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ประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

******************************************* 

                     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลรูสะมิแล จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลรูสะมิแล ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล " รูสะมิแลน่าอยู่   ประชาชนอยู่ดีมีสุข " 
 

ข. พันธกิจ  ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
1. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีรายได้ท่ีพอเพียงในการดำรงชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี 

ขึ้นได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
และร่วมกันอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น  

2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
สาธารณูปโภค อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกัน  

3. พัฒนาตำบลรูสะมิแล ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่พักผ่อนหย่อน 
ใจมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามระบบนิเวศน์ดี สะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริหารที่ดี คุ้มค่า ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

5. ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มองค์กรประชาชนมีความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคีสามารถ 
ช่วยเหลือและพ่ึงพาตัวเองได้ เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  

6. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน 
เพ่ิมมูลค่าสินค้าและขยายการจำหน่ายไปสู่อาเซียน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหา 

ความยากจน  
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม  
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ  
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ง. การวางแผน    
     เทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี                       
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้ องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
     เทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

37 45,605,370 46 96,049,000 51 220,399,976.44 80 248,427,900 19 10,508,000 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาฯ 

20 1,651,000 37 2,452,000 54 3,402,270 59 16,746,010 57 16,596,010 

3 การพัฒนาและ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของระบบฯ 

17 1,173,040 22 1,323,040 34 1,913,040 35 11,836,040 34 1,953,040 

4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

32 13,334,000 38 21,319,400 43 25,851,300 49 28,795,400 46 28,787,000 

5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่
ด ี

31 7,476,440 45 10,826,340 43 13,463,440 50 19,681,940 45 10,850,440 

6. การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กีฬา 
และนันทนาการ 

16 12,030,000 29 2,607,000 32 6,625,000 35 14,894,000 32 4,881,000 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 370,000 20 3,485,000 18 3,365,000 19 2,965,000 18 2,445,000 

 

รวม 
 

160 81,639,850 237 138,061,780 275 275,020,026 327 343,346,290 251 76,020,490 
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 จ. การจัดทำงบประมาณ 

      ผู้บริหารเทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 38,248,070 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลรูสะมิแล มีดังนี้ 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการค่าจัดการเรยีน
การสอน (รายหัว) ศพด. 
ประจำมสัยดินูรลูลตุฟี 
หมู่ที่ 5 

181,900.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการ
เรียนการสอนให้ ศพด. 

ค่าสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็กเล็กประจำ ศพด. 

มัสยดินูรูลลุตฟ ี

2 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ จดังาน
มหกรรมการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอำเภอ
เมืองปัตตาน ี

30,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาของศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจำมสัยดิ นูรุลลุตฟ ี
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
การจัดการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บูรณาการร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อำเภอเมืองปัตตาน ี

จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมทางวิชาการ

ของศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจำมัสยดินูรลุ
ลุตฟี ประจำมสัยิด นูรลุ
ลุตฟี บูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอเมือง

ปัตตาน ี

3 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสื่อการเรียน
การสอนเชิงสญัลักษณ์ 
มัสยดินูรูลลุตฟีกษณ์ของ
ความเป็นชาติศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ประจำ 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอนให้ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจำมสัยดินูรลูลตุฟี 

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำมัสยดิ 
นูรูลลุตฟ ี

4 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

119,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมนันทนาการ 

และตระหนักในคณุค่า
ของตนเองที่มีต่อสังคม

และประเทศชาต ิ

จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดกิจกรรมวันเด็ก

ประจำป ี
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5 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเมาลดิสมัพันธ์
ตำบล รสูะมิแล 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม หลักการอันดี
ตามหลักศาสนาอสิลาม
และเสรมิความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเทศบาลกับ

ชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จำนวน 300 คน 

6 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสำคญั 
และเข้าร่วมกิจกรรมใน

วันเข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมใน 
วันเข้าพรรษา 

7 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเทศบาลตำบล 
รูสะมิแล เยี่ยมมสัยดิ ,
สุเหรา่,บาลาเซาะห์  
ในเดือนรอมฎอน ตำบล
รูสะมิแล 

150,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสำคญั 
และเข้าร่วมกิจกรรม 

ในเดือนรอมฎอน และ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง ทต. 
กับชุมชน 

แจกจ่ายของบริโภค
ให้กับมัสยิด,บาลา
เซาะห์ และสเุหร่า 
ในเดือนรอมฎอน 

8 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการละศลีอด (บูกอ
ปอซอ) ตำบลรสูะมิแล 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสำคญั 
และเข้าร่วมกิจกรรมใน
เดือนรอมฎอน และ

เสรมิสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง ทต. 

