
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

****************************************** 
                       ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถิ่น เปดเผย
ขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม
ดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมนิผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
                       ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ดังนี ้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

" รูสะมิแลนาอยู ประชาชนอยูดีมีสุข " 

ข. พันธกิจของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

     1. ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีรายไดที่พอเพียงในการดํารงชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนไดรับ
การศกึษาไมนอยกวาขั้นพ้ืนฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และรวมกันอนุรักษและเผยแพรศาสนา ประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 

 2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใหแกประชาชน ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณูปโภค อยางเทาเทียมและทั่วถึงกัน 

 3. พัฒนาตําบลรูสะมิแล ใหเปนเมืองนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีสถานทีพั่กผอนหยอนใจมี
สภาพภูมิทัศนสวยงามระบบนิเวศนดี สะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 4.สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการบรหิาร การพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยยดึหลักการบรหิารที่ด ีคุมคา ซื่อสัตย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 5. สงเสริมใหประชาชนกลุมองคกรประชาชนมีความเขมแข็ง เกิดความสามัคคีสามารถ

ชวยเหลือและพึ่งพาตัวเองได เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 6. สนับสนุนสงเสรมิการศกึษา พัฒนาเศรษฐกจิชุมชนใหมีคุณภาพเทยีบเทามาตรฐานเพิ่ม

มูลคาสนิคาและขยายการจําหนายไปสูอาเซยีน 



 
 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลรูสะมแิล  ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

    1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

    2.การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาประเพณวีัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 

    3 การพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกจิชุมชนและการแกไขปญหาความ

ยากจน 

    4. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสวัสดกิารสังคม 

    5. การพัฒนาดานการบรหิารจัดการที่ดี 

    6. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กฬีา และนันทนาการ 

    7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



 
 

ง. การวางแผน 

            เทศบาลตําบลรูสะมแิล ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิวในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจรงิ

ของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 5  ป ตอไป เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดประกาศใชแผนพัฒนา 5 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

37 45,605,370 44 86,349,000 50 233,400,976 79 250,390,600 66 131,835,00 

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

19 1,611,000 36 2,412,000 53 3,362,270 54 3,005,070 57 20,778,77 

3 การพัฒนาและเสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบเศรษฐกจิชมุชนและ

การแกไขปญหาความยากจน 

15 823,040 20 973,040 31 1,533,040 32 11,456,040 35 1,783,040 

4. การพัฒนาคุณภาพชวีติ และ

สวัสดิการสังคม 

31 11,334,000 37 21,273,400 42 25,805,300 54 30,119,400 53 32,281,000 

5. การพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ี

ดี 

33 8,073,440 45 11,293,340 43 14,196,045 52 21,320,140 51 15,157,640 

6. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กฬีา 

และนันทนาการ 

16 12,030,000 29 2,607,000 31 5,361,000 34 10,031,000 38 71,930,200 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม 

7 370,000 20 3,485,000 18 3,365,000 20 3,015,000 20 2,695,000 

รวม 158 79,846,850 231 128,392,78 268 287,023,631.44 325 329,337,250 320 276,460,650 



 
 

จ. การจัดทาํงบประมาณ 

                     ผูบรหิารเทศบาลตําบลรสูะมแิล ไดประกาศใช เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564  จํานวน 100 โครงการ งบประมาณ 39,559,304 บาท 

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 15 15,762,179.00 

2.การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาประเพณวีัฒนธรรม และ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

18 595,190.00 

3 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 

6 0.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชวีิต และสวัสดกิารสังคม 24 14,774,000.00 

5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี 24 8,207,935.00 

6. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กฬีา และนันทนาการ 5 40,000.00 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

8 180,000.00 

รวม 100 39,559,304.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตาํบลรูสะมแิล  มดีังนี ้

 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

1. 2.การพฒันาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการจัดงาน

มหกรรมการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อําเภอเมืองปตตานี 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิการจัด

การศกึษาของศูนย

อบรมเด็กกอนเกณฑ

ประจํามัสยดินูรุลลุตฟ 

และแลกเปลี่ยนเรยีนรู

การจัดการศกึษาของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บูรณาการรวมกับ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอเมอืง

ปตตานี 

จัดนทิรรศการและ

กจิกรรมทางวิชาการ

ของศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑประจํา

มัสยดินูรุลลุตฟ 

ประจํามัสยดิ นูรุลลุต

ฟ บูรณาการรวมกับ

องคกรปกครอง สวน

ทองถ่ินในอําเภอเมอืง

ปตตานี 

2. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการนเิทศการจัด

ประสบการณปฐมวัย

ของพนักงานครู

เทศบาลและผูชวยครู

ผูดูแลเด็ก 

55,790.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหครูไดรบัการ

พัฒนาตนเอง และเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

จัดการเรยีนการสอย

ของครใูนศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑประจํา

มัสยดินูรูลุตฟ 

พนักงานครู และ

ผูชวยครผููดูแลเด็กทุก

คน 

3. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการประเมิน

คุณภาพภายในของ

ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑประจํามัสยดิ  

นูรลูลุตฟ 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

และผลการปฏิบัตงิาน

ของศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑประจํามัสยดินูรูล

ลุตฟตามมาตรฐาน

คุณภาพการศกึษาของ 

อปท. 

พนักงานครู และ

ผูชวยครผููดูแลเด็ก 

ทุกคน 

4. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุนคา

จัดการเรยีนการสอน

ของศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑประจํา

มัสยดิ นูรูลลุตฟ  

(รายหวั)  

(เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

1/ 2564) 

142,800.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- เพ่ือจายเปนคาจัดการ

เรยีนการสอนใหศูนย

อบรมเด็กกอนเกณฑ

ประจํามัสยดินูรูลลุตฟ 

- สนับสนุนคาจัดการ

เรยีนการสอน (ราย

หัว) ใหศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑประจํา

มัสยดิ นูรูลลุตฟ เชน 

คาส่ือการเรยีนการ

สอน วัสดุการศึกษา 

เครื่องเลนพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย ฯลฯ 



 
 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

5. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการจัดกจิกรรม

วันเด็กแหงชาติ 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กไดรวม

กจิกรรมนันทนาการ 

และตระหนักในคณุคา

ของตนเองท่ีมตีอสังคม

และประเทศชาติ 

จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือจัดกจิกรรมวัน

เด็กประจําป 

6. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการเมาลดิ

สัมพันธตําบล  

รูสะมแิล 

96,600.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิสงเสรมิ

วัฒนธรรม หลักการอัน

ดตีามหลักศาสนา

อสิลามและเสรมิ

ความสัมพันธอันดี

ระหวางเทศบาลกับ

ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ 

จํานวน 300 คน 

7. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสงเสรมิและ

อนุรกัษประเพณวีัน

เขาพรรษา 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหประชาชนมคีวาม

ตระหนักถึงความสาํคัญ 

และเขารวมกจิกรรมใน

วันเขาพรรษา 

จัดกจิกรรมใน วัน

เขาพรรษา 

8. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการเทศบาล

ตําบลรูสะมแิล เยี่ยม

มัสย ิ,สุเหรา,บาลา

เซาะห ในเดอืน

รอมฎอน  

ตําบลรูสะมแิล 

150,000.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหประชาชนมคีวาม

ตระหนักถึงความสาํคัญ 

และเขารวมกจิกรรมใน

เดือนรอมฎอน และ

เสรมิสรางความสัมพันธ

อันดีระหวาง ทต.กับ

ชุมชน 

แจกจายของบรโิภค

ใหกับมัสยดิ,บาลา

เซาะห และสุเหราใน

เดือนรอมฎอน 

9. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการละศลีอด  

(บูกอปอซอ) 

 ตําบลรสูะมแิล 

150,000.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหประชาชนมคีวาม

ตระหนักถึงความสาํคัญ 

และเขารวมกจิกรรมใน

เดือนรอมฎอน และ

เสรมิสรางความสัมพันธ

อันดีระหวาง ทต.กับ

ชุมชน 

จัดกจิกรรมตามพธิลีะ

ศลีอด (บูกอปอซอ) 

ประชาชนในเขตตําบล 

300-500 คน 

 

 

 

 

 



