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ประกาศ เทศบาลต าบลรูสะมิแล 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที ่1/2560 
 (ระหวําง 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) รอบ 6 เดือน 

******************************************* 
     ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ 30(5) 
ก าหนดให๎ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอ สภาท๎องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนทราบโดยทั่วไปอยํางน๎อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ 30(5) เทศบาลต าบลรูสะมิแล จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช๎จําย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  
    "เศรษฐกิจรุํงเรือง เมืองแหํงพัฒนา คุณภาพชีวิตก๎าวหน๎า สูํอาเซียนอยํางมั่งคง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  
    1.ยกระดับคุณภาพชีวิตให๎กับประชาชนมีความอยูํดี กินดี มีรายได๎ทีเพียงพอในการด ารงชีวิตได๎รับการศึกษา 
ไมํน๎อยกวําขั้นพ้ืนฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรํวมกันอนุรักษ์
และเผยแพรํศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท๎องถิ่น  
    2.พัฒนาและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการให๎แกํประชาชน ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการ สาธารณูปโภค 
อยํางเทําเทียมและทั่วถึงกัน  
    3.พัฒนาต าบลรูสะมิแลให๎เป็นเมืองนําอยูํ มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีสถานที่พักผํอนหยํอนใ ระบบนิเวศน์ดี 
 มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามสะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตส านึกในการรํวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  
    4.สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกระบวนการบริหาร การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถื่น โดยยึดหลักการ
บริหารที่ดี คุ๎มคํา ซื่อสัตย์ โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎  
    5.สํงเสริมให๎ประชาชนกลุํมองค์กรประชาชน มีความเข๎มแข็ง เกิดความสามัคคี สามารถชํวยเหลือและพ่ึงตนเองได๎ 
เพ่ือสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง และส๎งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลรูสะมิแลได๎ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว๎ 
 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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        1. กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า และทําเทียบเรือ 
        2. กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมท่ีสาธารณะประโยชน์ 
        3. ระบบจราจร 
        4. จัดท าแผนที่ต าบล 
        5. ปรับปรุงระบบการให๎บริการไฟฟ้า 
        6. พัฒนาและให๎บริการด๎านการประปา 
        7. กํอสร๎างปรับปรุงแหลํงน้ าอุปโภคและบริโภค 
    2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ 
        2. เพ่ิมชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารให๎แกํประชาชน 
        3. สํงเสริมอนุรักษ์และสืบสานด๎านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
    3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
        1. พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. การสํงเสริมการผลิตสินค๎า OTOP "หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 
        3. ปรับปรุงและจัดระบบควบคุมตลาดนัดและร๎านค๎าชุมชน 
        4. การสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจการสหกรณ์ระดับชุมชน 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
        1. เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        2. การจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร๎อย 
        3. การสงเคราะห์และชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส 
        4. สร๎างหลักประกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
        5. สํงเสริมสิทธิ เสรีภาพและความเทําเทียมในสังคม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
        1. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
        2. การสร๎างจิตส านึกในความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        3. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
        4. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการ 
        5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎กองคลัง 
        6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎กองชําง 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และนันทนาการ 
        1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ทํองเที่ยว 
        2. สํงเสริมกิจกรรมการเลํนกีฬาและนันทนาการ 
    7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. บ าบัดและก าจัดขยะ 
        2. บ ารุงรักษาแหลํงน้ า 

ง. การวางแผน 
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    เทศบาลต าบลรูสะมิแล ได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว๎ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2548 โดยผํานการมีสํวนรํวมของประชาชน เชํน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนในพื้นที่ กํอนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ตํอไป  
    เทศบาลต าบลรูสะมิแล ได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2559  
โดยได๎ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

35 40,159,370.00 40 42,279,000.00 31 92,529,000.00 

2. การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

35 14,335,400.00 30 13,912,000.00 29 11,212,000.0 

3. การพัฒนาและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน 

18 938,040.00 17 3,378,040.00 16 878,040.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

33 8,012,698.00 27 4,808,200.00 23 2,370,200.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการบริหารจัดการที่ดี 

74 25,294,740.00 35 6,392,000.00 36 7,455,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว และ
นันทนาการ 

17 7,130,000.00 13 3,860,000.00 13 880,000.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

9 710,000.00 9 710,000.00 9 710,000.00 

รวม 221 96,580,248.00 171 75,339,240.00 157 116,034,240.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 
ผู๎บริหารเทศบาลต าบลรูสะมิแล ได๎ประกาศใช๎ข๎อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2559 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยูํในข๎อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 82 โครงการ งบประมาณ 49,644,918 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 14 17,042,000.00 

2. การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

13 11,019,000.00 

3. การพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน 

2 65,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 17 18,652,498.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการที่ดี 34 2,636,420.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว และนันทนาการ 2 230,000.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม - - 

รวม 82 49,644,918.00 
 

 

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิบประมาณ จ านวน 109 
โครงการ  

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

2. การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

3. การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชมุชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

4. การพฒันาคณุภาพชีวิต และสวสัดิการสงัคม 
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แผนภูมิรูปภาพ 
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปเีปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปีเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลรูสะมิแล มดีังนี้ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล. ซอยหะยี
เจ๏ะมุ หมูํที่ 1  
บ๎านรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

630,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่ 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ถนนกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว100.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.25 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก าหนด 
 

2. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎าง 
ถนนลาดยาง  
สายหลัง หมูํบ๎านฝั่ง
มัสยิด หมูํที่ 2 
 บ๎านบางปลาหมอ
(ลาดยางแอสฟัลห์
ติคคอนกรีต) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

1,011,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ถนนกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว389.00 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

3. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎าง 
คูระบายน้ าสาย
ภายในซอยใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 2 
บ๎านบางปลาหมอ
(ซอยมือละห์) (อส
ม.) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

290,000.00 เพ่ือป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาน้ าทํวมขังใน
พ้ืนที่ได๎ ประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ ากว๎าง 
 0.40 เมตร 
 ลึก 0.40-0.60 
เมตร ระยะทางยาว 
294.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

4. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล.  
พร๎อมคูระบายน้ า 
บ๎านกัณรี หมูํที่ 4 
บ๎านงาแมํ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

2,352,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนมี
เส๎นทางโทรคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว ป้องกัน
และแก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวมขังในพ้ืนที่ได๎ 
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

คูระบายน้ า คสล.  
ขนา ดกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว560.00
เมตร 
ลึก 0.40 - 0.60 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 
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5. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนน คสล.พร๎อม 
คูระบายน้ า 
 ถนนพระยาเมือง 
ซอย 9 หมูํที่ 5  
บ๎านโคกมํวง
(ยกระดับถนน) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

592,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนมี
เส๎นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย ป้องกัน
ปัญหาน้ า ทํวม - ขัง 

ถนน คสล.ขนาด
กว๎าง 3.00 เมตร
ยาว140.00เมตร 
 คูระบายน้ า 1 ข๎าง 
กวําง 0.40 เมตร 
ยาว140.00เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 0.40-
0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

6. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎าง 
คูระบายน้ า  
ซอยระเดํนอาหมัด 
(หลังโรงเรียน
เทศบาล4) หมูํที่ 5 
บ๎านโคกมํวง 
 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

2,306,000.00 เพ่ือป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาน้ าทํวมขังใน
พ้ืนที่ได๎ ประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ ากว๎าง 
0.40 เมตร ยาว 
286.00 เมตร ลึก 
0.40-0.60 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

7. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎าง 
คูระบายน้ า 2 ข๎าง 
ซอย 3 ถนน 
 โรงเหล๎า สาย ข. 
หมูํที่6  
บ๎านสวนสมเด็จ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

802,000.00 เพ่ือป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาน้ าทํวมขัง  
ในพ้ืนที่ได๎ ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ า กว๎าง 
0.40 เมตร ยาวรวม
สองข๎าง 226.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ต าบลก าหนด 

8. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎าง  
คูระบายน้ า คสล. 2 
ข๎าง ซอย 17  
ถนนปากน้ า หมูํที่ 6 
บ๎านสวนสมเด็จ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