กับชุมชน 

จัดกิจกรรมตามพิธีละ
ศีลอด (บูกอปอซอ) 

ประชาชนในเขตตำบล 
300-500 คน 

9 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมวัน
ฮารรีายอ หมู่ที่ 1  
บ้านรูสะมิแล 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี

งาม ให้เกิดความ
สนุกสนานและสามัคคี

กันในหมู่คณะ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเทศบาล ,

หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมการละเล่น 
จัดงานพร้อมการแสดง
ต่างๆใน วันฮารรีายอ 
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10 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมวัน
ฮารรีายอ หมู่ที่ 2  
บ้านบางปลาหมอ 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี

งาม ให้เกิดความ
สนุกสนานและสามัคคี

กันในหมู่คณะ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเทศบาล ,

หมู่บ้าน 

กิจกรรมการละเล่น                
จัดงานพร้อมการแสดง
ต่างๆใน วันฮารรีายอ 

11 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมวัน
ฮารรีายอ หมู่ที่ 5  
บ้านโคกม่วง 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี

งาม ให้เกิดความ
สนุกสนานและสามัคคี

กันในหมู่คณะ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเทศบาล ,

หมู่บ้าน 

กิจกรรมการละเล่น              
จัดงานพร้อมการแสดง
ต่างๆใน วันฮารรีายอ 

12 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันต้นไม้
แห่งชาติ 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชน, พนักงาน
เทศบาลได้เห็นคุณคา่ 

ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ช่วยลด

ภาวะโลกร้อนและฟื้น
คืนสมดลุให้ระบบ
นิเวศน์ในระยะยาว 

ร่วมกันจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้เยาวชน, 
ประชาชนท่ัวไป 

ปลูกต้นไม้ในเขตตำบล 
รูสะมิแล 

13 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทงให้

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนรุ่นหลังไดส้ืบ

ทอดวันสำคัญทาง
ศาสนาคงอยู่สบืต่อไป 

จัดกิจกรรมต่าง ๆใหเ้ด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปไดร้่วมส่งเสรมิและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย

กระทงสืบไป 

14 2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ 

30,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วันสารทเดือนสิบให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
รุ่นหลังได้สืบทอดวัน

สำคัญทางศาสนาคงอยู่
สืบต่อไป 

จัดกิจกรรมต่าง ๆใหเ้ด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปไดร้่วมส่งเสรมิและ

อนุรักษ์ประเพณีวัน
สารทเดือนสิบไป 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

15 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ข้างบ้าน สท.มะ หมู่
ที่ 4 บ้านงาแม่ 

259,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

16 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนหน้า
โรงเรียนอนุบาลปตัตานี - 
หน้าวัดนพวงศาราม (วัด
ใหม่) หมู่ที่ 5  
บ้านโคกม่วง  
 

1,686,000.00 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ที่ได้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ถนนกว้าง 10.90 - 11.50 
เมตร ยาว 200.00 เมตร 

และขนาดกว้างเฉลี่ย 
11.50 -24.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กำหนด) 

17 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ตคิ
คอนกรีต ถนนพูลสวสัดิ์ 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

2,949,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพือ่ให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กำหนด) 

18 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนน คสล.พร้อม
คูระบายน้ำ คสล. ถนน
หนองจิก ซอย 21 หมู่ที่ 
5 บ้านโคกม่วง 

1,569,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ที่ได้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 

ถนน คสล. (ตรอก1) 
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 
88.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ครูะบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม
สองข้าง 176.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 - 0.50 

เมตร ถนน คสล. (ตรอก2) 
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 
89.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ครูะบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม
สองข้าง 178.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 - 0.50 

เมตร 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

19 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรบรเิวณสาม
แยกถนนหนองจิกแยก
ซอย ไวยประสิทธ์ิ  
หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

2,680,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน 
มีระเบยีบวินัยป้องกัน

การเกิดอุบัตเิหต ุ
เกิดความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สัญญาณไฟจราจร 
รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

20 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ำ ถนนหน้า
สงเคราะห์ (อุ๋มอ๋ิม)  
ซอยพูลทรัพย์ หมู่ที่ ๖ 
บ้านสวนเดจ็ 

2,326,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย และป้องกัน

น้ำท่วมในพื้นที ่

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 
0.04 เมตร ยาว 760 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 

0.70 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กำหนด 
 

21 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนน คสล.ซอย
แป๊ะไอตมิ ถนนหน้า
สงเคราะห์ หมู่ที่ 6  
บ้านสวนสมเด็จ 

1,410,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

ถนน ศสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม 
คูระบายน้ำ กว้าง 0.40 
เมตร ยาวรวมสองข้าง 
360.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 

0.60 - 0.80 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด) 
22 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยโรจน์สภุา 
ถนนหน้าสงเคราะห์  
หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ 

1,410,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 135.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม 
คูระบายน้ำ กว้าง 0.40 
เมตร ยาวรวมสองข้าง 
270.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 

0.40 - 0.60 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด) 
23 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บวัสดุและอุปกรณ์ 
กองช่างเทศบาลตำบลรู
สะมิแล 

800,000.00 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานของพนักงาน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร สูง 3.00 