 
 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

10. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการรอยยิม้อดิีล

ฟตร ีหมูที่ 2 บานบาง

ปลาหมอ 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสบืสานอนุรกัษ

ประเพณวีัฒนธรรมอันดี

ของทองถิ่น สงเสรมิและ

พัฒนาจติใจเด็ก 

เยาวชนและประชาชนให

เปนผูมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

จัดกจิกรรมตางๆ ให

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป เชน 

1.การประกวดกลาว

สุนทรพจน 2.การ

ประกวดอาน อัลกรุ

อาน 3.การประกวด

อานบัรซันญ,ี อาซาน 

4.กิจกรรมตอบ

คําถาม 5.แปล

ความหมาย อัลกรุ

อาน 6.การแสดงปน

จักสลีัต 

 

 

11. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการ รอยย้ิมอดีลิ

ฟตร ีหมูที่ 5 

 บานโคกมวง  

ตําบลรูสะมแิล 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสบืสานอนุรักษ

ประเพณวีัฒนธรรมอันดี

ของทองถิ่น สงเสรมิและ

พัฒนาจติใจเด็ก 

เยาวชนและประชาชนให

เปนผูมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

จัดกจิกรรมตางๆ ให

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป เชน 

1.การประกวดกลาว

สุนทรพจน 2.การ

ประกวดอาน อัลกรุ

อาน 3.การประกวด

อานบัรซันญ,ี อาซาน 

4.กิจกรรมตอบ

คําถาม 5.แปล

ความหมายอัลกรุอาน 

6.การแสดงปนจัก

สลีัต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

12. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการรอยยิม้อดิีล

ฟตร ีหมูที่ 1  

บานรูสะมแิล  

ตําบลรูสะมแิล 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสบืสานอนุรักษ

ประเพณวีัฒนธรรมอันดี

ของทองถิ่น สงเสรมิและ

พัฒนาจติใจเด็ก 

เยาวชนและประชาชนให

เปนผูมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

จัดกจิกรรมตางๆ ให

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป เชน 

1.การประกวดกลาว

สุนทรพจน 2.การ

ประกวดอาน อัลกรุ

อาน 3.การประกวด

อานบัรซันญ,ี อาซาน 

4.กิจกรรมตอบ

คําถาม 5.แปล

ความหมาย อัลกรุ

อาน 6.การแสดงปน

จักสลีัต 

 

13. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการวันตนไม

แหงชาติ 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือปลูกจิตสํานกึให

ประชาชน, พนักงาน

เทศบาลไดเห็นคุณคาใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ชวยลดภาวะโลกรอน

และฟนคนืสมดุลให

ระบบนเิวศนในระยะยาว 

รวมกันจัดกจิกรรม

รณรงคใหเยาวชน, 

ประชาชนท่ัวไป ปลูก

ตนไมในเขตตําบล 

รูสะมแิล 

14. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภมูปิญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสงเสรมิ

เอกลักษณ วัฒนธรรม

ของดีเมอืงตานี

รวมงานกาชาด 

จังหวัดปตตาน ี

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิและอนุรักษ

วัฒนธรรม ของดขีอง

ตําบลรูสะมแิลใหเปนที่

รูจักอยางแพรหลายและ

สบืทอดถึงคนรุนหลัง

ตอไป 

รวมกันจัดกจิกรรม

สงเสรมิวัฒนธรรม

ทองถ่ิน โดยความ

รวมมอืของประชาชน 

ในเขตตําบล รูสะมแิล 

เชน การจัดขบวน

พาเหรด ของด ีเมือง

ตาน ีเพื่อแสดงใหเห็น

ถงึเอกลักษณ

วัฒนธรรมตําบล  

รูสะมแิล 

 

 

 



 
 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

15. 2.การพฒันาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสงเสรมิ

คุณธรรม จรยิธรรม

สําหรบัเด็กและ

เยาวชนตําบลรูสะมแิล

ชวงปดภาคเรยีน  

ฤดูรอน 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิใหเด็กและ

เยาวชนมีคุณธรรม 

จรยิธรรม ตามหลัก

ศาสนาอสิลาม ฝกการ

เปนผูนําและใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

จัดอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรมใหแกเด็ก 

เยาวชนในตําบล  

รูสะมแิล 

 

 

 

 

16. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการเขารวม

กจิกรรม ตาดกีา

สัมพันธอําเภอเมอืง

ปตตานี 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิใหเด็ก,

นักเรยีน,เยาวชน,

ประชาชนท่ัวไปไดมกีาร

ทํากิจกรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่องและเต็ม

ความสามารถ 

จัดกจิกรรมใหแกเด็ก

นักเรยีน ตาดกีาใน

ตําบล รสูะมแิล 

บูรณาการรวมกับ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในอําเภอเมอืง

ปตตานี 

 

 

17. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชืตาม

โครงการ อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิในเขต

เทศบาลตําบล 

รูสะมแิล 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- เพ่ือจัดกจิกรรมสนอง

ตามโครงการ

พระราชดําร ิ– เพื่อ

อนุรกัษพันธุกรรมพชืที่มี

อยูในเขตเทศบาลตําบล

รูสะมแิลใหเปนมรดก

ของคนรุนหลังตอไป 

 

 

- จัดทําขอมูลและ

กจิกรรมตางๆ เพื่อ

อนุรกัษพันธุกรรมพชื

ตามโครงการ อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิ

18. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 

 

โครงการวันรกัษเกลอื

หวาน สบืสาน

วัฒนธรรมและของดี

เมืองตาน ี

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิใหเด็ก 

เยาวชน และประชาชน

ไดสบืทอดวัฒนธรรมอัน

ดงีามของไทยคงไวสบืไป 

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน เขารวม

กจิกรรมตาง ๆ 

 



 
 

 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

19. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง 

ถนน คสล. พรอมคู

ระบายนํ้า คสล. ถนน

จรูญสําราญ ซอย 10 

หมูท่ี 1 บานรูสะมแิล 

(เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

2/2563) 

1,030,000.00 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา,  

กองประปา 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 

5.00 เมตร ยาว 

80.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ถนน 

คสล. กวาง 3.80 

เมตร ยาว 15.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอม คูระบาย

น้ํา คสล. กวาง 0.40 

เมตร. ยาวรวมสอง

ขาง 190.00 เมตร 

ลกึเฉลี่ย 0.50-

0.70 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กําหนด 

 

20. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางคู

ระบายนํ้า คสล.  

ซอยนิเตะ หมูที่ 1 

บานรูสะมแิล 

(เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

2/2563) 

677,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา,  

กองประปา 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังในพื้นท่ี 

คูระบายน้ํา คสล.

ขนาดกวาง 0.30 

เมตร ยาวรวมสองขาง 

200.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.50-0.60 

เมตร ตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด 

 

21. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ยกระดับถนน คสล. 

พรอมคูระบายน้ํา 

คสล. ถนนไวย

ประสทิธ์ิ ซอย 1 หมูท่ี 

5 บาน โคกมวง 

ตําบลรูสะมแิล 

(เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

2/2563) 

1,567,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 

4.00 เมตร ยาว 

150.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร คูระบาย

น้ํา คสล. กวาง 0.40 

เมตร ยาวรวมสองขาง 

300.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40-0.50 

เมตร ตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด 

 

 



 
 

 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

22. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. พรอมคูระบาย

น้ํา คสล. หมูที่ 6 สาย

กอลอบาละ (หลังปม

จาศักดิ์) (เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ท่ี 2/2563) 

2,106,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังในพื้นท่ี 

ถนน คสล. กวาง 

4.00 เมตร ยาว 

182.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร คูระบาย

น้ํา คสล. กวาง 0.40 

เมตร ยาวรวมสองขาง 

364.00 เมตร ลกึ

เฉลี่ย 0.70-0.90 

เมตร ตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด 

 

 

23. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ยกระดับถนน คสล.