2,373,000.00 เพ่ือป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาน้ าทํวมขังใน
พ้ืนที่ได๎ ประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ ากว๎าง 
 0.40 เมตร  
ยาว 245.00เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70
เมตร รายละเอียด
ตามที่แบบแปลนที่
เทศบาลต าบลก าหนด 
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9. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซํอมแซม อาคาร
ส านักงานเทศบาล 
 ที่ช ารุด 
(ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานชั้นลําง ) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

952,000.00 เพ่ือปรับปรุงซํอมแซม
อาคารส านักงานที่
ช ารุดเสียหาย 

ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารส านักงานที่
ช ารุดเสียหาย 

10. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําวหมูํบ๎าน 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

1,784,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบข๎อมูลขําวสาร
และประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนคลอบคลุมและ
ทั่วถึง 

จ านวน 3 จุด 

11. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งซํอม
บ ารุงสัญญาณไฟ
จราจรใน ต าบล 
รูสะมิแล (คําใช๎จําย
ในการจัดการ
จราจร) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

1,030,000.00 เพ่ือให๎การใช๎รถ ใช๎
ถนนมีระเบียบวินัย 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ  
เกิดวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ตีเส๎นจราจรและ
จัดท าเครื่องหมายยัง
คับจราจรในเขต
เทศบาลต าบลรูสะมิ
แล รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

12. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย 
เขตไฟฟ้า หมูํที่ 3 
บ๎านดอนรัก (ติดตั้ง
ไฟโซลําเซลล์) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

617,000.00 เพ่ือให๎ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช๎ในการ
ประกอบกิจกรรมตําง 
ๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ซอยจูหะ ระยะทาง 
220 เมตร หมูํที่3 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

13. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย 
เขตประปาตรงข๎าม
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์/ 
บ๎านเมืองเอก  
(ก าปงบารู) หมูํที่6 
บ๎านรูสะมิแล 
 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

869,000.00 เปลี่ยนจากเดิมประปา
เทศบาลต าบลรูสะมิแล 
แทนประปาหมูํบ๎าน 

ระยะทาง 2,300 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 
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14. 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

โครงการกํอสร๎าง
ยกระดับถนน คสล. 
พร๎อมคูระบายน้ า 
ถนนจรูญส าราญ 
ซอย 3 หมูํที่ 1  
บ๎านรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

1,434,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การใช๎ถนน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 161.00 เมตร  
คูระบายน้ ากว๎าง 
0.30 เมตร ยาวรวม 
2 ข๎าง 322.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 
เมตร 

15. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการจัดท า
กิจกรรมวันเด็ก 
ประจ าปี 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

900,000.00 เพ่ือให๎เด็กได๎รํวม
กิจกรรมนันทนาการ
และตระหนักในคุณคํา
ของต๎นเองที่มีตํอสังคม
และประเทศชาติ 

จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
เด็กประจ าปี 

16. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการวันเด็ก
แหํงชาติ ประจ าปี 
(ศพด.นูรุลลุดฟี  
จะรังบาดู)(โครงการ
สนับสนุนคําใช๎จําย) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพ่ือให๎เด็กได๎รํวม
กิจกรรมนันทนาการ
และตระหนักในคุณคํา
ของตนเองที่มีตํอสังคม
และประเทศชาติ 

เด็กนักเรียน 
ผู๎ปกครอง ครูผู๎สอน
เด็กและเจ๎าหน๎าที่ 
ทต.รูสะมิแล จ านวน 
165 คน 

17. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
เด็ก ประจ าปี 
 (ศพด. นูรุลลุดฟี  
จะรังบาตู)(โครงการ
สนับสนุนคําใช๎จําย) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมี
การท ากิจกรรม 
รํวมกัน กล๎าคิด กล๎า
แสดงออกมากข้ึน 

เด็กนักเรียน
ผู๎ปกครอง ครูผู๎ดูแล
เด็ก และจนท.ทต.รู
สะมิแล จ านวน 
315 คน 

18. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ
โครงการ  
(อาการกลางวัน)
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลรูสะมิแล 
(เงินอุดหนุน) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

637,000.00 เพ่ือเป็นการสนับสนุน
อาหารกลางวันให๎กับ
เด็กในต าบลรูสะมิแล 

สถานศึกษาใน 
ต าบลรูสะมิแล 
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19. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กกล๎า
คิดกล๎าแสดงออก และ
รู๎จักท าประโยชน์ให๎กับ
สังคม รู๎จักเป็นผู๎น าที่ดี 

จัดตั้งสภาเด็ก ใน
ต าบลรูสะมิแล 

20. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม 
 และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายกการ
บริหารสถานศึกษา
ส าหรับเป็นคําใช๎จําย
ในโครงการพัฒนา
ครูผู๎ดูแลเด็ก และ
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ ามัสนิดนูรุลลุด
ฟี หมูํที่ 5 
 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือเป็นการสํงเสริม
และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของครู 
ผู๎ดูแลเด็ก 

ปีละ 1 โครงการ 

21. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณส าหรับ
(อาหารกลางวัน) 
ให๎เด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให๎ 

8,752,000.00 เพ่ือให๎เด็กนักเรียน
ได๎รับประทานอาหาร 
ที่มีคุณคําและ
ประโยชน์ 

นักเรียนในต าบล 
รูสะมิแล 

22. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการจัดท าบอร์ด 
ประชาสัมพนัธ์ข๎อมูล
ขําวสาร ประจ า
หมํูบ๎าน หมูํที่ 1-6 
ต าบลรสูะมิแล 
(เทศบาลพบ
ประชาชน) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารประจ า
หมูํบ๎าน หมูํที่1-6 
ต าบลรุสะมิแล 

หมูํที่ 1-6 ในพ้ืนที่
ต าบลรูสะมิแล 
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แหล่งท่ีมา 
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จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

23. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม 
ในวันส าคัญตําง ๆ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญและเข๎า
รํวมกิจกรรมในวัน
ส าคัญตําง ๆ 

จัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญตําง ๆ 

24. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล เยี่ยม
มัสยิด บาลาเซาะห์ 
แลุะสุเหรําในเดือน
รอมฏอน  
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญ
และเข๎ารํวมกิจกรรมใน
เดือนรอมฏอนและ
เสริมสร๎างคว์อันดี
ระหวําง ทต. กับ ชุมชน 

แจกจํายของบริโภค
ให๎กับมัสยิด  
บาลาเซาะห์และ
สุเหรําในเดือน
รอมฏอน 

25. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการเมาลิด
สัมพันธ์  
ต าบลรูสะมิแล  

รายได๎
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือสํงเสริงวัฒนธรรม 
หลักการอันดีตามหลัก
ศาสนาอิสลามและ
สํงเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหวํางเทศบาล
กับชุมชน 

ประชาชนในพื้นท่ี 
จ านวน 300 คน 

26. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการละศีลอด  
(นูกอปอซอ) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญ
และเข๎ารํวมกิจกรรมใน
เดือนรอมฏอนและ
เสริมสร๎างความสพัันธ์
อันดี ระหวําง ทต.  
กับชุมชน 

จัดกิจกรรมตามพิธี
ละศีลอด (บูกอปอ
ซอ) ประชนชนใน
เขต 
ต าบลรูสะมิแล 
300-500 คน 

27. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมใน 
วันส าคัญตําง ๆ  
(วันท๎องถิ่นไทย) 
(วันเทศบาล) ฯลฯ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพ่ือให๎ความส าคัญตํอ
วันส าคัญตําง ๆ 

กิจกรรม 
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28. 3. การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ความเข๎มแขง็
ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
และการแก๎ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสนบัสนนุ
สํงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน
ในต าบลรูสะมิแล 
(การสร๎างรายได๎ นศ.) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือสนับสนุนให๎
ประชาชน เพ่ิมความรู๎
ความสามารถเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะความช านาญ 
ในอาชีพที่ท า สร๎าง
งาน สร๎างรายได๎ ให๎แกํ
ครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

กลุํมอาชีพตางๆ ใน
ชุมชนต าบลรูสะมิแล 
เชํน กลุํมอาชีพ
การเกษตร ,กลุํม
ประมงชายฝั่ง ,กลุํม
อาชีพการท าปุ๋ยหมัก 

