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ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

                     ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และ
ตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป    
    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดังนี ้
 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล " รูสะมิแลนาอยู   ประชาชนอยูดีมีสุข " 
 

ข. พันธกิจ  ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
1. ประชาชนมีความอยูดีกินด ีมีรายไดที่พอเพียงในการดํารงชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดี 

ขึ้นไดรับการศึกษาไมนอยกวาข้ันพื้นฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และรวมกัน
อนุรักษและเผยแพรศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน  
  2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใหแกประชาชน ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณูปโภค อยางเทาเทียมและทั่วถึงกัน  

3. พัฒนาตําบลรูสะมิแล ใหเปนเมืองนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีสถานที่พักผอนหยอน 
ใจมีสภาพภูมิทัศนสวยงามระบบนิเวศนดี สะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

4.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร การพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน โดยยึดหลักการบริหารที่ดี คุมคา ซื่อสัตย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

5. สงเสริมใหประชาชนกลุมองคกรประชาชนมีความเขมแข็ง เกิดความสามัคคสีามารถ 
ชวยเหลือและพ่ึงพาตัวเองได เพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  

6. สนับสนุนสงเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐาน 
เพ่ิมมูลคาสินคาและขยายการจําหนายไปสูอาเซียน 
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี ้ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
3 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา 

ความยากจน  
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม  
5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  
6. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ  
7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ง. การวางแผน    
     เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป                       
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่
แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป  
     เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดประกาศใชแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2565 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

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

การพัฒนาดาน
การศกึษา ศาสนาฯ 

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

3 การพัฒนาและ
เสรมิสรางความ
เขมแข็งของระบบฯ 

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. การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการที่
ด ี

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

6. การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการ 

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

7 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

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 

      ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศ

บัญญัติงบประมาณ จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ 38,248,070 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 

ไดดังนี้ รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีดังนี ้

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

1 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการคาจัดการเรยีน
การสอน (รายหัว) ศพด. 
ประจํามสัยดินูรลูลตุฟ 
หมูที่ 5 

181,900.
00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือจายเปนคาจดัการ
เรียนการสอนให ศพด. 

คาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศกึษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการ
เด็กเล็กประจํา ศพด. 

มัสยดินูรูลลุตฟ 

2 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการ จดังาน
มหกรรมการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอําเภอ
เมืองปตตาน ี

30,000.0
0 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการจัด
การศึกษาของศนูย

อบรมเด็กกอนเกณฑ
ประจํามสัยดิ นูรุลลุตฟ 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู
การจัดการศึกษาของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บูรณาการรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน

อําเภอเมืองปตตาน ี

จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมทางวิชาการ

ของศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยดินูรลุ
ลุตฟ ประจํามสัยิด นูรลุ
ลุตฟ บูรณาการรวมกับ
องคกรปกครอง สวน
ทองถ่ินในอําเภอเมือง

ปตตาน ี

3 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายสื่อการเรียน
การสอนเชิงสญัลักษณ 
มัสยดินูรูลลุตฟกษณของ
ความเปนชาติศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑประจํา 

10,000.0
0 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

- เพ่ือจายเปนคาจัดการ
เรียนการสอนใหศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑ
ประจํามสัยดินูรลูลตุฟ 

- เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
สื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณของความเปน
ชาติ ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑประจํามัสยดิ 
นูรูลลุตฟ 

4 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแหงชาต ิ

119,000.
00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 
 

เพ่ือใหเด็กไดรวม
กิจกรรมนันทนาการ 

และตระหนักในคณุคา
ของตนเองท่ีมีตอสังคม

และประเทศชาต ิ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดกิจกรรมวันเด็ก

ประจําป 
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5 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม  
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเมาลดิสมัพันธ
ตําบล รสูะมิแล 

100,000.
00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา 

เพ่ือสงเสริมสงเสรมิ
วัฒนธรรม หลักการอันดี
ตามหลักศาสนาอสิลาม
และเสรมิความสัมพันธ
อันดีระหวางเทศบาลกับ

ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 300 คน 

6 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม  
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีวัน
เขาพรรษา 

10,000.0
0 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือใหประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสําคญั 
และเขารวมกิจกรรมใน

วันเขาพรรษา 

จัดกิจกรรมใน 
วันเขาพรรษา 

7 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล เยี่ยมมสัยดิ ,
สุเหรา,บาลาเซาะห  
ในเดือนรอมฎอน ตําบล
รูสะมิแล 

150,000.
00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือใหประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสําคญั 
และเขารวมกิจกรรม 

ในเดือนรอมฎอน และ
เสรมิสรางความสัมพันธ

อันดีระหวาง ทต. 
กับชุมชน 

แจกจายของบริโภค
ใหกับมัสยิด,บาลา
เซาะห และสเุหรา 
ในเดือนรอมฎอน 

8 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการละศลีอด (บูกอ
ปอซอ) ตําบลรสูะมิแล 

0.00 สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือใหประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสําคญั 
และเขารวมกิจกรรมใน
เดือนรอมฎอน และ

เสรมิสรางความสัมพันธ
อันดีระหวาง ทต. 