ถนนเจรญิประดษิฐ 

ซอย 12 หมูที่ 6 บาน

สวนสมเด็จ ตําบล รู

สะมแิล (เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ท่ี 2/2563) 

2,869,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังในพื้นท่ี 

และประชาชนมเีสนทาง

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 

2.40 - 3.30 เมตร 

ยาว 270.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอม คูระบายนํ้า 

กวาง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขาง 

540.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.80-1.00 

เมตร ตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด 

 

 

24. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 

1-6 ตําบลรูสะมแิล 

100,000.00 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง

ในครัวเรอืน 

ขยายเขตเพื่อจาย

กระแสไฟฟา

สาธารณะ รายเอยีด

ตามแบบแปลนที ่

เทศบาลกําหนด 

 

 

 

 

 



 
 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

25. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอาคาร

สํานักงานเทศบาล

ตําบล รสูะมแิล (3 

ชัน้) (เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ท่ี 2/2563) 

443,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหมีสถานที่

ปฏบิัตงิานไดอยาง

เหมาะสมในสถานที่

ราชการและบรกิาร

ประชาชนไดท่ัวถงึ 

งานปูกระเบื้อง 

28.40 ตารางเมตร 

งานบุผนังกระเบื้อง 

136.80 ตารางเมตร 

ประตู PVC 6 ชุด 

ประตูไมเนื้อแข็ง 6 ชุด 

ฝาเพดานฉาบเรยีบ 

50.00 ตารางเมตร 

ฝาเพดานชนดิกันชื้น 

28.40 ตารางเมตร

มุงลวดหนาตางกันนก 

4 ชุด ไฟ LED 

downlight 16 ชุดงาน

ทอประปาและ

สุขาภบิาลตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กําหนด 

 

26. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

เงนิสํารองจาย 2,303,179 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เปนงบประมาณไว

สํารองจายในกรณี

จําเปนเรงดวน เกิดภัย

พบัิตธิรรมชาต ิหรอื

ดําเนินงานตามอํานาจ

หนาท่ีของเทศบาล 

พื้นท่ีตําบลรูสะมแิลที่

ไดรับผลกระทบใน 

ดานภัยพิบัต ิ

27. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางคู

ระบายนํ้า คสล. ซอย

บาบอ หมูท่ี 3 บาน

ดอนรัก 

423,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังในพื้นท่ี 

คูระบายน้ํา คสล.

ขนาดกวาง 0.40 

เมตร ยาวสองขางรวม 

140.00 เมตร ลกึ

เฉลี่ย 0.30 - 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด 

 

 

 

 

 



 
 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

   28. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ยกระดับถนน คสล. 

ซอยหะยเีจะม ุหมูที่ 1 

ตําบลรูสะมแิล 

628,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือประชาชนมเีสนทาง

คมนาคมทีส่ะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนคสล. กวาง 

4.00 เมตร ยาว 

150.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กําหนด 

   29. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. ถนนหนองจกิ 

ซอย 17 หมูที่ 5 

บานโคกมวง ตําบล รู

สะมแิล 

725,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือประชาชนมเีสนทาง

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนคสล.กวาง 4.00 

เมตร ยาว 250.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด 

   30. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการตดิตัง้โคมไฟ

ประตมิากรรม ถนน

โรงเหลาสาย ข. หมูที่ 

6 บานสวนสมเด็จ 

2,261,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

1. เพ่ือตดิตัง้เสาไฟฟา

กนิรปีระตมิากรรม 2. 

เพ่ือสรางทัศนยีภาพที่

สวยงาม 3. เพื่อสงเสรมิ

การทองเที่ยว 4. เพื่อ

ความปลอดภัยในชวีติ

และทรัพยสิน 

ตดิตัง้โคมไฟ

ประตมิากรรม จํานวน 

17 ตน เสาสูง 5.00 

เมตร รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาล

กําหนด 

 

 

   31. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยอาย ุหมูที่ 

4 บานงาแม (เพ่ิมเตมิ 

ครัง้ท่ี 1/2563) 

0.00 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 

4.00 เมตร ยาว 

65.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กําหนด 

 

 

   32. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.ซอยหสันัย หมูที่ 

4 บานงาแม (เพิ่มเตมิ 

ครัง้ท่ี 1/2563) 

183,000 สํานกั/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนมี

เสนทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง

4.00 เมตร ยาว 

65.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กําหนด 

 

 

 



 
 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

   33. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอาคาร 

สํานักเทศบาลตําบลรู

สะมแิล (ช้ันเดยีว) 

(เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 

1/2563) 

447,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใชเปนอาคารสําหรบั

จัดกจิกรรมบรกิาร

ประชาชน 

ฝาเพดานฉาบเรยีบ 

231.00 ตารางเมตร 

กระเบื้องหลังคาลอน

คูสี 698.00 ตาราง

เมตร ครอบสันหลังคา 

78.00 เมตร ไมเชงิ

ชาย (ไมเทียม) 

136.00 เมตร โคม

ไฟฟาแบบมตีะแกรง

ชนิดฝงฝา ยปิซั่ม  

10 ชุด บัวเชงิผนังไม

เฌอรา 82.00 เมตร 

ทาสีนํ้าพลาสตกิ 

620.00 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด 

34. 3 การพัฒนาและ

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบ

เศรษฐกจิชุมชนและ

การแกไขปญหา

ความยากจน 

โครงการฝกอาชพีการ

ตัดเย็บเสื้อผา 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือถายทอดความรูและ

สงเสรมิเศรษฐกจิใน

ครวัเรอืนเพื่อความรู มี

ทักษะความชํานาญใน

อาชพี สรางรายไดแก

ครวัเรอืน 

 

เยาวชน นักเรยีน 

นักศกึษา และ

เจาหนาท่ี จํานวน 30 

คน 

35. 3 การพัฒนาและ

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบ

เศรษฐกจิชุมชนและ

การแกไขปญหา

ความยากจน 

โครงการฝกอบรม

อาชพีตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานกังานปลัด 

อบต. 

เพ่ือถายทอดความรูและ

สงเสรมิเศรษฐกจิใน

ครวัเรอืนเพื่อความรู มี

ทักษะความชํานาญใน

อาชพี สรางรายไดแก

ครวัเรอืน 

 

ตัวแทนชุมชน 

ประชาชนนักเรยีน 

นักศกึษาผูสูงอายุและ

ผูสนใจทั่วไป จํานวน 

50 คน 

36. 3 การพัฒนาและ

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบ

เศรษฐกจิชุมชนและ

การแกไขปญหา

ความยากจน 

โครงการสงเสรมิ

อาชพีกลุมอาชพี ดาน

อาหารและขนม 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สนับสนุนใหประชาชนมี

ความรู ทักษะและความ

ชํานาญในอาชพี 

ตัวแทนชุมชน 

ประชาชนนักเรยีน 

นักศกึษาผูสูงอายุและ

ผูสนใจทั่วไป จํานวน 

50 คน 



 
 

 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

37. 3 การพัฒนาและ

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบ

เศรษฐกจิชุมชนและ

การแกไขปญหา

ความยากจน 

โครงการสงเสรมิ

อาชพีกลุมอาชพีดาน

การ แปรรปูอาหาร 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สนับสนุนใหประชาชนมี

ความรู ทักษะและความ

ชํานาญในอาชพี 

เยาวชน นักเรยีน 

นักศกึษา และ

เจาหนาท่ี จํานวน  

30 คน 

38. 3 การพัฒนาและ

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบ

เศรษฐกจิชุมชนและ

การแกไขปญหา

ความยากจน 

โครงการสนับสนุนและ

แกไขปญหายาเสพตดิ 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สนับสนุน ปองกันและ

แกไขลดปญหายาเสพ

ตดิในพื้นท่ี 

เยาวชน นักเรยีน 

ประชาชนและ

เจาหนาท่ี จํานวน  

30 คน 

39. 3 การพัฒนาและ

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบ

เศรษฐกจิชุมชนและ

การแกไขปญหา

ความยากจน 

โครงการปองกัน เฝา

ระวังและแกไขปญหา

ผูปวยท่ีมอีาการทาง

จติอันเนื่องมาจากการ

ใชยาเสพติด 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สนับสนุน ปองกันและ

แกไขลดปญหายาเสพ

ตดิในพื้นท่ี 

เยาวชน นักเรยีน 

ประชาชนและ

เจาหนาท่ี จํานวน  

20 คน 

40. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการฝกอบรม

เบ้ืองตนการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี

ความรูความเขาใจการ

ปองกันการต้ังครรภ

กอนวัยอันควรไดเปน

อยางดี 

จัดฝกอบรมใหความรู

เด็ก เยาวชน และสตรี

โดยท่ัวไป  

ตําบลรูสะมแิล 

41. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการศูนยสงเสรมิ

และพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของผูสูงอายุ

ตําบลรูสะมแิล 

330,000.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเปนสถานที่พบปะ

พูดคุยปรกึษาปญหาของ

กลุมผูสูงอายุ ใชเวลา

วางรวมกันทํากิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีสรางสรรค 

ผูสูงอายุตําบล 

รูสะมแิล 

42. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการสงเสรมิและ

ปองกันปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตร ี

และบุคคลใน

ครอบครวัตําบล 

รูสะมแิล 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมคีวาม

ตระหนักการใชความ

รุนแรงและแกไขปญหา

ของสังคม ยุติการใช

ความรุนแรงตอบุคคลใน

ครอบครวัได 

ผูนํากลุมตาง ๆ 

อาสาสมัคร และกลุม

สตรใีนพื้นที่ สมาชกิ

ครอบครวั ประชาชน

ท่ัวไป 



 
 