เมตร 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

24 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1-6 
ตำบลรูสะมิแล 

300,000.00 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในครัวเรือน 

ขยายเขตเพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าสาธารณะ 

รายเอียดตามแบบแปลน 

25 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการตีเส้นจราจร
และจัดทำเครื่องหมาย
บังคับจราจรในเขต
ตำบลรูสะมิแล 

100,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อให้การใช้รถ ใช้ถนน
มีระเบยีบวินัย ป้องกัน

การเกิดอุบัตเิหต ุ
เกิดความปลอดภยั 

ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ตีเส้นจราจรและจัดทำ 
เครื่องหมายบังคับจราจร
ในเขตตำบล รูสะมิแลราย 
ละเอียดตามแบบแปลนที่ 

เทศบาลกำหนด 

26 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เงินสำรองจ่าย 907,380.00 สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เป็นงบประมาณไว้
สำรองจ่ายในกรณี

จำเป็นเร่งด่วน เกิดภยั
พิบัติธรรมชาติ หรือ

ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าท่ีของเทศบาล 

พื้นที่ตำบลรสูะมิแลที่
ได้รับผลกระทบใน 

ด้านภัยพิบัต ิ

27 3 การพัฒนาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน 
 

เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการอื่น 
(การกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลรสูะมิแล)  
(1 : 1 : 1 ) 

30,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, 
สำนักสวสัดิการ

สังคม 

เพื่อจัดตั้งกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนในตำบลรสูะมิแล 

ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบล จำนวน 1 กองทุน 

28 4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสวสัดิการ
สังคม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญต่าง ๆ  
 

4,000.00 
 

สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลสำคัญต่าง ๆ 

ประชาชนผู้ใช้พาหนะต่าง 
ๆ และใช้ถนนในเขต

เทศบาลตำบล รสูะมิแล 

29 4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสวสัดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุน
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ (AIDS) 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เป็นการเบื้องต้นแก่

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีฐานะ
ยากจนในตำบล 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 5 
ราย 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

30 4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสวสัดิการ
สังคม 

อุดหนุน โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอาย ุ

10,500,000.00 
 

สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

31 4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสวสัดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุนเบี้ยยัง
ชีพ (คนพิการ) ตำบลรู
สะมิแล 

4,600,000.00 สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้พิการ 
ที่มีฐานะยากจน 

ผู้พิการในเขตเทศบาล
ตำบลรูสะมิแล 

32 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการทัศนศึกษาดู
งานภายใน ภายนอก
ประเทศ และพื้นท่ีอื่น ๆ 

400,000.00 สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

 

ศึกษาดูงานโครงการการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น 

โครงการเกีย่วกับกับ
สิ่งแวดล้อม , โครงการ

พระราชดำริฯ ฯลฯ 
โดยผู้บริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง ผู้นำองค์กร
ชุมชน จำนวน 100 คน 

33 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

5,000.00 
 

สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อจัดเลือกตั้งสมาชิก
สภา เทศบาลตำบล

กรณีการเลือกตั้งซ่อม
และครบวาระการดำรง

ตำแหน่ง 

จัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้ง
ซ่อม ผู้บริหาร/สท. 

ตำบลรูสะมิแล 
 

34 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการจดัทำวารสาร 
ปฏิทินประจำปี / แผ่น
พับ และป้าย
ประชาสมัพันธ์เทศบาล
ตำบล รสูะมิแล 

230,000.00 
 

สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข่าวสารการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบล 

จัดทำวารสาร ปฏิทิน
ประจำปี แผ่นพับ และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ใน

โอกาสต่างๆ 
 

35 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

ชำระหนี้เงินต้น 
 

700,000.00 
 

ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
สำนักคลัง 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้
เงินกู้ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา

ปัตตาน ี

ชำระหนี้เงินต้น 
 

36 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

ชำระดอกเบี้ย 
 

200,000.00 
 

ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
สำนักคลัง 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

สาขาปัตตาน ี

ชำระหนี้ดอกเบีย้ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

37 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
 

650,000.00 
 

ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
สำนักคลัง 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม

ให้แก่ลูกจ้าง 
(พนักงานจ้างเทศบาล) 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมให้แก่
ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตน

ในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้าง 

38 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง  

0.00 
 

สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

 

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาล

ตำบล รสูะมิแล 
 

39 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
และพระบรมวงศานุวงศ ์
 

1,040,000.00 
 

สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
เทิดทูน พิทักษ์ รักษา 
มีความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย ์
 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่างๆ 

 

40 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการจดัทำรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน
ประจำปี  
 

180,000.00 
 

สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข่าวสารการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลรูสะมิแล 

 

จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ในโอกาส

ต่างๆ 
 

41 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการจดัทำคู่มือ
สำหรับประชาชนของ
เทศบาลตำบรสูะมิแล  
 

100,000.00 
 

สำนักปลดั อบจ.
, สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกในการ

ติดต่อขอรับบริการของ
ประชาชน 

 

จัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชนของเทศบาล

ตำบล รสูะมิแล 
เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน

ที่มาขอรับบริการ 
 

42 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ เพื่อใช้
ในงานกองช่าง 
 

500,000.00 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 

เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์

รถบรรทุก และอื่น ๆ 
ในกองช่าง 

 

สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 

43 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน -
บำรุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 
 

93,000.00 
 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย์ , 
สำนัก

สาธารณสุข 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตแห่งประเทศ

ไทย 
 

สมทบงบประมาณค่าบำรุง
สันนิบาตเทศบาลฯ 
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44 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน - 
สมทบกองทุน สปสช.
หลักประกันสุขภาพ 
 

462,600.00 
 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย์ , 
สำนัก

สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
การดูแลด้านสุขภาพ

อย่างทั่วถึง 
 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลรสูะมิแล 

50% 
 

45 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

รายจ่ายตามข้อผูกพันค่า
กระแสไฟฟ้าสาธารณะที่
เกินสิทธ์ิ 
 

10,000.00 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณะที่เกินสิทธ์ิ 

 

ไฟฟ้าที่เกินสิทธ์ิ 10 
เปอร์เซ็นต ์

 

46 5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 
 

1,161,190.00 
 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, 
สำนักสวสัดิการ

สังคม 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 

สมทบกองทุนตาม
พระราชบัญญัติกองทุน

บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงฉบับท่ี 7 

พ.ศ. 2548 และ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 

พ.ศ.2542 
47 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการขุดลอกคูคลอง 
แหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่
ตำบลรูสะมิแล 
 

100,000.00 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 

สำนักการช่าง 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพน้ำ
ให้สะอาดมีปริมาณเพิม่

มากขึ้นสำหรับการ
อุปโภคบรโิภค หรือการ

เกษตรกรรม 
 
 

ขุดลอกคู คลอง แหล่งน้ำ 
กว้างเฉลี่ย 2.00 - 5.00 
เมตร ความยาวโดยรวม 

2,995.00 เมตร 
 

49 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ในการ
อนุรักษ์แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาต ิ
 

20,000.00 
 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย์ , 
สำนัก

สาธารณสุข 
 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ที่ถูกต้องในการ

อนุรักษ์แหล่งน้ำ 
- เพื่อฟ้ืนฟูสภาพคูคลอง
และแหล่งน้ำในตำบลรู

สะมิแล 
 

จัดทำป้ายอนุรักษ์แหล่งน้ำ
ในตำบล รสูะมิแล 
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50 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิม่พื้นท่ี สี
เขียวในตำบล รสูะมิแล 
เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อม
โลก 
 

25,000.00 
 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย์ , 
สำนัก

สาธารณสุข 

- เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี สีเขียว
ในตำบล รสูะมิแล 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปลูกต้นไม ้

 

ปลูกต้นไม้ในตำบล 
รูสะมิแล 

 

51 6. การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการจดัฝึกอบรม
ทักษะด้านกีฬาฟุตซอล 
ตำบลรูสะมิแล 
 

40,000.00 
 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีทักษะด้านกีฬาฟุตซอล
และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์
 

จัดฝึกอบรมให้กับเด็ก
ทั่วไปในตำบลรูสะมิแล 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ 
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จำนวนเงิน 30,989,070 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28  โครงการ 
จำนวนเงิน 23,831,753 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 10,078,032.00 6 6,185,032.00 
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 7 622,245.36 7 622,245.36 
3 การพัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

- - - - 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวสัดิการสังคม 4 12,489,050.00 4 12,489,050.00 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 10 4,495,675.98 10 4,495,675.98 
6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 1 39,750.00 1 39,750.00 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

รวม 30 27,724,753.34 28 23,831,753.34 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาสำหรับ
โครงการค่าจัดการเรยีนการสอน
(รายหัว)ของศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจำมัสยดินูรลุลตุฟ ี

181,900.00 142,800.00 142,800.00 39,100.00 

2 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 119,000.00 118,095.36 118,095.36 904.64 

3 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการเมาลิดสัมพันธ์เทศบาล
ตำบลรูสะมิแล 

100,000.00 96,000.00 96,000.00 4,000.00 

4 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส ่งเสร ิมและอนุร ักษ์
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 
0.00 

5 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. โครงการเทศบาลตำบลรูสะมิ
แลเยี ่ยมมัสยิด สุเหร่า ในเดือน
รอมฎอนตำบลรูสะมิแล 

150,000.00 149,400.00 149,400.00 600.00 

6 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ 10,000.00 8,260.00 8,260.00 1,740.00 

7 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส ่งเสร ิมและอนุร ักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

100,000.00 97,690.00 97,690.00 2,310.00 

8 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน 
สท.มะ หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ ตำบล  
รูสะมิแล 

259,000.00 220,000.00 220,000.00 39,000.00 

9 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ปรับปร ุงผิวจราจรแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต ถนนหน้าโรงเรียน
อนุบาลปัตตานี-หน้าวัดนพวงศา
ราม (วัดใหม่) หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 
ตำบลรูสะมิแล 