29. 3. การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
และการแก๎ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

โครงการสํงเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
เพ่ือผลิตสินค๎า 
OTOP 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนสินค๎า 
OTOP ของประชาชน
ให๎เป็น 
ที่รู๎จัก และสร๎าง
มูลคําเพ่ิมใหมํสูงขึ้น 

จัดกิจกรรมเพ่ือ
สํงเสริมและ
สนับสนุนการผลิต
สินค๎า OTOP 

30. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(ทบทวนสมาชิก 
อปพร.) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพื่อให๎ความรู๎แกํ
อาสาสมัครในการ
ป้องกันภัยและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร  
ปีละ 60 คน 

31. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ชํวงเทศกาลส าคัญ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลส าคัญ ตําง ๆ 

ประชาชนผู๎ใช๎
พาหนะตําง ๆ และ
ใช๎ถนนในเขต
เทศบาล 
ต าบลรูสะมิแล 

32. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการฝึกซ๎อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาล
ต าบลรสูะมิแล 
ประจ าปี 2560  
(ฝึกทักษะดา๎นป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร๎อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ประชาชนในเขต 
ต าบลรูสะมิแล 
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33. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการติดตั้งกล๎อง
วงจรปิด cctv  
ต าบลรูสะมิแล 
 (ห๎าแยกถนนเจริญ
ประดิษฐ์) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

1,980,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
หมูํที่ 1 - 6 ภายใน
พ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

34. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการเทศกิจ 
พบผู๎ประกอบ
กิจการร๎านค๎าต าบล 
รูสะมิแล(เทศกิจพบ
ประชาชน) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพ่ือให๎เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
ในพ้ืนที่เทศบาล 

ฝึกอบรมผู๎ประกอบ
กิจการ  
จ านวน 70 ราย 

35. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการศูนย์
สํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของผู๎สูงอายุ 
ต าบลรูสะมิแล
(โครงการสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนชรา 
คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส) 

รายได๎
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพ่ือเป็นสถานที่ 
พบปะ พูดคุยปรึกษา
ปัญหาของกลุํม
ผู๎สูงอายุ ใช๎เวลาวําง
รํวมกัน 
 ท ากิจกรรมตําง ๆ  
ที่สร๎างสรรค์ 

ผู๎สูงอายุต าบล 
รูสะมิแล 

36. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการร๎อยรัก
ดวงใจ หํวงใย
ผู๎สูงอายุ  
ต าบลรูสะมิแล 
ประจ าปี 2560 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญ
ก าลังใจให๎ผู๎สูงอายุ 
มีทัศนคติที่ดีตํอ
เทศบาลหนํวยงาน 
ของรัฐ เพ่ือด ารงอยูํ 
ในสังคมอยํางมีคุณคํา 
และสร๎างจิตส านึก
ปลูกฝังให๎คนรุนหลังได๎
มีทัศนคติที่ดีและเห็น
คุณคําของผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุ 300 คน 
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37. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุนเบี้ย
ยังชีพผู๎ป่วยโรค
เอดส์ (AIDS)ใน
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือให๎ความชํวยเหลือ
เป็นการเบื้องต๎นแกํ
ผู๎ป่วยโรคเอดส์ที่มี
ฐานะยากจนในต าบล 

ผู๎ป่วยโรคเอดส์ 
จ านวน 3 คน 

38. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุนเบี้ย
ยังชีพผู๎สูงอายุ 
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

8,531,000.00 เพ่ือให๎ความชํวยเหลือ
เบื้องต๎นผู๎สูงอายุ ที่มี
ฐานะยากจน 

ผู๎สูงอายุจ านวน 
1,081 คน 

39. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุนเบี้ย
ยังชีพผู๎พิการ ต าบล
รูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

2,350,000.00 เพ่ือให๎ความชํวยเหลือ
เบื้องต๎นผู๎พิการที่มี
ฐานะยากจน 

ผู๎พิการจ านวน 216 
คน 

40. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุนเบี้ย
ยังชีพ ผู๎ป่วยโรต
เอดส์ ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือใหความชํวยเหลือ
เบื้องต๎นผู๎ป่วยโรต
เอดส์ 

ผู๎ป่วยโรคเอดส์
จ านวน 5 คน 

41. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการป้องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพ่ือด าเนินการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในพ่ืน
ที่รูสะมิแลตาม
โครงการที่ได๎รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุน 

เยาวชนอายุ 10 - 
24 ปี ในเขต
เทศบาลต าบลรูสะมิ
แล 

42. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องพํนหมอกควัน
(ครุภัณฑ์การเกษตร) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

59,000.00 เพ้ิอให๎มีเครื่องมือใช๎ใน
การพํนยากันยุง 
ส าหรับป้องกันเลือด
ไข๎เลือดออก 

จ านวน 2 เครื่อง 
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43. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการสํงเสริม
และป้องกันปัญหา
ความรุนแรงตํอเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว  
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความตระหนักการใช๎
ความรุนแรงและแก๎ไข
ปัญหาของสังคม 
 ยุติการ ใช๎ความ
รุนแรงตํอบุคคล ใน 
ครอบครัวได๎ 

ผู๎น ากลุํมตําง ๆ 
อาสาสมัคร และ 
กลุํมสตรีในพื้นที่
สมาชิกครอบครัว
ประชาชนทั่วไป 

44. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการสํงเสริม
และป้องกันปัญหา
ความรุนแรงตํอเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 
 ต าบลรูสะมิแล
(พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความตระหนักการใช๎
ความรุนแรงและแก๎ไข
ปัญหาของสังคม  
ยุติการ ใช๎ความรุนแรง
ตํอบุคคล ในครอบครัว
ได๎ 

ผู๎น ากลุํมตําง ๆ 
อาสาสมัคร และ  
กลุํมสตรีในพื้นที่
สมาชิกครอบครัว
ประชาชนทั่วไป 

45. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณส าหรับ
(คําอาหารเสริมนม)
ให๎เด็กนักเรียน 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

5,017,498.00 เพ่ือสนับสนุนอาหาร
เสริมนมให๎กับโรงเรียน
ในสังกัด 

เยาชน ประชาชนใน
ต าบลรูสะมิแล 

46. 4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการ
สังคม 

เงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ๎าน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให๎ 

15,000.00 เพ่ือการปฏิบัติงาน
อยํางตํอเนื่อง 

ปฏิบัติงานได๎ตํอเนื่อง 

47. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท๎องถิ่น
และผู๎บริหารท๎องถิ่น
(คําใช๎จํายในการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภา) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือจัดเลือกตั้งสมาชิก
สภา เทศบาลต าบล
กรณีการเลือกตั้งซํอม
และครบวาระการ
ด ารงต าแหนํง 

จัดการเลือกตั้ง / 
เลือกตั้งซํอมผู๎บริหาร 
/ สท.ต าบลรูสะมิแล 
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48. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือความ
ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือสร๎างความรัก
ความสามัคคี เพ่ือ
ความปรองดอง การมี
สํวนรํวมของประชาชน
ในท๎องถิน่ 

ประชาชน 
ต าบลรูสะมิแล 

49. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การท า
ประชาคมระดับ
ต าบล เพ่ือจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท๎องถื่น
(โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการ 
จัดท าเวทีประชาคม) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน 
 สภาพปัญหาความ
เดือดร๎อนที่ได๎รับ
ผลกระทบ 
 ความต๎องการของ
ประชาชน 

ประชาชนระดับ
ต าบล 

50. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเฉลิมประ
เกียรติปกป้อง 
เชิงชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือสร๎างจิตรส านึก
และเทิดทูน พิทักษ์
รักษามีความจงรักภักดี
ตํอพระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติในโอกาส 
ตําง ๆ 

51. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการสํงเสริมการ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการ
พระราชด าริ 
(สนับสนุนกิจกรรม
อันตํอเนื่อง) 

 0.00 เพ่ือสนับสนุนให๎
ประชาชนมีการใช๎ชีวิต
พออยุํพอกินและอยูํได๎
ด๎วยการพ่ึงพาตนเอง
ในด๎านการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนใน 
ต าบลรูสะมิแล  
หมูํที่ 1-6 

52. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและ
ตํางประเทศ
(คําใช๎จํายการ
เดินทางเพ่ือ 
สัมนาศึกษาดูงาน) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนํวยงาน 

คณะผู๎บริหาร  
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ๎าง
ของเทศบาลต าบล
และตัวแทนชุมชน 
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53. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน(จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๏ะ เกําอ้ี ฯลฯ)
(ส านักปลัด) 
 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาล
ต าบล 

จัดซื้อวัสดุโต๏ะ, เก๎าอ้ี 
ตู๎เหล็ก ลิ้นชัก ฯลฯ 

54. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๏ตบุค 
(ส านักปลัด) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

74,400.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
ราค า 21,000 
บาทจ านวน 4 
เครื่อง รวมเป็น 
84,000 บาท 

55. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ 
(แมํขํายแบบที่2) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

350,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แมํขําย 
แบบที่ 2 จอภาพ
แบบ LCD จอภาพไมํ
น๎อยกวํา 17 นิ้ว 

56. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องรับสํงวิทยุ 
ระบบ VHF/FMชนิด
มือถือ 5 วัตต์ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

10,220.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บริหารงานด๎านชําง 

จ านวน 4 เครื่อง 

57. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซือ
เครื่องอํานมาตรมือ
ถือ (Handheld 
Meter Reader) 
(คําจัดซื้อเครื่องอําน
มาตรามือถือ 
จ านวน 1 เครื่อง)
(คําใช๎จํายตาม
โครงการพัฒนา
ระบบ) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพ่ือใช๎ในงาน
ปฏิบัติงานการบริการ
สาธารณะให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ ต าบลรูสะมิ
แล 

เครื่องอํานมาตรมือ
ถือ จ านวน 1 เครื่อง 



 

การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หน๎า 19 
 

ล าดับ  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 
 
 

58. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อตู๎
เชื่อมสนาม(คําจัดซื้อ
ตู๎เชื่อมสนาม) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

5,500.00 เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตู๎เชื่อมสนาม 
ขนาด 200แอมป์ 

59. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ๎าแบบ
ข๎อแข็ง(ครุภัณฑ์งาน
บ๎านงานครัว) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

28,500.00 เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

จ านวน 5 เครื่อง 

60. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อกล๎อง
วัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิด
อํานมุมได๎ละเอียด 
 5ฟิลิปดา  
(ระบบอัตโนมัติ) 
(คําจัดซื้อกล๎องวัด
มุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

110,000.00 เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

กล๎องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิด
อํานมุมได๎ละเอียด 
 5ฟิลิปดา 
 (ระบบอัตโนมัติ) 

61. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อกล๎อง
ระดับ(คําจัดซื้อ
กล๎องระดับ ขนาด
ก าลังขยาย 30 เทํา) 
 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

34,000.00 เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

กล๎องระดับขนาด 
ก าลังขยาย 30 เทํา 

62. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื่อกล๎อง
ถํายภาพนิง่ ระบบ
ดิจิตอล Digital 
(คําจัดซื้อกล๎องถําย
ภาพนิ่งระบบดจิิตอล 
ละเอียด 16 ล๎าน
พิกเซล) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

กล๎องถํายภาพนิ่ง
ระบบดิจดตอล 
ความละเอียด 16
ล๎านพิกเซล 
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งบประมาณ 
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วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

63. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องหาพิกัดด๎วย
สัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา 
(คําซื้อเครื่องหาพิกัด
ด๎วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบ
พกพา) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

เครื่องหาพิกัดด๎วย
สัญญาณดาวเทยีม
แบบพกพา แบบ
บันทึกข๎อมูลต าแหนํง
พิกัด ได๎ไมํน๎อยกวํา 
2000 จุด ความ
ละเอียดภาพขนาดไมํ
น๎อยกวํา 176x220 
ฟิกเซล 

64. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ 
แบบเกียร์ธรรมดา
(คําจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์
เอนกประสงค์) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

165,000.00 เพ่ือใช๎ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี  
เกียร์ธรรมดา 

65. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการติดตั้งพัด
ลมเพดาน อาคาร 
ชั้น 1 เทศบาล
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

18,000.00 เพ่ือบริการประชาชน
เมื่อมาติดตํอราชการ
ให๎ความผํอนคลายด๎าน
รํางกาย 

ติดพัดลมเพดาน
จ านวน 6 ตัว 

66. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
โทรทัศน์แอลอีดี 
(LED TV)ส าหรับ
ห๎องประชุมสภาฯ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

16,000.00 เพ่ือการบริการ
ประชาชนในการ
ติดตามข๎อมลูขําวสาร
ทันตํอเหตุการณ์ 

โทรทัศน์ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 
ขนาด 5.5 นิ้ว 

67. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการบริการ
ประชาชนรับ 
ช าระภาษีใน
วันหยุดราชการ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกรวดเร็ว ลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางให๎กับ
ประชาชนและเพ่ิม
รายได๎ของเทศบาล
ต าบลจากการจัดเก็บ
ภาษ ี

ออกหนํวยรับช าระ
ภาษีจ านวน 6 
หมูํบ๎าน 
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แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
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วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

68. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรพัย์สิน (LTAX 
3000 และ 
LTAXGIS)เทศบาล
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพ่ือรวบรวมข๎อมูลการ
เพ่ิมรายได๎ในการ
จัดเก็บภาษีท่ีเป็น
ระบบที่แนํนอนและ
สามารถตรวจสอบได๎ 

พ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

69. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการพัฒนา
ระบบโปรแกรมคํา
น้ าประปาของ
เทศบาล 
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือจัดเก็บคําบริการ
คําน้ าประปาของต าบล
รูสะมิแล ให๎มีความ
ถูกต๎องและแมํนย า 
สามารถตรวจสอบได๎ 

ต าบลรูสะมิแล 

70. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม  
(กองสาธารณสุข) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพ่ือปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปฏิบัติงานได๎ตํอเนื่อง 

71. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม 
(กองคลัง) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปฏิบัติงานได๎ตํอเนื่อง 

72. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม  
(กองส านักปลัด) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ปฏิบัติงานได๎ตํอเนื่อง 

73. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม 
 (กองชําง) 
(คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์) 
 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพ่ือการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ปฏิบัติงานได๎ตํอเนื่อง 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

74. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน(จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๏ะ เกําอ้ี ฯลฯ)
(เก๎าอ้ีระดับ3-6  
ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 
โต๏ะท างาน) 
(กองคลัง) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

45,000.00 เพ่ือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล ให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

จัดซื้อวัสดุโต๏ะ, เก๎าอ้ี 
ตู๎เหล็ก ลิ้นชัก ฯลฯ 

75. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

คําใชํจํายในการ
เดินทางไปราชการ
และฝึกอบรม
บุคลากร (กองชําง) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

76. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

คําใชํจํายในการ
เดินทางไปราชการ
และฝึกอบรม
บุคลากร 
 (กองสาธารณสุข) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

77. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ 
เลื่อยยนต์ชนิดโซํ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

78. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ 
ถังต๎มน้ าไฟฟ้า 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

79. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม  
(กองการศึกษา) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปฏิบัติงานได๎ตํอเนื่อง 
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80. 5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

คําจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๏ตบุค 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

24,800.00 เพ่ือการท างานอยําง
ตํอเนื่อง 

ปฏิบัติงานได๎ตํอเนื่อง 

81. 6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
แหลํง
ทํองเที่ยว และ
นันทนาการ 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดการกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการของ
ชุมชนและหนํวยงาน
ตําง ๆ 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาชนสนใจและรักใน
การเลํนกีฬามีสุขภาพ
รํางกายและจิตใจที่
แข็งแรงใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน์ หํางไกล
จากยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ
ของหนํวยงานตําง ๆ 

82. 6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
แหลํง
ทํองเที่ยว และ
นันทนาการ 

โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ให๎
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมและ
ห๎ามบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์
(สํงเสริมปรับปรุง
แก๎ไข) 

รายได๎
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมและ
บุกรุกทีส่าธารณะ
ประโยชน์ 