 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

43. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการเยี่ยมบานผู

พกิารและ

ผูดอยโอกาส 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเปนการสรางขวัญ

และกําลังใจใหกับผู

พกิาร และผูดอยโอกาส 

ออกเยี่ยม

กลุมเปาหมายใน

ตําบล             

รูสะมแิล 

44. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการฝกอบรม

เบ้ืองตนและปองกัน

การตัง้ครรภกอนวัย

อันควร 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี

ความรู ความเขาใจและ

รูจักปองกันการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร 

เด็กและเยาวชน 

จํานวน 30 คน 

45. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการฝกอบรมและ

ทบทวนสมาชกิ อปพร. 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหความรูแก

อาสาสมัครในการ

ปองกันภัยและรักษา

ความปลอดภัยในชวีติ

และทรัพยสิน 

ฝกอบรมอาสาสมัคร 

46. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการปองกันและ

ลดอุบัตเิหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสําคัญ

ตาง ๆ 

1,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือปองกันและลดการ

เกิดอุบัติเหตุในชวง

เทศกาลสําคัญตาง ๆ 

ประชาชนผูใชพาหนะ

ตาง ๆ และใชถนนใน

เขตเทศบาลตําบล 

 รูสะมแิล 

47. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการเทศกิจ

ใกลชดิชุมชน (ตูเขยีว) 

(เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 

1/2563) 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหเจาหนาที่ไดตรวจ

ตราพ้ืนที่และรับแจง

เรื่องรองเรยีนของพอคา

แมคา และประชาชน

ท่ัวไป 

 

พอคา แมคาและ

ประชาชนในเขต 

ตําบลรูสะมแิล 

48. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการสงเสรมิ

ความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยโดยใชชุมชน

เปนฐาน (CBDRM.) 

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลรูสะมแิล 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเบ้ืองตนใหกับ

ประชาชนท่ีอยูอาศัย

หนาแนน 

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล 

รูสะมแิล 

 



 
 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

49. 4. การพัฒนา

คณุภาพชีวติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการจัดระเบยีบ

ผูประกอบการหาบเร

แผงลอยบนฟุตบาท 

ทางเทา และท่ี

สาธารณประโยชน 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือความเปนระเบยีบ

เรยีบรอยของบานเมอืง

และผูประกอบการหาบ

เรแผงลอย มรีะเบยีบ

วนิัยในการต้ังแผงขาย

ของ รวมถงึเคารพและ

ทําตามระเบียบกฎหมาย

ของทองถิ่น 

จัดอบรม

ผูประกอบการหาบเร

แผงลอย 

50. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการเทศบาล

ตําบลรูสะมแิล ปลอด

โรคพิษสุนัขบา ในสัตว

เล้ียง ท่ีไมมเีจาของ 

50,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

เพ่ือปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา ไมใหเกิด

ขึ้นกับสัตว เชน สุนัขและ

แมว 

ฉดีวัคซนีสัตวของ

ประชาชนตําบล                  

รูสะมแิล               

หมูท่ี ๑-๖ 

51. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการอุดหนุน

สนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยโรคเอดส (AIDS) 

(เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

2/2563) 

60,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือรองรบัการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดสท่ีแพทย

ไดรับรองและยากจน 

ผูปวยโรคเอดส ใน

ตําบลรูสะมแิล 

52. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

อุดหนุน โครงการ

สรางหลักประกันดาน

รายไดแกผูสูงอายุ 

(เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

2/2563) 

9,600,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือรองรบัการจัด

สวัสดกิารใหแกผูสูงอายุ

ท่ีมอีายุ 60 ปบรบิูรณ

ขึ้นไป ท่ีมสีทิธิตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด 

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 

53. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการอุดหนุนเบ้ีย

ยังชีพ (คนพกิาร) 

ตําบลรูสะมแิล 

3,400,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลอื

เบ้ืองตนผูพกิาร ที่มี

ฐานะยากจน 

ผูพกิารในเขตเทศบาล

ตําบลรูสะมแิล 

54. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

อุดหนุนโครงการ

พระราชดํารดิาน

สาธารณสุข 1 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลอืดออก 

0.00 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

เพ่ือลดจํานวนผูปวยโรค

เลือดออกในตําบลรูสะมิ

แล 

หมูบานละ 1 

โครงการ จาํนวน 6 

หมูบาน หมูบานละ 

10,000 บาท 

 



 
 

   ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

55. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

อุดหนุนโครงการ

พระราชดํารดิาน

สาธารณสุข 2 

โครงการสงเสรมิเด็ก 

smart kid 

0.00 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

เพ่ือสงเสรมิสุขภาพเด็ก 

ท้ัง 4 ดาน 

หมูบานละ 1 

โครงการ จาํนวน 6 

หมูบาน หมูบานละ 

5,000 บาท 

56. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

อุดหนุนโครงการ

พระราชดํารดิาน

สาธารณสุข 3 

โครงการ คัดกรอง

มะเรง็ เตานม 

0.00 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

เพ่ือคัดกรองมะเร็งเตา

นมในกลุมเปาหมายให

ครอบคลุม รอยละ 90 

หมูบานละ 1 

โครงการ จาํนวน 6 

หมูบาน หมูบานละ 

5,000 บาท 

57. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏบิัตกิารจติอาสาภัย

พบัิตปิระจาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 

1/2563) 

3,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเบ้ืองตนใหกับ

จติอาสาในเขตเทศบาล

ตาบลรูสะมแิล 

ประชาชนท่ีเปนจติ

อาสาในเขต 

ตําบลรูสะมแิล 

58. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการเยี่ยมบาน 

ผูสูงอายุ (เพิ่มเตมิ 

ครัง้ท่ี 1/2563) 

330,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสรางขวัญกาลังใจ 

พูดคุยรบัฟงปญหา

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุ ในเขต 

ตําบลรูสะมแิล 

59. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการรอยรกัดวงใจ 

หวงใยผูสูงอาย ุ

(เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 

1/2563) 

330,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือปองกันการเกดิ

สภาวะโรคซมึเศราใน

ผูสูงอายุและเพื่อให

ผูสูงอายุมีสุขภาพจติท่ีด ี

ผูสูงอายุ/ผูดูแล/

เจาหนาท่ี/ ใน 

ตําบลรูสะมแิล 

60. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการอบรมการอบ

สมุนไพร (เพิ่มเตมิ 

ครัง้ท่ี 1/2563) 

330,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

 

 

 

เพ่ือเสรมิสรางสุขภาพ

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุ ใน 

ตําบลรูสะมแิล 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

61. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการจัดตัง้

โรงเรยีนพอเพยีง 

(เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 

1/2563) 

330,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือศกึษาหาความรู

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

พูดคุยรบัฟงปญหาใน

กลุมผูสูงอายุ ในตาบล 

ผูสูงอายุ ใน 

ตําบลรูสะมแิล 

62. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการสงเสรมิ

ความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใน

สถานศกึษาเขต 

ตําบลรูสะมแิล 

 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหความรูดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเบ้ืองตน

สําหรบันักเรยีน 

นักศกึษา 

นักเรยีน นักศกึษา ใน

เขตตําบลรูสะมแิล 

63. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

โครงการเทศกิจพบผู

ประกอบกจิการ

รานคาตําบลรูสะมแิล 

10,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหผูประกอบการที่

จําหนายสินคาและ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากผูใช

เสนทางสัญจรในพื้นท่ี

ตําบลรูสะมแิล 

จัดกจิกรรมเพื่อ

ความรูเกี่ยวกับ

ระเบยีบ ขอกฏหมาย

ในกาารจาํหนาย

สนิคาในพื้นที่หรอืทาง

สาธารณะ 

64. 5. การพฒันาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการทัศนศกึษาดู

งานภายใน ภายนอก

ประเทศ และพื้นที ่

อื่น ๆ 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพ

และศักยภาพในการ

ปฏบิัตงิานของบุคลากร

ในหนวยงาน 

ศกึษาดูงานโครงการ

การพัฒนาในดานตาง 

ๆ เขน โครงการ

เก่ียวกับกับ

สิ่งแวดลอม , 

โครงการพระราชดําริ

ฯ ฯลฯ โดยผูบรหิาร 

สท. พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง ผูนํา

องคกรชุมชน จํานวน 

100 คน 

65. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการสงเสรมิการ

จัดกจิกรรมตาม

โครงการพระราชดําร ิ

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสนับสนุนให

ประชาชนมีการใชชวีติ

พออยูพอกนิและอยูได

ดวยการพ่ึงพาตนเองใน

ดานการประกอบอาชพี

ตาง ๆ 

 