1,686,000.00 1,685,000.00 1,685,000.00 1,000.00 

10 2.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณีว ัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. 
พร้อมคูระบายน้ำ คสล.  
ถนนหนองจิก ซอย 21 หมู่ที่ 5 
บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล 

1,569,000.00 1,567,000.00 0.00 2,000.00 

11 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บรเิวณ
สามแยกถนนหนองจิกแยกซอย
ไวยประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกมว่ง 
ตำบลรูสะมิแล 
 

2,680,000.00 2,679,000.00 2,679,000.00 1,000.00 
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12 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

3. ก ่ อ สร ้ า งค ู ร ะบายน ้ ำถนนหน้ า
สงเคราะห์ ซอยพูลทรัพย์ (อุ๋มอิ๋ม) หมู่ที่ 
6 บ้านสวนสมเด็จ ตำบล 
รูสะมิแล 

2,326,000.00 2,326,000.00 0.00 0.00 

13 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและ
อุปกรณ์กองช่าง เทศบาลตำบล 
รูสะมิแล 

800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 

14 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000.00 98,800.00 98,800.00 1,200.00 

15 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

สำรองจ่าย 907,380.00 702,232.00 702,232.00 205,148.00 

16 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. โ ค ร ง ก า รป ้ อ ง ก ั นและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สำคัญ 

4,000.00 3,550.00 3,550.00 450.00 

17 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 26,500.00 26,500.00 3,500.00 

18 4. การพ ัฒนาค ุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,500,000.00 9,271,000.00 9,271,000.00 1,229,000.00 

19 4. การพ ัฒนาค ุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,600,000.00 3,188,000.00 3,188,000.00 1,412,000.00 

20 4. การพ ัฒนาค ุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการสังคม 

6. โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี 
แบบตั้งโต๊ะและแบบแขวน 

230,000.00 229,860.00 229,860.00 140.00 

21 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าชำระหนี้เงินต้น 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 

22 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าชำระดอกเบี้ย 200,000.00 135,551.44 135,551.44 64,448.56 

23 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 650,000.00 457,763.00 457,763.00 192,237.00 

24 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

8. โครงการเฉล ิมพระเก ียรติ
พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

1,040,000.00 976,369.00 976,369.00 63,631.00 

25 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

7. โครงการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล
ตำบลรูสะมิแล 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

26 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

4. โครงการจ ัดทำค ู ่ม ือสำหรับ
ประชาชน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

27 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

3. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

93,000.00 92,342.54 92,342.54 657.46 

28 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

4. เงินสมทบกองทุน สปสช.ตำบล
รูสะมิแล 

462,600.00 462,600.00 462,600.00 0.00 

29 5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

1,161,190.00 1,161,190.00 1,161,190.00 0.00 

30 6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กีฬา และนันทนาการ 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
กีฬาฟุตซอลตำบลรูสะมิแล 

40,000.00 39,750.00 39,750.00 250.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

51 220,399,976.44 12 16,396,380.00 8 10,078,032.00 6 6,185,032.00 

2.2.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

54 3,402,270.00 14 740,900.00 7 622,245.36 7 622,245.36 

3.3 การพัฒนาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน 

34 1,913,040.00 1 30,000.00 - - - - 

4.4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสวสัดิการ
สังคม 

43 25,851,300.00 4 15,134,000.00 4 12,489,050.00 4 12,489,050.00 

5.5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

43 13,463,440.00 15 5,731,790.00 10 4,495,675.98 10 4,495,675.98 

6.6. การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการ 

32 6,625,000.00 1 40,000.00 1 39,750.00 1 39,750.00 

7.7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

18 3,365,000.00 4 175,000.00 - - - - 

 
รวม 

 
275 275,020,026.44 51 38,248,070.00 30 27,724,753.34 28 23,831,753.34 

 
ช. ผลการดำเนินงาน 

      เทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดย
ได้รับ ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ดังนี้ อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย  ผลการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ชื่อ 
 

ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมณี  สท. เขต 2 ตำบลรูสะมิแล - ต่อ - 091-7890207 - 
นายวิชิต สารพร ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 
นายแดง รัตนคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 
พัฒนากรประจำตำบลรสูะมิแล ผู้แทนภาคราชการ - ต่อ - - - 
นายเจ๊ะมะอุเซ็ง ช่วย ผู้แทนภาคประชาคม - ต่อ - 087-3914563 - 
นางมะลิ ใสบริสุทธ์ิ  ผู้แทนภาคประชาคม - ต่อ - - - 
นางธัญยพร ดวงจันทร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 
นายมูหามะ มะตีเยาะ สท. เขต 2 ตำบลรูสะมิแล - ต่อ - 085-0805469 -- 
นายนพพร หวันสู  ผู้แทนภาคราช - ต่อ - - - 
นายสมิทธ ิสกลุรตัน ์ ผู้แทนภาคประชาคม - ต่อ - 083-1908213 - 
นายบันเทิง ล่องจันทร์  ปลัดเทศบาล/ปฏิบัตหิน้าท่ี