จัดท าป้ายติดในพ้ืนที่ 
ต าบลรูสะมิแ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลรูสะมิแล มีการใช๎จํายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณ โดยได๎มี
การกํอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ จ านวนเงิน 13,001,986 บาท มีการเบิกจําย
งบประมาณ จ านวน 34 โครงการ จ านวนเงิน 12,993,986 ล๎านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได๎
ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1 947,000.00 1 947,000.00 

2. การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

7 5,032,785.00 7 5,024,785.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน 

อยูํในระหวํางด าเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

5 5,603,265.20 5 5,603,265.20 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ดี 

20 1,341,525.48 20 1,341,525.48 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว และ
นันทนาการ 

1 77,410.00 1 77,410.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

อยูํในระหวํางด าเนินการ 

รวม 34 13,001,985.68 34 12,993,985.68 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลรูสะมิแล ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 
 

ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

1. 1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซํอมแซม อาคาร
ส านักงานเทศบาล  
ท่ีช ารุด 
(ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 
ชั้นลําง ) 
 

รายได๎ 
จัดเก็บเอง 

952,000.00 947,000.00 สัญญาจ๎างที่ 
10/2560 
ลว.8/12 
/2560 

09/12/ 
2559 

120 

2. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โครงการจัดท า
กิจกรรมวันเด็ก 
ประจ าปี 

รายได๎ 
จัดเก็บเอง 

900,000.00 40,000.00 ใบสั่งซื้อท่ี 
100/2560 
ลว. 27/12/ 

2559 

27/12/ 
2559 

3 

 
80,000.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
100/2560 
ลว.27/12/ 

2559 
 

27/12/ 
2559 

2 

 
21,200.00 

ใบสั่งซื้อท่ี 
101/2560 
ลว.27/12/ 

2559 
 

27/12/ 
2559 

2 

 
40,600.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
99/60 ลว.
27/12/ 
2559 

27/12/ 
2559 

3 



 

การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หน๎า 26 
 

ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

3. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โครงการวันเด็กแหํงชาติ 
ประจ าปี (ศพด.นูรุลลุดฟี 
จะรังบาดู) 
(โครงการสนับสนุน
คําใช๎จําย) 

รายได๎ 
จัดเก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 ท่ี ปน.
53205/47

8 ลว. 
16/11/ 
2559 

16/11/ 
2555 

5 

4. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก 
ประจ าปี 
(ศพด. นูรุลลุดฟี 
จะรังบาตู)(โครงการ
สนับสนุนคําใช๎จําย) 

รายได๎ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 ท่ีปน 
53205/47

7 ลว.
16/11/ 
2559 

16/11/ 
2559 

1 

5. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ
โครงการ 
(อาการกลางวัน)
สถานศึกษาในพื้นท่ีต าบล 
รูสะมิแล 
(เงินอุดหนุน) 
 

รายได๎ 
จัดเก็บเอง 

637,000.00 169,000.00 บันทึก
ข๎อความ กอง

การศึกษา 
ท่ี ปน 

53205/ 
443 ลว 26 

ตุลาคม 
2559 

26/10/ 
2559 

65 

 
156,000.00 

ปน.
53205/10 

ลว. 
12/01/60 

12/01/ 
2560 

10 

6. 2. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ
เป็นคําใช๎จํายใน
โครงการพัฒนา 
ครูผู๎ดูแลเด็ก และดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประจ ามัสยิด 
นูรุลลุดฟี หมูํที่ 5 

รายได๎ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 ท่ีปน. 
53205/47

7 ลว. 
16/11/ 
2559 

16/11/ 
2559 

1 



 

การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หน๎า 27 
 

ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

7. 2. การพัฒนาดา๎น
การศึกษา ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณส าหรับ
(อาหารกลางวนั) 
ให๎เด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ 
และจัดสรรให๎ 

8,752,000.00 288,000.00 บันทึกข๎อความ 
กองการศึกษา 

ที่ ปน 
53205/440 

ลว. 26 
ตุลาคม 2559 

 

01/10/ 
2559 

90 

 
97,000.00 

บันทึกข๎อความ
กองการศึกษา 

ที่ปน 
53205/444 

ลว. 26 
ตุลาคม 2559 

01/10/ 
2559 

90 

 
1,803,000.00 

บันทึกข๎อความ 
กองการศึกษา 

ที่ ปน 
53205/442 

ลว. 26 
ตุลาคม 2559 

 

26/10/ 
2559 

1 

 
288,000.00 

ที่ ปน.
53205/12 
ลว. 13/01/ 

2560 
 

13/01/ 
2560 

10 

 
1,803,000.00 

ที่ ปน.
53205/11 
ลว.13/01/ 

2560 

13/01/ 
2560 

5 

 
97,000.00 

ปน.
53205/13 
ลว.13/1/60 

 

13/01/ 
2560 

10 



 

การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หน๎า 28 
 

ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

8. 2. การพัฒนาดา๎น
การศึกษา ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โครงการเมาลิดสัมพนัธ์ 
ต าบล 
รูสะมิแล ประจ าป ี

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

100,000.00 2,500.00 ใบสั่งจ๎างที่ 
83/2560 

ลว. 19/12/ 
2559 

19/12/ 
2559 

3 

 
60,000.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
86/2560 

ลว. 21/12/ 
2559 

21/12/ 
2559 

1 

 
17,260.00 

ใบสั่งซื้อที่ 
95/2560 

ลว. 19/12/ 
2559 

 

19/12/ 
2559 

4 

 
20,225.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
84/2560 

ลว. 19/12/ 
2559 

 

19/12/ 
2559 

5 

9. 4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสงัคม 

โครงการร๎อยรักดวงใจ 
หํวงใยผู๎สูงอายุ ต าบล 
รูสะมิแล ประจ าปี 
2560 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

200,000.00 13,800.00 ใบสั่งซื้อที่ 
209/2560 

ลว.17 มีนาคม 
2560 

17/03/ 
2560 

5 

10
. 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสงัคม 

โครงการอุดหนุนเบี้ย
ยังชีพผูส๎ูงอาย ุ
 ต าบลรสูะมิแล 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

8,531,000.00 297,900.00 บันทึกข๎อความ
(สป) ที ปน.

53201/176
4 ลว. 7 ต.ค.

59 

07/10/ 
2559 

10 

 
386,400.00 

บันทึกข๎อความ 
(สป) ที่ ปน 

53201/176
3 ลว 7 ต.ค.

59 
 

07/10/ 
2559 10 



 

การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หน๎า 29 
 

ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
382,800.00 

ที่ ปน 
53201/187
6 ลว. 1 พ.ย.

59 

01/11/2
559 

10 

 
1,200.00 

ที่ ปน 
53201/191

2 ลว. 
9/11/2559 

 

09/11/2
559 

10 

 
296,000.00 

ที่ปน 
53201/187

7 ลว. 
1/11/2559 

01/11/ 
2559 

10 

 
294,800.00 

ที่ ปน 
53201/199
7 ลว. 1/12/ 

2559 

01/12/ 
2559 

10 

 
382,600.00 

ที่ ปน 
53201/199
6 ลว. 1/12/ 

2559 

01/12/ 
2559 

10 

 
294,800.00 

ที่ปน.
53201/213
6 ลว.23/12/ 

2559 
 

23/12/ 
2559 

10 

 
380,500.00 

ปน.
53201/213

5 ลว.
23/12/59 

23/12/ 
2559 

10 

 
1,200.00 

ปน.
53201/208

3 ลว.
14/12/59 

14/12/ 
2559 

10 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
294,200.00 

ปน.
53201/096 
ลว.26/1/60 

 

26/01/ 
2560 

10 

 
378,100.00 

ปน.
53201/095 
ลว.26/1/60 

 

26/01/ 
2560 

10 

 
280,200.00 

ที่ ปน.
53201/247 
ลว.27/2/60 

27/02/ 
2560 

10 

 
387,400.00 

ปน.
53201/232 

ลว. 24 
กุมภาพันธ์ 

2560 
 

24/02/ 
2560 

10 

11. 4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุน
เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 
ต าบลรสูะมิแล 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

2,350,000.00 79,200.00 บันทึกข๎อความ 
(สป) ที่ ปน 

53201/176
6 ลว. 