ประชาชนใน ตําบลรู

สะมแิล หมูท่ี 1-6 



 
 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

66. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการตามนโยบาย

รัฐบาล เพื่อสงเสรมิ

คุณภาพชวีติของ

ประชาชน 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือชวยเหลือการแกไข

ปญหาของประชาชนใน

ดานตางๆ ตามนโยบาย

ของรฐับาล เชน 

โครงการไทยนิยมยั่งยนื 

, โครงการประกัน

สุขภาพถวนหนา , 

โครงการชุมชนพอเพยีง 

, โครงการจังหวัด

สะอาด , โครงการ

ทองเที่ยววิถีไทย เกไก

อยางยั่งยนื , ฯลฯ 

ประชาชนในตําบล 

รูสะมแิล หมูท่ี 1-6 

67. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการวันทองถิ่น

ไทย 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อใหบรกิารดานตางๆ

ตามอํานาจหนาท่ีและ

สรางความ สัมพันธอันดี

ระหวาง เทศบาลตําบล 

กับชุมชน 

ผูบรหิาร สท. 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง ผูนํา

องคกรชุมชน จํานวน 

100 คน 

68. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาทองถ่ิน

และผูบรหิารทองถิ่น 

3,042,500 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือจัดเลอืกตัง้สมาชกิ

สภา เทศบาลตําบล

กรณกีารเลอืกตัง้ซอม

และครบวาระการดํารง

ตําแหนง 

จัดการเลือกตัง้/

เลือกตัง้ซอม 

ผูบรหิาร/สท. ตําบลรู

สะมแิล 

69. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการจัดสง

บุคลากรเขารับการ

สัมมนา ฝกอบรมใน

โครงการตางๆ 

310,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสทิธิภาพ

และศักยภาพในการ

ปฏบิัตงิานของบุคลากร

ในหนวยงาน 

คณะผูบรหิาร สมาชกิ

สภา พนักงาน

เทศบาลสามัญ 

พนักงานจางของ 

เทศบาลตําบล 

70. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ี

ด ี

โครงการจัดทํา

วารสาร ปฏทินิ

ประจําป / แผนพับ 

และปาย

ประชาสัมพันธ

เทศบาลตําบล  

รูสะมแิล 

250,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ทราบขาวสารการ

ปฏบิัตงิานของเทศบาล

ตําบล 

จัดทําวารสาร ปฏทิิน

ประจําป แผนพับ และ

ปายประชาสัมพันธใน

โอกาสตางๆ 

 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

71. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการจัดทําแผนท่ี

ภาษีและทะเบยีน

ทรัพยสิน (LTAX 

3000 และ LTAX 

GIX) เทศบาลตําบลรู

สะมแิล(โครงการ

ตอเนื่อง) 

(เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 

2/2563) 

440,000 สํานัก/กองคลัง เพ่ือรวบรวมขอมูลตาง 

ๆ ในการจัดทําแผนภาษี

และทะเบียนทรัพยสนิ 

เพ่ิมประสทิธภิาพในการ

จัดเก็บรายได 

พื้นท่ี ตําบลรูสะมแิล 

72. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนศูนย

ปฏบิัตกิารรวมในการ

ชวยเหลอืประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขต

พื้นท่ีอําเภอเมือง

ปตตานี 

23,0000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใชในการบรหิารงาน

ศูนยปฏบัิตกิารรวมใน

การชวยเหลือประชาชน

ในเขตอําเภอเมอืง

ปตตานี 

เปนการชวยเหลือ

ประชาชนอยาง 

บูรณาการ เขาถึง

ปญหาและแกปญหา

ตรงจุดเกดิ

ประสทิธิภาพทันทวงที 

73. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

ชําระหน้ีเงนิตน 700,000 สํานัก/กองคลัง เพ่ือจายเปนคาชําระหนี้

เงนิกูธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขา

ปตตานี 

ชําระหน้ีเงนิตน 

74. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

ชําระดอกเบ้ีย 110,000 สํานัก/กองคลัง เพ่ือจายเปนคาชําระ

ดอกเบี้ยเงนิกูธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

สาขาปตตาน ี

ชําระหน้ีดอกเบ้ีย 

75. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ี

ด ี

สมทบกองทุน

ประกันสังคม 

520,000 สํานัก/กองคลัง เพ่ือจายเปนคาสมทบ

เขากองทุนประกันสังคม

ใหแกลูกจาง (พนักงาน

จางเทศบาล) 

เพ่ือจายเปนคาสมทบ

เขากองทุน

ประกันสังคมใหแก

ลูกจาง ซึ่งเปน

ผูประกันตนในอัตรา

รอยละ 5 ของคาจาง 

 

 

 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

76. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการจัดทํา

รายงานผล (วารสาร) 

การปฏบิัตงิาน

ประจําปของเทศบาล

ตําบล   รูสะมแิล 

200,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ทราบขาวสารการ

ปฏบิัตงิานของเทศบาล

ตําบลรูสะมแิล 

จัดทํารายงานผลการ

ปฏบิตังิานประจําป

เพ่ือประชาสัมพันธใน

โอกาสตางๆ 

77. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการชาวรูสะมแิล

รวมใจตอตานการ

ทุจรติคอรัปช่ัน 

10,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือรณรงคใหให 

ขาราชการเจาหนาท่ีของ

รัฐและประชาชน มี

จติสํานกึที่ด ีเห็นแก

ประโยชนสวนรวมเปน

ท่ีตัง้ สงผลใหหนวยงาน

ปลอดจากการทุจรติ 

คอรัปชั่น 

 

ขาราชการ พนักงาน

จาง สมาชกิสภา และ

ประชาชนในตําบล                    

รูสะมแิล 

78. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการกจิกรรมจติ

อาสารูสะมแิล 

3,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสรางความรัก ความ

สมัครสมานสามัคค ีรวม

คดิรวมทําของประชาชน 

และสวนราชการ ตาง ๆ 

จัดกจิกรรม

สาธารณประโยชนใน

พื้นท่ีตําบลรูสะมแิล 

และพื้นท่ีใกลเคยีง 

79. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

รายจายตามขอผูกพัน 

-บํารุงสนันบิาต

เทศบาลแหงประเทศ

ไทย 

100,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

 

เพ่ือจายเปนคาบํารุง

สันนบิาตแหงประเทศ

ไทย 

สมทบงบประมาณคา

บํารุงสันนบิาต

เทศบาลฯ 

80. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

รายจายตามขอผูกพัน 

- สมทบกองทุน 

สปสช.หลักประกัน

สุขภาพ 

487,935 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

การดูแลดานสุขภาพ

อยางท่ัวถงึ 

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ตําบลรูสะมแิล 50% 

81. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

รายจายตามขอผูกพัน

คากระแสไฟฟา

สาธารณะท่ีเกินสทิธิ ์

10,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือจายคากระแสไฟฟา

สาธารณะท่ีเกินสทิธ์ิ 

ไฟฟาที่เกินสทิธ์ิ  

10 เปอรเซ็นต 



 
 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

82. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีด ี

เงนิสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 

1,765,000 สํานัก/กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

เพ่ือจายเปนเงนิสมทบ

กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ของขาราชการสวน

ทองถ่ิน 

สมทบกองทุนตาม

พระราชบัญญัติ

กองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2500 และที่แกไข

เพ่ิมเตมิจนถึงฉบับที่ 

7 พ.ศ. 2548 และ

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 

พ.ศ.2542 

 

83. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการจัดทา

โครงการประชาคมเชิง

ปฏบิัตกิารเพื่อทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ิน

ระยะ 5 ป (พ.ศ.