นายกเทศมนตร ี
073-460-190 ต่อ 1 - - 

นายเรียม แก้วทอง สท. เขต 1 ตำบลรูสะมิแล - ต่อ - 081-9695487 - 
นางสุภัตรา กาญจนลักษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 
เกษตรอำเภอประจำตำบลรสูะมิแล ผู้แทนภาคราชการ - ต่อ - - - 
นายสุรตัน์ หวันนุรัตน ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษา

ราชการหัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล  
073460190-1 ต่อ - 0896589039 - 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 

073460190-1 0958645844 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
 

 

ชื่อ 

 
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางชาติย๊ะ มะแซ สท. เขต 2 ตำบลรูสะมิแล - ต่อ - 0824342787 - 
นางรอยหะร์ บาเน็ง ผู้แทนประชาคม - ต่อ - - - 
นางแวรอสนีย์ ฮาแย ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 
นายเสะยูนุ เสะอาล ี ผู้อำนวยการกองคลัง  073460191 - - 
นายกอเซ็ง อุเซ็ง สท. เขต 2 ตำบลรูสะมิแล  - ต่อ - 0936302429 - 
นายสุรเดช เด่นอุดม สท. เขต 1 ตำบลรูสะมิแล - ต่อ - 0847498587 - 
นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 073460190 ต่อ - 0634264343 - 
นายชัยวัฒน์ ภักด ี ผู้แทนประชาคม  - ต่อ - - - 
ท้องถิ่นอำเภอเมืองปัตตาน ี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ต่อ - - - 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.รูสะมิแล ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ต่อ - - - 
นางนิศารัตน์ พุ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 
นายสุรตัน์ หวันนุรัตน ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
073460190 ต่อ - 0896589039 - 
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3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ชื่อ 

 
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบันเทิง ล่องจันทร์  ปลัดเทศบาล/ปฏิบัตหิน้าท่ี
นายกเทศมนตร ี

073-460-190 ต่อ 1 - - 

นางสาวเนตรชนก ดำล่อง  รองปลัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล 073-460-190 ต่อ 1 - - 
นายภูรพล วานิชรักษ ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 073-460-166 ต่อ - - - 
นายรอเซะ มะแซ ตัวแทนประชาคม - 082-1999882 - 
นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 073-460-190 ต่อ 1 06-2847-8882 - 
นางแวซัมเซีย นิอิสมัย ตัวแทนประชาคม - ต่อ - 065-0562962 - 
นายสุรตัน์ หวันนุรัตน ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
073460-190 ต่อ 1 089-6589039 - 

นายเสะยูนุ เสะอาล ี ผู้อำนวยการกองคลัง 073-460-191 - - 
นายซุลกิฟลี รอเกต นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
073-460-206 - - 

นางมานิดา สาเล็ง ตัวแทนประชาคม - ต่อ - 063-5411001 - 
นางนิศารัตน์ พุ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 
นายสุรตัน์ หวันนุรัตน ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
073460190 ต่อ - 089-6589039 - 

 
 

      ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ 
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลรูสะมิแลทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไปจึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
โดยทั่วกัน 
 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 
 
 
 

      (นายบันเทิง  ล่องจันทร์) 
    ปลัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหน้าที่ 

   นายกเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
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สรุปผลโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2563 

ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง   จงัหวัดปัตตาน ี 

****************  

 
ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  (จ านวน  ๙  โครงการ) 
๑ โครงการตีเส้นทางม้าลาย ขาว-แดง บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนสาธิต

วิทยาเขตปัตตานี  
98,800 

 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าโรงเรียนอนุบาลเมือง
ปัตตานี – หน้าวัดนพวงศาราม ปัตตานี (วัดใหม)่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

1,685,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๓ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์กองช่าง  
เทศบาลตำบลรูสะมิแล หมู่ที่ 6 

800,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ปนถ. 15-004  ถนนพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลรูสะมิแล 

2,879,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อ หมู่ที่ 1 
บ้านรูสะมิแล ถึงโรงแรมเซาเทิร์นวิว หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ 

5,314,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๖ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกถนนหนองจิก                    
แยกไวยประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง        
จังหวัดปัตตานี 

2,679,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน สท.มะ หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล 
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

220,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๘ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนหน้าสงเคราะห์ ซอยพลูทรัพย์ (อุ๋มอ๋ิม) 
หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

2,326,000 กันเงิน 

9 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนหนองจิก 
ซอย 21 หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล 

1,567,000 กันเงิน 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการศกึษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม และภมูิ  
ปัญญาท้องถิ่น  (จ านวน  ๑๕  โครงการ)  

 
  

1 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ปี 2563 100,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  (การศึกษา) 34,700 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

3,136,739.16 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

2,262,742 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย  4260 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
7 โครงการส่งเสริม ICT เด็กปฐมวัย  4200 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
8 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างงบประมาณ  6,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
9 โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานเด็กปฐมวัย 7,860 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโครงการอาหาร
กลางวัน  (ศพด.) 