7/10/59 
 

01/10/ 
2559 

10 

 
92,000.00 

บันทึกข๎อความ 
(สป) ที่ ปน 

53201/176
5 ลว 

7/10/59 

07/10/ 
2559 

10 

 
91,200.00 

ที่ ปน. 
53201/187

8 ลว.
1/11/59 

 

01/11/ 
2559 

10 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
79,200.00 

ที่ ปน.
53201/187
9 ลว.1/11/ 

2559 

01/11/ 
2559 

10 

 
4,000.00 

ที่ ปน 
53021/191
8 ลว.10/11/ 

2559 

10/11/ 
2559 

10 

 
93,600.00 

ที่ ปน. 
53201/ 
1998 

01/12/ 
2559 

10 

 
80,800.00 

ที่ ปน 
53201/200
4 ลว.1/12/ 

2559 

01/12 
/2559 

10 

 
9,600.00 

ที่ ปน. 
53201/202
1 ลว. 6/12/ 

2559 
 
 

06/12/ 
2559 

10 

 
84,000.00 

ที่ ปน.
53201/213
8 ลว.23/12/ 

2559 

23/12/ 
2559 

10 

 
99,200.00 

ที่ปน.
53201/213

7 ลว. 
23/12/ 
2559 

23/12/ 
2559 

5 

 
4,000.00 

ที่ ปน.
53201/027 
ลว.9/1/60 

09/01/ 
2560 

10 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
4,800.00 

ที่ปน.
53201/153 
ลว.6/2/60 

06/02/ 
2560 

10 

 
103,200.00 

ที่ปน.
53201/097 
ลว.26/1/60 

27/01/ 
2560 

10 

 
1,000.00 

ที่ปน.
53201/099 
ลว.26/1/60 

 

26/01/ 
2560 

10 

 
4,800.00 

ที่ปน.
53201/153 
ลว. 6/2/60 

 

06/02/ 
2560 

5 

 
112,000.00 

ที่ปน.
53201/234 
ลว.24/2/60 

24/02/ 
2560 

10 

 
83,200.00 

ที่ปน.
53201/098 
ลว.26/1/60 

26/01/ 
2560 

10 

 
77,600.00 

ที่ ปน.
53201/248 
ลว 27/2/60 

27/02/ 
2560 

10 

 
3,200.00 

ที่ ปน.
53201/297 
ลว.15 มีนาคม 

2560 
 

15/03/ 
2560 

10 

 
76,000.00 

ที่ ปน 
53201/361 

ลว. 
28/3/2560 

28/03/ 
2560 

10 



 

การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หน๎า 33 
 

ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

1
2. 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุน
เบ้ียยังชีพ 
ผู๎ป่วยโรคเอดส์ 
ต าบลรูสะมิแล 

รายได๎ 
จัดเก็บเอง 

30,000.00 1,500.00 บันทึก
ข๎อความ (สป) 

ท่ีปน 
53201/17

67 ลว 7 
ต.ค.59 

 

07/10/ 
2559 

5 

 
1,500.00 

ท่ี ปน.
53201/18

80 ลว.
1/11/2559 

 

01/11/ 
2559 

10 

 
1,000.00 

ท่ี ปน. 
53021/20

05 ลว. 
1/12/2559 

 

01/12/ 
2559 

10 

 
1,000.00 

ท่ีปน. 
53201/21

39 ลว. 
23/12/ 
2559 

 

23/12/ 
2559 

10 

 
1,000.00 

ท่ี ปน
053201/2

36 ลว.
24/2/60 

24/02/ 
2560 

10 

 
1,000.00 

ปน.
53201/35

4 ลว.28 
มีนาคม 
2560 

28/02/ 
2560 

10 



 

การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หน๎า 34 
 

ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

13
. 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการอุดหนนุ
งบประมาณส าหรับ
(คําอาหาร 
เสริมนม) 
ให๎เด็กนักเรียน 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

5,017,498.00 341,765.20 สัญญาซ้ือขายที่ 
1/2560 ลว
30 ตุลาคม 

2559 

31/10/ 
2559 

20 

14
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ การท า
ประชาคม 
ระดับต าบล 
เพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท๎องถิน่
(โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดท าเวที
ประชาคม) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

100,000.00 14,480.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
25/2559 ลว. 

21 ตุลาคม 
2559 

21/10/ 
2559 

1 

 
25,000.00 

ที่ ปน. 
53201/189
6 ลว. 6พ.ย. 

59 

25/10/ 
2559 

1 

 
60,000.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
32/2560 

21/10/ 
2559 

2 

15
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเฉลิมประเกียรติ
ปกป้อง 
เชิงชูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 3,070.00 ใบสั่งซื้อที่ 
94/2560 ลว.

16/12/ 
2559 

16/12/ 
2559 

3 

 
4,800.00 

ใบสั่งซื้อที่ 
96/2560 ลว. 

21/12/ 
2559 

 

21/12/ 
2559 

1 

 
16,660.00 

ใบสั่งซื้อที่ 
93/2560 ลว.

16/12/ 
2559 

16/12/ 
2559 

3 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
4,470.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
80/2560 

ลว. 16/12/ 
2559 

16/12/ 
2559 

3 

 
15,000.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
81/2560 
ลว.16/12/ 

2559 

16/12/ 
2559 

2 

16
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 
และตํางประเทศ
(คําใช๎จํายการเดินทาง
เพื่อสัมนาศึกษาดูงาน) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

400,000.00 1,500.00 ใบสั่งซื้อที่ 
109/2560 

ลว.
4/01/2560 

04/01/ 
2560 

2 

 
1,125.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
109/2560 
ลว. 04/01/ 

2560 

04/01/ 
2560 

5 

 
177,080.00 B00023/60 

12/01/ 
2560 

4 

 
180,000.00 

สัญญาจา๎งที่ 
12/2560 
ลว.9/1/60 

09/01/ 
2560 

4 

 
13,500.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
108/2560 
ลว.4/1/60 

04/01/ 
2560 

2 

17
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๏ตบุค 
(ส านักปลัด) 
 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

74,400.00 73,800.00 สัญญาซื้อขาย 
ที่3/2560 

ลว. 
9/12/2559 

09/12/ 
2559 

7 

18
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการจัดซื้อตู๎เชื่อม
สนาม(คําจัดซื้อตู๎เชื่อม
สนาม) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

5,500.00 5,500.00 บันทึกข๎อตกลง
ซื้อ ที่ 

2/2560 ลว.
2 พ.ย.2559 

02/11/ 
2559 

5 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

19
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัด
หญ๎าแบบข๎อแข็ง
(ครุภัณฑ์งานบ๎านงาน
ครัว) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

28,500.00 28,000.00 บันทึกตกลงซื้อ 
ที่ 3/2560 

ลว. 
8/11/2559 

08/11/ 
2559 

6 

20
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการจัดซื้อกล๎องวัด
มุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดอํานมุมไดล๎ะเอียด 
5ฟิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ) 
(คําจัดซื้อกล๎องวัด 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

110,000.00 109,500.00 บันทึกตกลงซื้อ
ขายที่ 

8/2560 ลว.
7/3/60 

07/03/ 
2560 

7 

21
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการจัดซื้อกล๎อง
ระดับ(คําจดัซื้อกล๎อง
ระดับ ขนาดก าลังขยาย 
30 เทํา) 
 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

34,000.00 33,500.00 บันทึกตกลงซื้อ
ขายที่ 

9/2560 ลว.
7/3/60 

07/03/ 
2560 

7 

22
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการจัดซื้อกล๎องถําย
ภาพนิ่ง ระบบดจิิตอล 
Digital 
(คําจัดซื้อกล๎องถําย
ภาพนิ่งระบบดจิิตอล 
ละเอียด 16 ล๎านพิกเซล) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

10,000.00 3,990.00 บันทึกตกลงซื้อ
ขายที่ 

6/2560 ลว.
23/1/60 

23/01/ 
2560 

3 

23
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการติดตั้งพัดลม
เพดาน อาคารชั้น 1 
เทศบาล 
ต าบลรสูะมิแล 
 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

18,000.00 15,000.00 ใบสั่งซื้อที่ 
210/2560 
ลว.20/3/60 

20/03/ 
2560 

3 

24
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการบริการ
ประชาชนรับ 
ช าระภาษีใน
วันหยุดราชการ 
 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

70,000.00 5,040.00 ปน.
53202/235 
ลว.7/2/60 

07/02/ 
2560 

5 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

25
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการพัฒนาระบบ
โปรแกรม 
คําน้ าประปาของเทศบาล
ต าบล 
รูสะมิแล 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 10,700.00 บันทึกข๎อความ
กองชําง ที่ 

53203/791 
ลว. 20 

ตุลาคม 2559 

20/10/ 
2559 

1 

 
19,260.00 

บันทึกข๎อความ
กองชําง ทีป่น 
53203/792 

ลว. 20 
ตุลาคม 2559 

20/10/ 
2559 

1 

26
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม 
 (กองสาธารณสุข) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

300,000.00 4,108.80 ใบสั่งจ๎างที่ 
1/2560 ลว.