2566 - 2570) 

(ระดับหมูบาน , 

ตําบล) (เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 

1/2563) 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

จัดประชุมประชาคม

ระดับตาบล ในกรณทีี่มี

การ ทบทวน การ

เปลี่ยนแปลง หรอืการ

เพ่ิมเตมิแผนพัฒนา เพื่อ

รับฟงความคดิเห็นจาก

ประชาชนจากสภาพ

ปญหาความเดอืดรอนท่ี

ไดรับผลกระทบ ความ

ตองการของประชาชน

ในพื้นที ่

 

จานวนผูเขารวม

ประชุมประชาคม

ระดับหมูบาน , ตําบล 

84. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการจัดทา

ประชาคมเพื่อยกฐานะ

จากเทศบาลตําบล  

รูสะมแิล เปน เทศบาล

เมืองรูสะมแิล 

(เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 

1/2563) 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

จัดประชุมประชาคมใน

เขตตําบลรูสะมแิล       

รับฟงความคดิเห็นของ

ประชาชนในพื้นที่ตําบลรู

สะมแิล เพื่อยกฐานะ

ของเทศบาลตําบล รูสะ

มแิล เปน เทศบาลเมอืง

รูสะมแิล 

 

จัดประชุมประชาคม

หมูบาน ละ 1 วัน 

จานวน 6 หมูบาน 

รวมทัง้ส้ิน 6 ครัง้ 

 

 

 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

85. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการบูรณาการ

การจัดประชุม

ประชาคม เพื่อรวมกัน

จัดทาแผนและ

ประสานแผนพัฒนา

พื้นท่ีในระดับอาเภอ

และตําบล (One Plan) 

(เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 

1/2563) 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือรับทราบปญหา

ความตองการของ

ประชาชนไดด ีและเปน

การยกระดับคุณภาพ

ของแผนชุมชน 

จัดประชุมประชาคม

เพ่ือการจัดทาแผน

ชุมชน , ขอถอนสภาพ

ท่ีดนิสาธารณะ

ประโยชน หรอื

นโยบายของรฐับาล 

และองคกรอื่นๆ 

ในเขตตําบล 

รูสะมแิล 

86. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการเฉลมิพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาล

ท่ี 10 และพระบรม

วงศานุวงศ 

186,500 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสรางจติสํานกึและ

เทิดทูน พทิักษ รักษา มี

ความจงรกัภักดตีอ

สถาบันพระมหากษัตรยิ 

จัดกจิกรรมเฉลมิพระ

เกียรติในวโรกาสตางๆ 

87. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการ 

ท่ีดี 

โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

บรหิารงานประปาโดย

การใชโปรแกรม

คอมพวิเตอร 

50,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหการจัดเก็บคา

น้ําประปาของตําบลรูสะ

มแิลมีความถูกตอง

แมนยาํ สามารถ

ตรวจสอบได 

ผูใชน้ําในพื้นท่ีตําบล 

รูสะมแิล 

88. 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกําจัดขยะ ให

เหลือศูนย (Zero 

waste) 

0.00 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

เพ่ือสงเสรมิใหประชาชน

กําจัดขยะอยางถูกวธิ ี

ชุมชนมีความสะอาด 

และ ขจัดแหลงของเชื้อ

โรคมลพษิ 

ปละ ๑ โครงการ 

89. 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการคลองสวยน้ํา

ใส แหลงนํ้า หมูที่ 1 

30,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหน้ําท่ีอยูในคลอง 

ไหลเวยีนสะดวก มีการ

ระบายนํ้าที่ดขีึ้น ไมมี

มลภาวะ 

น้ําเนาเสยี 

กําจัดวัชพชืเศษขยะ

มูลฝอยในแหลงน้ํา 

หมูท่ี 1 

90. 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการคลองสวย 

น้ําใส แหลงนํ้า  

หมูท่ี 4 

30,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหน้ําท่ีอยูในคลอง 

ไหลเวยีนสะดวก มีการ

ระบายนํ้าที่ดขีึ้น ไมมี

มลภาวะ 

น้ําเนาเสยี 

กําจัดวัชพชืเศษขยะ

มูลฝอยในแหลงน้ํา 

หมูท่ี 4 

 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

91. 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการคลองสวย 

น้ําใส แหลงนํ้า  

หมูท่ี 5 

30,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหน้ําท่ีอยูในคลอง 

ไหลเวยีนสะดวก มีการ

ระบายนํ้าที่ดขีึ้น ไมมี

มลภาวะ 

น้ําเนาเสยี 

กําจัดวัชพชืเศษขยะ

มูลฝอยในแหลงน้ํา 

หมูท่ี 5 

92. 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการคลองสวยน้ํา

ใส แหลงนํ้า หมูที่ 6 

บานสวนสมเด็จ 

30,000 สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, 

กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหน้ําในคลอง 

ไหลเวยีนสะดวกมกีาร

ระบายนํ้าที่ดขีึ้น ไมมี

มลภาวะ น้ําเนาเสยี 

กําจัดวัชพชืเศษขยะ

มูลฝอย ในแหลงน้ํา 

หมูท่ี 6 

93. 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการคลองสวยน้ํา

ใส ดวย อ ีเอ็ม บอล 

30,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

เพ่ือใหประชาชนมสีวน

รวมในการฟนฟูสภาพ

แมน้ําลําคลอง 

จัดอบรมใหความรูแก

ประชาชนและโยน

อเีอ็มบอลลงสูแมน้ํา

ลําคลอง 

94. 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการเพิ่มพื้นท่ี สี

เขียวในตําบล รูสะมิ

แล เน่ืองใน วัน

สิ่งแวดลอมโลก 

30,000 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

- เพ่ือเพิ่มพื้นท่ี สเีขยีว

ในตําบล รูสะมแิล -

เพ่ือใหประชาชนมสีวน

รวมในการปลูกตนไม 

ปลูกตนไมในตําบล 

รูสะมแิล 

95. 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏบิัตกิารบรหิาร

จัดการขยะอนิทรยี

หรอืขยะเปยกใน

ครวัเรอืน 

0.00 สํานัก/กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสรมิ

คุณภาพชวีติ, 

กองการแพทย 

เพ่ือใหความรูแก

ประชาชนในพื้นที่ เรื่อง 

การคัดแยกขยะเปยก 

ออกจากขยะทั่วไป 

ประชาชนใน 

ตําบลรูสะมแิล 

จํานวน  

120 คน 

96. 6. การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว กีฬา และ

นันทนาการ 

โครงการแขงขันกีฬาสี

อนุบาล นูรุลลูตฟ

เกมส (ศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑประจํา

มัสยดิ นูรุลลูตฟ) 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหนักเรยีนรูจักการ

เลนกฬีาและมารยาทใน

การแขงขัน ปลูกฝงใหมี

น้ําใจเปนนักกฬีารูจัก

การใหอภัย 

เด็ก ศพด. ผูปกครอง 

ผดด,จนท.ทองถ่ิน 

จํานวน 310 คน 

97. 6. การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว กีฬา และ

นันทนาการ 

โครงการทองเที่ยวเชงิ

อนุรกัษรูสะมแิลออน

ทัวร 

0.00 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

สงเสรมิการทองเท่ียว

ประชาสัมพันธให

ประชาชนแล

นักทองเที่ยวรูจัก เขาถงึ 

แหลงทองเท่ียวตําบล 

รูสะมแิล 

ตัวแทนชุมชน 

ประชาชนนักเรยีน 

ผูสูงอายุและผูสนใจ

ท่ัวไป จํานวน 50 คน 



 
 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

98. 6. การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว กีฬา และ

นันทนาการ 

โครงการจัดฝกอบรม

ทักษะดานกฬีา 

ฟุตซอล  

ตําบลรูสะมแิล 

40,000 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิใหเด็กมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง

มทัีกษะดานกฬีาฟุตซอล

และใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

 

จัดฝกอบรมใหกับเด็ก

ท่ัวไปในตําบล                              

รูสะมแิล 

99. 6. การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว กีฬา และ

นันทนาการ 

โครงการจัดการ

แขงขันกฬีา  

ฟุตซอลตานภัย  

ยาเสพตดิ 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิใหเด็กมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง

มทัีกษะดานกฬีาฟุตซอล

และใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

 

 

จัดการแขงขันกฬีาฟุต

ซอลใหแกเด็กในพื้นที่

ตําบล 

รูสะมแิล 

100. 6. การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว กีฬา และ

นันทนาการ 

โครงการสงนักกฬีา

เขารวมการแขงขัน

กฬีาวันทองถ่ินไทย 

0.00 สํานัก/กอง

การศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสรมิใหประชาชน 

สมาชกิสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง

สมบูรณ 

สงนักกีฬาประเภท

ตางๆ เขารวมการ

แขงขันบูรณาการ

รวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 

                    เทศบาลตําบลรูสะมิแล   มีการใชจายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ  โดยได

มีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จํานวนเงิน 36,390,304 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ  

จํานวน 28 โครงการ จํานวนเงนิ 25,175,017 ลานบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบกิจาย

งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 11 14,024,899.10 2 4,551,899.10 

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาประเพณวัีฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 
5 459,770.00 5 459,770.00 