470,435 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

11 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโครงการค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำ
มัสยิดนูรุลลุตฟี 

142,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

12 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโครงการอาหาร
กลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรุลลุตฟี 

470,435 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

13 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด 
นูรุลลุตฟ ี

61,020 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

14 โครงการเมาลิดสัมพันธ์เทศบาลตำบลรูสะมิแล 96,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

15 
โครงการเทศบาลตำบลรูสะมิแลเยี่ยมมัสยิด สุเหร่าในเดือนรอมฎอนตำบล 
รูสะมิแล   

149,400 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ยทุธศาสตร์ที่ ๓  การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบเศรษฐกจิชมุชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน     
(จ านวน  ๓  โครงการ) 
1 โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

และสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2563  
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพาะเห็ด) - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ร้านค้าบริเวณหาดรูสะมิแล - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๔  การพฒันาคณุภาพชีวติและสวสัดิการสงัคม  (จ านวน ๒๔  โครงการ) 

1 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาด  (กองสาธารณสุข) 
(กรณีสถานการณ์โรคโคโรนา COVID 19) ปี 2563 

520,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 
โครงการสร้างนิสัยล้างมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดโรคระบาด 
(กรณีสถานการณ์โรคโคโรนา COVID 19) ปี 2563 (กองกองสาธารณสุข) 

15,737 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19)  66,951 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4 จัดทำหน้ากากอนามัย (กองสาธารณสุขฯ) 5,818 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
5 จัดซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมีพร้อมไส้กรอง (กองสาธารณสุขฯ) 7,704 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
6 เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 9,271,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
7 เบี้ยยังชีพ คนพิการ 3,188,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
8 เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 26,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
9 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ (สำนักปลัด) , (ป้องกันฯ) 4,595 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10 
โครงการเทศบาลตำบลรูสะมิแลปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของ             
(กองสาธารณสุขฯ) 

37,860 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

11 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัด) 14,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

12 
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
(CBDRM.) 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 

13 
โครงการออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมด่านตรวจหรือจุดสกัดห้ามรถทุกชนิด เข้า-ออก ภายใน
จังหวัดปัตตานี เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 

14 โครงการจัดตั้งศูนย์กักกัน หรือสถานที่ควบคุม (Quarantine) เพ่ือสังเกตดูอการเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพ้ืนที่ตำบลรูสะมิแล 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 

15 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลรูสะมิแล ประจำปี 2563  - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
16 โครงการควบคุมโรคติดต่อ (พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย) ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
17 โครงการเทศกิจพบผู้ประกอบกิจการร้านค้าตำบลรูสะมิแล  6,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
18  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 3,550 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
19 โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ (สุนัข/แมว)  10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
20 โครงงานเทศกิจพบผู้ประกอบกิจการร้านค้าตำบลรูสะมิแล (ช่วง covid)  - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
21 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน (วิถีพุทธ) 

ประจำปี  2563 
354,100 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

22 โครงการตรวจควบคุมอาคารกิจการหอพักและสถานประกอบการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
23 โครงการจัดระเบียบตลาดนัดรูสะมิแลทุกวันอาทิตย์  หมู่ที่ 1  - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
24 โครงการจัดระเบียบการขายสินค้าบนทางเท้าถนนเจริญประดิษฐ์  หมู่ที่ 6 - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕  การพฒันาด้านการบริหารจดัการทีด่ี  (จ านวน  7๓ โครงการ) 

1 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ยี่ห้อ iPad  รุ่น IPG7 – MW6E2 TH 
จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) 

20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
จำนวน 2 เครื่อง(กองคลัง) 

50,600 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3 
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน          
(กองคลัง) 

868,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4 
จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 5 ลำ และจัดซื้อเรือพลาสติก  
จำนวน 10 ลำ (สำนักปลัด), (ป้องกันฯ) 

1,250,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค + ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด  
(สำนักปลัด) 

25,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6 จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานสำหรับผู้บริหารจำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา) 4,200 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
7 จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จำนวน 200 ตัว  (สำนักปลัด) 51,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
8 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เซฟ ตู้บานเลื่อนชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร  (กองคลัง) 90,815 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
9 จัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ชนิดล้อลาก จำนวน 1 ชุด  (กองการศึกษา) 10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 24,000 BTU  
จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด , ป้องกันฯ) 