5 ต.ค.59 

05/10/ 
2559 

5 

 
9,844.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
15/2560 

ลว. 17 
ตุลาคม 2559 

17/10/ 
2559 

3 

 
6,280.90 

ใบสั่งจ๎างที่ 
12/2560 ลว 

17 ตุลาคม 
2559 

17/10/ 
2559 

3 

 
15,739.70 

ใบสั่งจ๎างที่ 
14/2560 ลว 

17 ตุลาคม 
2559 

17/10/ 
2559 

3 

 
360.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
11/2560 

ลว. 17 
ตุลาคม 2559 

17/10/ 
2559 

1 

 
600.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
13/2560 
ลว.17/10/ 

2559 

17/10/ 
2559 

1 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
240.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
30/2560 ลว. 

18 ตุลาคม 
2559 

18/10/ 
2559 

1 

 
3,530.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
35/2560 ลว.

27 ตุลาคม 
2559 

27/10 
/2559 4 

 
240.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
34/2560 ลว.

27 ตุลาคม 
2559 

27/10/ 
2559 

1 

 
120.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
40/2560 ลว.
2 พ.ย.2559 

02/11/ 
2559 1 

 
240.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
37/2560 ลว.
2/11/2559 

02/11/ 
2559 1 

 
4,804.30 

ใบสั่งจ๎างที่่ 
46/2560 ลว. 

10/11/ 
2559 

10/11/ 
2559 

4 

 
12,593.90 

ใบสั่งจ๎างที่ 
50/2560 ลว.

22/11/ 
2559 

22/11/ 
2559 

3 

 
360.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
60/2560 ลว.

30/11/ 
2559 

30/11/ 
2559 1 

 
360.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
88/2560 ลว. 

25/11/ 
2559 

25/11/ 
2559 

1 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
240.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
51/2560 ลว. 

22/11/ 
2559 

22/11 
/2559 

1 

 
3,745.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
64/2560 ลว. 
1/12/2559 

01/12/ 
2559 

1 

 
6,933.60 

ใบสั่งจ๎างที่ 
61/2560 ลว.

30/11/ 
2559 

30/11/ 
2559 

1 

 
31,511.50 

ใบสั่งจ๎างที่ 
78/60 ลว. 
15/12/59 

15/12/ 
2559 

5 

 
360.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
104/60 ลว. 
29/12/60 

29/12/ 
2560 

1 

 
360.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
104/60 ลว.
29/12/59 

29/12/ 
2559 

1 

 
440.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
115/60 ลว.
23/1/60 

23/01/ 
2560 

1 

 
240.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
118/60 ลว.
23/1/60 

23/01 
/2560 

1 

 
240.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
122/60 ลว.
25/1/60 

25/01/ 
2560 

1 

 
240.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
114/60 ลว.
23/1/60 

23/01/ 
2560 

1 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
6,280.90 

ใบสั่งจ๎างที่ 
116/60 ลว.
23/1/60 

23/01/ 
2560 

1 

 
995.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
123/60 ลว.

1/2/60 

01/02/ 
2560 

1 

 
9,822.60 

ใบสั่งจ๎างที่ 
79/2560 
ลว.15/12/ 

2559 

15/12/ 
2559 

1 

 
1,480.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
132/2560 
ลว.15/2/60 

15/02/ 
2560 

1 

 
12,668.80 

ใบสั่งจ๎างที่ 
144/2560 

ลว. 22/2/60 

22/02 
/2560 

1 

 
3,552.40 

ใบสั่งจ๎างที่ 
143/2560 
ลว.22/2/60 

22/02/ 
2560 

1 

 
23,802.15 

ใบสั่งจ๎างที่ 
145/2560 
ลว.22/2/60 

22/02/ 
2560 

2 

 
3,790.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
147/2560 
ลว.27/2/60 

27/02/ 
2560 

2 

 
11,973.30 

ใบสั่งจ๎างที่่ 
125/2560 
ลว.1/2/60 

01/02/ 
2560 

2 

 
49,733.60 

ใบสั่งจ๎างที่ 
124/2560 
ลว.1/2/60 

 

01/02/ 
2560 

3 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
700.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
128/2560 
ลว.14/4/60 

14/02/ 
2560 

1 

 
6,965.70 

ใบสั่งจ๎างที่ 
150/2560 
ลว.15/3/60 

15/03/ 
2560 

2 

 
1,979.50 

ใบสั่งจ๎างที่ 
151/2560 
ลว.16/3/60 

16/03/ 
2560 

4 

 
4,526.10 

ใบสั่งจ๎างที่ 
152/2560 
ลว.16/3/60 

16/03/ 
2560 

4 

 
3,100.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
148/2560 

ลว.15 มีนาคม 
2560 

15/03/ 
2560 

2 

27
. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการ
บ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 
(กองคลัง) 

รายได๎. 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 2,000.00 ใบสั่งจ๎างที่ 
32/2560 ลว 

19 ตุลาคม 
2559 

19/10/ 
2559 

2 

 
850.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
31/2560 

ลว.18 ตุลาคม 
2559 

18/10/ 
2559 

3 

 
740.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
36/2560 

ลว.27 ตุลาคม 
2559 

27/10/ 
2559 

1 

 
1,000.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
42/2560 

ลว. 
7/11/2559 

07/11/ 
2559 

3 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
5,129.58 

ใบสั่งจ๎างที่ 
45/2560 

ลว.
9/11/2559 

 

09/11/ 
2559 

1 

 
2,300.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
47/2560 

ลว. 18/11/ 
2559 

18/11/ 
2559 

3 

 
1,070.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
63/2560 

ลว.
1/12/2559 

01/12/ 
2559 

6 

 
923.41 

ใบสั่งจ๎างที่ 
121/60 ลว.
24/1/60 

 

24/01/ 
2560 

1 

 
6,850.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
130/2560 
ลว.14/2/60 

14/02/ 
2560 

2 

 
300.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
140/2560 
ลว 20/12/ 

2560 
 

20/02/ 
2560 

2 

 
200.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
129/2560 
ลว.14/2/60 

14/02/ 
2560 

2 

 
3,858.42 

ใบสั่งจ๎างที่ 
153/2560 

ลว. 16 
มีนาคม 2560 

 

16/03/ 
2560 

1 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

28
. 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการ
บ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 
 (กองส านักปลัด) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

100,000.00 1,500.00 ใบสั่งจ๎างที่ 
2/2560 ลว.3 

ต.ค.59 

06/06/ 
2559 

4 

 
2,650.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
3/2560 ลว. 6 

ต.ค.59 

06/10/ 
2559 

5 

 
500.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
4/2560 ลว. 6 

ต.ค.59 

06/10/ 
2559 

4 

 
500.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
5/2560 ลว 6 

ต.ค.59 

06/10/ 
2559 

4 

 
492.20 

ใบสั่งจ๎างที่ 
9/2560 ลว. 
11 ต.ค.59 

11/10/ 
2559 

1 

 
500.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
33/2560 ลว 

20 ตุลาคม 
2559 

20/10/ 
2559 

2 

 
2,000.00 

ใบสั่งจ๎าง ที่ 
18/2560 ลว 

17 ตุลาคม 
2559 

17/10/ 
2559 

3 

 
600.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
17/2560 

17/10/ 
2559 

1 

 
1,109.59 

ใบสั่งจ๎างที่ 
28/2560 ลว.