3 การพฒันาและเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบ

เศรษฐกจิชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน     

4. การพัฒนาคุณภาพชวีติ และสวัสดกิารสังคม 6 12,577,366.00 6 12,570,166.00 

5. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีดี 14 7,651,663.98 14 7,553,431.98 

6. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 1 39,750.00 1 39,750.00 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม     

รวม 37 34,753,449.08 28 25,175,017.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณเทศบาลตาํบลรูสะมแิล ที่มกีารกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี ้

 

ท่ี ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

08. โครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

การบรหิาร

สถานศกึษาสําหรับ

โครงการคาใชจายใน

การจัดการศกึษาของ

ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑประจํามัสยดินู

รุลลุตฟ 

55,790.00 55,370.00 55,370.00 420.00 

2. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

06. โครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

การบรหิาร

สถานศกึษาสําหรับ

โครงการคาจัดการ

เรยีนการสอน(ราย

หัว)ของศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑ

ประจํามัสยดินูรลุลุต

ฟ 

142,800.00 142,800.00 142,800.00 0.00 

3. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

01. โครงการเมาลดิ

สัมพันธเทศบาล

ตําบล          รูสะมิ

แล 

96,600.00 96,600.00 96,600.00 0.00 

4. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภมูปิญญาทองถ่ิน 

02. โครงการ

เทศบาลตําบลรูสะมิ

แลเยี่ยมมัสยดิ สุเหรา

ในเดอืนรอมฎอน 

ตําบล 

รูสะมแิล 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

5. 2.การพัฒนาดาน

การศกึษา ศาสนา

ประเพณวีัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

03. โครงการละศลี

อด(บูกอปอซอ)

เทศบาลตําบล 

รูสะมแิล 

150,000.00 15,000.00 15,000.00 135,000.00 

 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

6. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

08. โครงการ

กอสรางคูระบายน้ํา 

คสล.ซอยนิเตะ  

หมูท่ี 1                  

บานรูสะมแิล 

677,000.00 640,000.00 0.00 37,000.00 

7. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

13. โครงการ

กอสรางยกระดับถนน 

คสล.พรอมคูระบาย

น้ํา คสล. ถนนไวย

ประสทิธ์ิซอย 1 หมูท่ี 

5 บานโคกมวง 

ตําบลรูสะมแิล 

1,567,000.00 1,522,000.00 0.00 45,000.00 

8. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

03. โครงการ

กอสรางถนน คสล. 

พรอมคูระบายน้ําค

สล. หมูที่ 6 สาย

กอลอบาละ (หลังปม

จาศักดิ์) 

2,106,000.00 2,013,000.00 0.00 93,000.00 

9. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

05. โครงการ

กอสรางยกระดับถนน 

คสล.ถนนเจรญิ

ประดษิฐ ซอย 12 

หมูท่ี 6 บานสวน

สมเด็จ 

2,869,000.00 2,704,000.00 0.00 165,000.00 

10. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

01. โครงการ

ปรับปรุงซอมแซม

อาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลรูสะมิ

แล 3 ชัน้ 

443,000.00 443,000.00 0.00 0.00 

11. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

 

 

 

 

เงนิสํารองจาย 2,303,179.00 2,290,899.10 2,290,899.10 12,279.90 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

12. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

09. โครงการ

กอสรางคูระบายน้ํา 

คสล.ซอยบาบอ หมูที่ 

3 บานดอนรัก 

423,000.00 401,000.00 0.00 22,000.00 

13. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

01. โครงการ

กอสรางยกระดับถนน 

คสล.ซอยหะยเีจะมุ 

หมูท่ี 1  

ตําบลรูสะมแิล 

 

628,000.00 628,000.00 0.00 0.00 

14. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

02. โครงการ

กอสรางถนน คสล. 

ถนนหนองจกิซอย 

17 หมูที่ 5  

บานโคกมวง 

725,000.00 724,000.00 0.00 1,000.00 

15. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

01. โครงการตดิตัง้

โคมไฟประตมิากรรม

ถนนโรงเหลาสาย ข. 

หมูท่ี 6 

บานสวนสมเด็จฯ 

2,261,000.00 2,261,000.00 2,261,000.00 0.00 

16. 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

02. โครงการ

ปรับปรุงซอมแซม

อาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบล 

รูสะมแิล ชัน้เดยีว 

447,000.00 398,000.00 0.00 49,000.00 

17. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

04. โครงการปองกัน

และลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาล

สําคัญตางๆ 

1,000.00 720.00 720.00 280.00 

18. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

01. โครงการ

เทศบาลตําบลรูสะมิ

แลปลอดโรคพิษสุนัข

บาในสัตวเลี้ยงท่ีไมมี

เจาของ 

50,000.00 41,621.00 34,421.00 8,379.00 

 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

19. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 60,000.00 24,000.00 24,000.00 36,000.00 

20. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 9,600,000.00 9,191,500.00 9,191,500.00 408,500.00 

21. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

เบ้ียยังชีพความพกิาร 3,400,000.00 3,312,400.00 3,312,400.00 87,600.00 

22. 4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดกิารสังคม 

02. โครงการเทศกิจ

พบผูประกอบกจิการ

รานคาตําบลรูสะมแิล 

10,000.00 7,125.00 7,125.00 2,875.00 

23. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจดัการท่ีดี 

03. โครงการจัดการ

เลือกตัง้สมาชกิสภา

ทองถ่ิน และผูบรหิาร

ทองถ่ิน เทศบาล

ตําบลรูสะมแิล 

 

3,042,500.00 2,782,855.72 2,720,323.7

2 

259,644.28 

24. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

01. คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ

และฝกอบรมสัมมนา

ของบุคลากร 

310,000.00 309,710.00 309,710.00 290.00 

25. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

05. โครงการจัดทํา

ปฏทินิประจําป แบบ

ตัง้โตะ และแบบ

แขวน 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

26. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

01. โครงการจัดทํา

แผนที่ภาษีและ

ทะเบยีนทรัพยสิน

(ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

 

440,000.00 412,313.00 376,613.00 27,687.00 

 

 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

27. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

01. โครงการ

สนับสนุนศูนย

ปฏบิัตกิารรวมในการ

ชวยเหลอืประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขต

พื้นท่ีอําเภอเมือง

ปตตานปีระจําป

งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 

28. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

 

คาชําระหน้ีเงนิกู 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 

29. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

คาชําระดอกเบี้ย 110,000.00 99,622.99 99,622.99 10,377.01 

30. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

เงนิสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

520,000.00 314,261.00 314,261.00 205,739.00 

31. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

06. โครงการจัดทํา

รายงานผลการ

ปฏบิัตงิานประจําป

ของเทศบาลตําบล            

รูสะมแิล 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

32. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

03. คาบํารุง

สันนบิาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย 

100,000.00 78,576.27 78,576.27 21,423.73 

33. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

04. เงนิสมทบ

กองทุน สปสช.ตําบล

รูสะมแิล 

487,935.00 487,935.00 487,935.00 0.00 

34. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

เงนิสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวน

ทองถ่ิน (กบท.) 

(ยกเลกิ) 

 

 

1,765,000.00 1,762,500.00 1,762,500.00 2,500.00 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

35. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

07. โครงการเฉลมิ

พระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหวัและพระ

บรมวงศานุวงศ 

186,500.00 186,080.00 186,080.00 420.00 

36. 5. การพัฒนาดาน

การบรหิารจัดการท่ีดี 

01. โครงการพัฒนา

ระบบบรหิารจัดการ

เพ่ือใหบรกิาร

น้ําประปา 

50,000.00 44,810.00 44,810.00 5,190.00 

37. 6. การพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว กีฬา และ

นันทนาการ 

01. โครงการ

ฝกอบรมทักษะดาน

กฬีาฟุตซอล 

ตําบลรูสะมแิล 

40,000.00 39,750.00 39,750.00 250.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน ป 2564 

เทศบาลตําบลรสูะมแิล เมอืงปตตาน ีจ.ปตตานี 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.1 ยุทธศาสตร

การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

79 250,390,600 15 15,762,179 

 
11 14,024,899.10 2 4,551,899.10 

2.2.การพัฒนา

ดานการศึกษา 

ศาสนาประเพณี

วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

54 

 

3,005,070 18 595,190 

 

5 459,770.00 5 459,770.00 

3.3 การพัฒนา

และเสรมิสราง

ความเขมแข็งของ

ระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนและการแกไข

ปญหาความยากจน 

32 11,456,040 6 0.00 

 
- - - - 

4.4. การพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

สวัสดิการสังคม 

54 30,119,400 24 14,774,000 

 

6 12,577,366.00 6 12,570,166.00 

 