43,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

11 จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) 2,950 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
12 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม (สำนักปลัด) 198,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
13 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) 8,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
14 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ  (สำนักปลัด) , (ป้องกันฯ) 30,450 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ  (กองสาธารณสุขฯ) 25,400 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
16 จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาดความยาว 50 เมตร  (กองคลัง) 2,250 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
17 จัดซื้อโพเดียม (แท่นยืนบรรยาย)  จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา)  20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
18 จัดซื้อเครื่องเชื่อม ไฟฟ้าเชื่อม 300 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง  (กองช่าง) 28,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
19 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 13,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
20 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร  (กองช่าง) 4,200 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
21 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 1,489.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
22 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) 79,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
23 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง  (กองคลัง) 39,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
24 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Iphone 11 Pro Max ความจุ 64 GB  (กองช่าง) 39,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
25 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ธง+เสาธง)  (สำนักปลัด) 147,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
26 จัดซื้อวัสดุอ่ืน (สารเคมี) ใช้ในระบบการผลิตประปา  (กองช่าง) 180,027.50 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
27 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้  (สปสช.) 5,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
28 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ตัว  (สปสช.) 18,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕  การพฒันาด้านการบริหารจดัการทีด่ี  (ต่อ) 

29 
จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารสำหรับประเมินประสิทธิภาพตาม
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 (สำนักปลัด) 

12,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

30 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาฯ จำนวน 2 ชุด  (สำนักปลัด) 7,200 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำแนวกั้นจราจร (สำนักปลัด)  99,300 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
32 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ (สำนักปลัด)  72,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
33 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือให้บริการน้ำประปา  (กองช่าง) 13,950 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
34 จัดซื้อกรวยจราจร จำนวน 6 อัน (กองสาธารณสุขฯ) 2,280 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
35 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว   (สำนักปลัด) 10,700 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

36 
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาฯ 
 (สำนักปลัด) , (ป้องกันฯ) 

500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

37 จัดจ้างพิมพ์คู่มือประชาชน 2000 เล่ม  (สำนักปลัด) 100,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
38 จัดจ้างบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และต่ออายุ (Domain  Name)  รายป ี 10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
39 โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 9,750 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
40 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือให้บริการน้ำประปา 155,300 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
41 จัดซื้อเครื่องตอกบัตรเวลา (สำนักปลัด) 8,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
42 จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯสำหรับการประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักปลัด) 
12,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

43 จัดจ้างทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2563 (สำนักปลัด) 229,860 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
44 จัดจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562  (สำนักปลัด) 180,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

45 
จัดทำคู่มือคำแนะนำการชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย  
จำนวน 5,000 เล่ม (กองคลัง) 

100,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

46 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LATAX 3000 และ LTAX 
GIX) เทศบาลตำบลรูสะมิแล (โครงการต่อเนื่อง)  (กองคลัง) 

653,938 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

47 
จัดจ้างทำป้ายไวนิล ปลูกต้นทองอุไร (โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) 
(สำนักปลัด) 

500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

48 
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

49 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 976,369 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

50 
โครงการเทศบาลตำบลรูสะมิแลเยี่ยมมัสยิด-สุเหร่า ในเดือนรอมฎอนตำบล 
รูสะมิแล  (สำนักปลัด)   

149,400 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

51 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 92,342.54 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
52 เงินสมทบกองทุน สป.สช. ตำบลรูสะมิแล 462,600 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
53 เงินช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง 27,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
54 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1,161190 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕  การพฒันาด้านการบริหารจดัการทีด่ี  (ต่อ) 

55 สำรองจ่าย 702,232 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
56 ค่าชำระหนี้เงินต้น 700,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
57 ค่าชำระดอกเบี้ย 135,551.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
58 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 457,763 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
59 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,194 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
60 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 98,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
61 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.)  3 ตู้ 16,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
62 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.) 1 ตู้ 7,750 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
63 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) 485, 855.09 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

64 
ค่าบริการเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของหน่วยงานอื่น ๆ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

3,595,678.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

65 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (กองสาธารณสุขฯ)  281,201.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
66 โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลรูสะมิแล  30,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
67 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (สำนักปลัด) 53,711.51 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
68 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (กองการศึกษา) 60,944.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
69 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (กองคลัง) 49,620.45 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
70 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (งานรักษาความสงบ) 331,674.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

71 
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองปัตตานี  

23,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

72 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกอบรม กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 1,262,674.72 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
73 โครงกรสมทบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  1,161,190  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๖  การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและนนัทนาการ   (จ านวน  ๒  โครงการ) 
1 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาฟุตซอล  (กองการศึกษา) 39,750 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายใจปลอดภัย
จากโรคชุมชนตำบลรูสะมิแลต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2563 

35,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ยทุธศาสตร์ที ่๗  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (จ านวน  ๗  โครงการ) 

1 
จัดจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชพร้อมขนทิ้งบริเวณ หมู่ที่6 ตำบลรูสะมิแล  
(กองช่าง) 

197,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 
จ้างเหมาบริการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะคลองข้างไปรษณีย์ 
รูสะมิแล (สำนักปลัด) 

112,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3  โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ  ประจำปี 2563  (กองการศึกษา) 8,260 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4 
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  
ประจำปีงบประมาณ 2563  

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5 โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ร้านค้า ณ หาดรูสะมิแล ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
6 โครงการ big cleaning Day ถนนวงเวียนหลัง มอ. - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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