18 ตุลาคม 
2559 

18/10/ 
2559 

1 

 
4,708.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
44/2560 ลว.
8/11/2559 

08/11/2
559 

3 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
2,925.38 

ใบสั่งจ๎างที่ 
65/2560 ลว. 
2/12/2559 

 

02/12/ 
2559 

1 

 
2,190.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
90/2560 ลว. 

21/112 
/2559 

21/12/ 
2559 

2 

 
2,488.82 

ใบสั่งจ๎างที่ 
58/2560 ลว.
30/11/2559 

30/11/ 
2559 

1 

 
15,053.83 

ใบสั่งจ๎างที่ 
85/2560 ลว.
20/12/2559 

 

20/12/ 
2559 

1 

 
3,276.34 

ใบสั่งจ๎างที่ 
106/2560 

ลว. 
29/12/2559 

29/12/ 
2559 

1 

 
3,092.30 

ใบสั่งจ๎างที่ 
120/2560 
ลว.23/1/60 

23/01/ 
2560 

1 

 
8,067.59 

ใบสั่งจ๎างที่ 
67/2560 ลว.
9/12/2559 

09/12/ 
2559 

1 

 
7,700.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
131/60 ลว.
15/2/60 

15/02/ 
2560 

2 

 
1,090.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
140/2560 
ลว.20/2/60 

 

20/02/ 
2560 

2 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
3,190.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
171/2560 

ลว. 30 มีนาคม 
2560 

30/03 
/2560 

2 

29. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ด ี

โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม 
(กองชําง)(คํา
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

200,000.00 220.00 ใบสั่งจ๎างที่ 
27/2560 

ลว. 17/10/ 
2559 

17/10 
/2559 

1 

 
800.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
10/2560 

ลว.17 ตุลาคม 
2559 

17/10/ 
2559 

1 

 
1,000.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
29/2560 

ลว. 18 
ตุลาคม 2559 

18/10/ 
2559 

3 

 
1,583.60 

ใบสั่งจ๎างที่ 
66/2560 ลว 

8/12/ 
2559 

08/12/ 
2559 

1 

 
2,000.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
59/2560 

ลว. 30/11/ 
2559 

30/11/ 
2559 

1 

 
3,160.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
89/2560 

ลว. 21/12/ 
2559 

21/12/ 
2559 

1 

 
4,238.27 

ใบสั่งจ๎างที่ 
82/2560 

ลว. 
19/12/59 

19/12/2
559 

1 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
2,190.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
93/2560 

ลว. 26/12/ 
2559 

26/12/ 
2559 

3 

 
2,190.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
94/2560 
ลว.26/12/ 

2559 

26/12/ 
2559 3 

 
2,921.10 

ใบสั่งจ๎างที่ 
105/60 ลว.
29/12/59 

29/12/ 
2559 

2 

 
2,140.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
110/60 ลว.

9/1/60 

09/01/ 
2560 

1 

 
2,695.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
113/60 ลว.
23/1/60 

23/01/ 
2560 

3 

 
380.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
135/2560 

ลว. 15/2/60 

15/02/ 
2560 

1 

 
680.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
119/2560 
ลว.23/1/60 

23/01/ 
2560 1 

 
3,240.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
133/2560 
ลว.15/2/60 

15/02 
/2560 1 

 
1,410.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
127/2560 

ลว. 14/2/60 

14/02/ 
2560 1 

 
1,650.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
126/60 ลว.

3/2/60 
 

03/02/ 
2560 

1 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
4,601.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
141/2560 
ลว.20/2/60 

20/02/ 
2560 

2 

 
5,617.50 

ใบสั่งจ๎างที่ 
117/2560 
ลว.23/1/60 

23/01/ 
2560 

3 

 
42,607.40 

ใบสั่งจ๎างที่ 
112/2560 
ลว.23/1/60 

23/01/ 
2560 

3 

 
42,586.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
146/2560 
ลว.23/2/60 

23/03/ 
2560 

2 

30. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ด ี

คําใชํจํายในการ
เดินทางไปราชการ
และฝึกอบรม
บุคลากร 
(กองสาธารณสุข) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 1,896.00 ปน.
53204/11

0 ลว
8/2/60 

08/02/ 
2560 

2 

31. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจัดซื้อ 
ถังต๎มน้ าไฟฟ้า 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 บันทึกตกลง
ซื้อขาย ที่ 
4/2560 
ลว.8/12/ 

2559 
 

08/12/ 
2559 

5 

32. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการบ ารุงรักษา
และซํอมแซม 
(กองการศึกษา) 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

50,000.00 500.00 ใบสั่งจ๎างที่ 
48/2560 
ลว.21/11/ 

2559 
 

21/11/ 
2559 

3 

 
2,800.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
95/2560 

ลว. 26/12/ 
2559 

 

26/12/ 
2559 

3 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
984.40 

ใบสั่งจ๎างที่ 
77/2560 

ลว. 15/12/ 
2559 

15/12/ 
2559 

1 

 
9,800.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
57/2560 
ลว.29/11/ 

2559 

29/11/ 
2559 

3 

 
3,103.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
142/2560 

ลว.
22/2/60 

22/02/ 
2560 

1 

33. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ด ี

คําจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๏ตบุค 

รายได ๎
จัดเก็บเอง 

24,800.00 24,600.00 สัญญาซื้อ
ขายที่ 

4/2560 
ลว.14/12/ 

2559 

14/12/ 
2559 

5 

34. 6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
และนนัทนาการ 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดการกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการของ
ชุมชนและหนํวยงาน
ตําง ๆ 

รายได๎จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 15,545.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
19/2560 

ลว 17 
ตุลาคม 
2559 

17/10/ 
2559 

3 

 
440.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
90/2560 

ลว. 15/12/ 
2559 

 

15/12/ 
2559 

4 

 
910.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
76/2560 

ลว. 15/12/ 
2559 

 

15/12/ 
2559 

4 
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ล า 
ดับ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะ 
เวลาการ
ด าเนิน 
งาน 

 
5,750.00 

ใบสั่งซื้อที่ 
17/2560 

ลว. 10/10/ 
2559 

10/05/ 
2559 

5 

 
10,800.00 

ที่ปน 
53205/ 
451 ลว.
31/10/ 
2559 

24/10/ 
2559 

5 

 
17,565.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
89/2560 
ลว.15/12/ 

2559 

15/12/ 
2559 

4 

 
3,180.00 

ใบสั่งซื้อที่ 
88/2560 
ลว.15/12/ 

2559 

15/12/ 
2559 

2 

 
12,750.00 

ใบสั่งจ๎างที่ 
75/2560 

ลว. 15/12/ 
2559 

15/12/ 
2559 

2 

 
7,900.00 

ใบสั่งซื้อที่ 
193/2560 
ลว.1/3/60 

01/03/ 
2560 

5 

 
2,570.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
195/2560 
ลว.1/3/60 

01/03/ 
2560 

5 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
เทศบาลต าบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประ 
มาณ 

1.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

35.0 40.16 14.0 17.04 1.0 0.95 1.0 0.95 1.0 0.95 

2.2. การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

35.0 14.34 13.0 11.02 7.0 5.03 7.0 5.02 6.0 0.66 

3.3. การพัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน 

18.0 0.94 2.0 0.06 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการสังคม 

33.0 8.01 17.0 18.65 5.0 5.60 5.0 5.60 5.0 5.60 

5.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ดี 

74.0 25.29 34.0 2.64 20.0 1.34 20.0 1.34 20.0 1.34 

6.6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
และนันทนาการ 

17.0 7.13 2.0 0.23 1.0 0.08 1.0 0.08 1.0 0.08 

7.7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

9.0 0.71 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
      เทศบาลต าบลรูสะมิแล ได๎ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได๎รับความรํวมมือ การสํงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการตํางๆ ประสบผลส าเร็จด๎วยดี กํอให๎เกิดประโยชน์แกํประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล๎เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   หน๎า 51 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณวีัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3. การพัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวสัดิการสังคม 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และนันทนาการ 
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทํานหรือหนํวยงานราชการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมีข๎อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลรูสะมิแลทราบ เพ่ือจะได๎พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตํอไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                             
 

    ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 
 
 
                                                               

   (นายบันเทิง  ลํองจันทร์) 
 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน๎าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลรูสะมิแล 