5.5. การพัฒนา

ดานการบรหิาร

จัดการท่ีด ี

52 21,320,140 24 8,207,935 

 

14 

 

7,651,663.98 

 

14 

 

7,553,431.98 

 

6.6. การพัฒนา

แหลงทองเที่ยว 

กฬีา และ

นันทนาการ 

34 10,031,000 5 40,000 1 39,750.00 

 
1 39,750.00 

 

7.7 ยุทธศาสตร

การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

20 3,015,0000 8 180,000 - - - - 

รวม 325 329,337,250 100 39,559,304 37 

 

34,753,449.08 

 

28 

 

25,175,017.08 

 

 

 

 

 

 



 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 

                     เทศบาลตําบลรูสะมิแล   ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ใน

เขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมอื การสงเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกดิประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคยีง 

โดยมผีลการดําเนนิงานที่สําคัญดังนี้ อปท. ใสขอมูลผลการดําเนนิการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรยีบเทียบ 

รูปถาย ผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอมูลผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ 

ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมอืถอื email 

นางอนงค คารวนันทน นายกเทศมนตรตํีาบลรูสะมิแล 073-460-190 081-8972236 - 

นายศิรทิร ทองออน รองนายกเทศมนตรตีําบลรูสะมิแล 073-460-190 081-9909839 - 

นายมูฮัมหมัด ดอืราโอะ รองนายกเทศมนตรตีําบลรูสะมิแล 073-460-190 088-3898887 - 

นายยูโซะ อาแซ สท. เขต 2 ตําบลรูสะมแิล 073-460-190 080-6972716 - 

นายอสิมาแอ เด็งซ ี สท. เขต 1 ตําบลรูสะมแิล 073-460-190 081-0934015 - 

นายอทิธิพล บุญผองศร ี สท. เขต 2 ตําบลรูสะมแิล 073-460-190 082-5625254 - 

นายสํารวม รัตนะ ผูทรงคุณวุฒิ 073-460-190 089-6556398 - 

นางธัญยพร สงสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ 073-460-190 093-2616455 - 

นางจนิตนา หดิาวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ 073-460-190 065-9492695 - 

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา

ตําบลรูสะมแิล 

ผูแทนภาคราช - ตอ - 063-9032538 - 

พัฒนากรประจําตําบลรูสะมแิล ผูแทนภาคราชการ - ตอ - - - 

เกษตรตําบลรูสะมแิล ผูแทนภาคราชการ - ตอ - 082-4324656 - 

นายอัมรันต  สะน ิ ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - 087-2861234  

นายซาบะ  ยาแม ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - 087-9671052  

นายอําพน  อเูส็ง                      ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - 093-6450442  

นายเจะมะอุเซ็ง ชวย ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - 087-3914563 - 

นายสมทิธิ สกุลรัตน ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - 083-1908213 - 

นายธรรมนูญ  ขวัญเชื้อ ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - 089-9756735  

นายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาล 073-460-190 061-1782233 - 

นายสุรัตน หวันนุรัตน หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการ

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

073460190-1 

ตอ - 

0896589039 - 

นางสาวอัจฉราภรณ ศลิปะ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การ 

073460190-1 0958645844 - 



 
 

 

2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมอืถอื email 

นายจรงุพัฒน  บุญสนอง สท. เขต 1  ตําบลรูสะมแิล                

(ประธานกรรมการ) 

- ตอ - 062-2142581 - 

นายแวยโูซะ  สะแม สท. เขต 2  ตําบลรูสะมแิล                

 

- ตอ - 089-8703653 - 

นายมะสุกร ี แวเด็ง สท. เขต 2  ตําบลรูสะมแิล                

 

- ตอ - 087-3919991 - 

นางมานดิา  สาเล็ง ผูแทนประชาคม - ตอ - 094-9393682 - 

นายอําพล  พวงศริ ิ ผูแทนประชาคม - ตอ - 087-2970163 - 

ทองถ่ินอําเภอเมืองปตตานี ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ - ตอ - - - 

ผูอํานวยการ รพ.สต. 

รูสะมแิล 

ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ - ตอ - - - 

นายภูรพล วานชิรกัษ  ผูอํานวยการกองชาง 073-460166 - - 

นางรอยหะร  บาเน็ง ผูทรงคุณวุฒิ - ตอ - - - 

นายเสะยูนุ เสะอาลี หัวหนาสวนการบรหิาร 073460191 ตอ 

- 

- - 

นางแวรอสนยี ฮาแย ผูทรงคุณวุฒิ - ตอ - - - 

นางนศิารตัน พุมมาก ผูทรงคุณวุฒิ - ตอ - - - 

นายสุรชั หวันนุรัตน หัวหนาฝายอํานวยการ 

รักษาราชการแทน หัวหนา

สํานักปลัดเทศบาล 

073460190 ตอ 

- 

089-6589039 - 

นางสาวอัจฉราภรณ ศลิปะ นักวเิคราะหนโยบายและ

แผน 

073-460190  063-4264343 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมอืถอื email 

นายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมแิล 073-460-190 ตอ 

1 

061-1782233 - 

นางสาวเนตรชนก ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรสูะมแิล 073-460-190 ตอ 

1 

- - 

นายภูรพล วานชิรักษ ผูอํานวยการกองชาง 073-460-166 ตอ 

- 

- - 

นายเสะยูนุ  เสะอาล ี ผูอํานวยการกองคลัง 073-460-191 - - 

นางสาวเนตรชนก ดําลอง รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ

กองสาธารณสุขฯ 

073460190 ตอ - - - 

นายซุลกฟิล ีรอเกต นักวชิาการศกึษา รักษาราชการ

แทนผูอํานวยการกองการศึกษา 

073-460-206 ตอ 

- 

- - 

นายดอรอแม  ดามะ                ผูแทนประชาคม - ตอ - 098-0299694  

นายอําพล  พวงศริ ิ ผูแทนประชาคม - ตอ - 087-2970163  

นายอาซิ  สาเหาะ                   ผูแทนประชาคม - ตอ - 083-5184397  

นายสุรัตน หวันนุรัตน หัวหนาฝายอํานวยการ รักษา

ราชการหวัหนาสํานัก

ปลัดเทศบาล 

073460190 ตอ - 089-6589039 - 

นางสาวอัจฉราภรณ ศลิปะ นักวเิคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

073460190 ตอ - 095-8645844 - 

ปญหา/อุปสรรค 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล ยังประสบปญหาจากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ซึ่งเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตองดําเนินการตามมาตรการการปองกันการแพร

ระบาดของโรคดังกลาวอยางตอเน่ือง ประกอบกับมีคําสั่งและประกาศของคณะกรรมกการโรคติดตอของจังหวัดปตตานี 

มีผลตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่มีลักษณะเปนการรวมคนเปนจํานวนมาก หรือเสี่ยง

ตอการแพรระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรม ไมสามารถดําเนินโครงการตอไปไดในขณะนี้ ทําใหผลการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรและแผนพัมนาทองถ่ินมีเปาหมายลดลง แตเทศบาลตําบลรูสะมิแลก็ไดดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

แกไข แผนพัฒนาทองถ่ิน และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่ง

การที่เกี่ยวของ เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิด

ประโยชนสูงสุดในพื้นที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลดวยความเหมาะสม 

 

 

 
 



 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ยังมีการแพรระบาดอยูในปจจุบัน 

และยังมีสายพันธุที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงข้ึน เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการ

รองรับสถานการณเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามมาตรการอยูเสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตรการวางแผนการดําเนินงาน 

และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน พรอมทั้งสนองความ

ตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุด และการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส 

เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปตามความตองการอยางแทจริง  ทั้งนี้ ภาคประชาชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผูมี

สวนไดเสีย สามารถใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดโดยตรงตอ

ผูบริหารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล หรือใหขอมูลผานระบบเว็ปไซตของเทศบาลตําบลรูสะมิแล www.rusamilae.go.th 

หรือ ติดตอใหขอมูลไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล ถนนสวนสมเด็จ  ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

94000 หมายเลขโทรศัพท 073-460190-1 ในวันและเวลาราชการ 
 

 ท้ังน้ี  หากประชาชนทุกทานหรอืหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรอืมคีวามประสงคจะเสนอความ

คดิเห็นหรอืขอเสนอแนะ การบรหิารงานของเทศบาลตําบลรูสะมแิลทราบ เพ่ือจะไดพจิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

การดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
 

           จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   9   พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

 

 
   (นางอนงค  คารวนันทน) 

                                                               นายกเทศบาลตําบลรูสะมแิล 

 

 