กับชุมชน 

จัดกิจกรรมตามพิธีละ
ศีลอด (บูกอปอซอ) 

ประชาชนในเขตตําบล 
300-500 คน 

9 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดักิจกรรมวัน
ฮารรีายอ หมูที่ 1  
บานรูสะมิแล 

0.00 สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 
 

เพ่ือสงเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมทองถิ่นท่ีดี

งาม ใหเกิดความ
สนุกสนานและสามัคคี

กันในหมูคณะ และสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหวางเทศบาล ,

หมูบาน 

จัดกิจกรรมการละเลน 
จัดงานพรอมการแสดง
ตางๆใน วันฮารรีายอ 
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10 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดักิจกรรมวัน
ฮารรีายอ หมูที่ 2  
บานบางปลาหมอ 

0.00 สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมทองถิ่นท่ีดี

งาม ใหเกิดความ
สนุกสนานและสามัคคี

กันในหมูคณะ และสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหวางเทศบาล ,

หมูบาน 

กิจกรรมการละเลน                
จัดงานพรอมการแสดง
ตางๆใน วันฮารรีายอ 

11 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจดักิจกรรมวัน
ฮารรีายอ หมูที่ 5  
บานโคกมวง 

0.00 สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมทองถิ่นท่ีดี

งาม ใหเกิดความ
สนุกสนานและสามัคคี

กันในหมูคณะ และสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหวางเทศบาล ,

หมูบาน 

กิจกรรมการละเลน              
จัดงานพรอมการแสดง
ตางๆใน วันฮารรีายอ 

12 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันตนไม
แหงชาต ิ

10,000.0
0 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกให
ประชาชน, พนักงาน
เทศบาลไดเห็นคุณคา 

ในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ชวยลด

ภาวะโลกรอนและฟน
คืนสมดลุใหระบบ
นิเวศนในระยะยาว 

รวมกันจัดกิจกรรม
รณรงคใหเยาวชน, 
ประชาชนท่ัวไป 

ปลูกตนไมในเขตตําบล 
รูสะมิแล 

13 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทง 

100,000.
00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีลอยกระทงให

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนรุนหลังไดสืบ

ทอดวนัสําคัญทาง
ศาสนาคงอยูสบืตอไป 

จัดกิจกรรมตาง ๆใหเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปไดรวมสงเสรมิและ
อนุรักษประเพณีลอย

กระทงสืบไป 

14 2.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ 

30,000.0
0 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 
 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
วันสารทเดือนสิบใหเด็ก
เยาวชนและประชาชน
รุนหลังไดสืบทอดวัน

สําคัญทางศาสนาคงอยู
สืบตอไป 

จัดกิจกรรมตาง ๆใหเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปไดรวมสงเสรมิและ

อนุรักษประเพณีวัน
สารทเดือนสิบไป 
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ลําดบั ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

15 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ขางบาน สท.มะ หมู
ที่ 4 บานงาแม 

259,000.0
0 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

ประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนนกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

16 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนหนา
โรงเรียนอนุบาลปตตานี - 
หนาวัดนพวงศาราม (วัด
ใหม) หมูที่ 5  
บานโคกมวง  
 

1,686,000.
00 

 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่

ที่ไดประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

ถนนกวาง 10.90 - 
11.50 เมตร ยาว 

200.00 เมตร และ
ขนาดกวางเฉลี่ย 11.50 

-24.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด) 

17 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทตคิ
คอนกรีต ถนนพูลสวสัดิ ์
หมูที่ 5 บานโคกมวง 

2,949,000.
00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

ถนนกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด) 

18 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ยกระดับถนน คสล.พรอม
คูระบายน้ํา คสล. ถนน
หนองจิก ซอย 21 หมูท่ี 
5 บานโคกมวง 

1,569,000.
00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่

ที่ไดประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

 

ถนน คสล. (ตรอก1) 
กวาง 3.80 เมตร ยาว 

88.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ครูะบายนํ้า คสล. 
กวาง 0.40 เมตร ยาว
รวมสองขาง 176.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 
0.50 เมตร ถนน คสล. 
(ตรอก2) กวาง 3.80 

เมตร ยาว 89.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คู

ระบายน้ํา คสล. กวาง 
0.40 เมตร ยาวรวมสอง
ขาง 178.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 - 0.50 
เมตร 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

19 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรบรเิวณสาม
แยกถนนหนองจิกแยก
ซอย ไวยประสิทธิ์  
หมูที่ 5 บานโคกมวง 

2,680,000.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือใหการใชรถใชถนน 
มีระเบยีบวินัยปองกัน

การเกิดอุบัตเิหต ุ
เกิดความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสนิ 

สัญญาณไฟจราจร 
รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด 

20 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางคู
ระบายน้ํา ถนนหนา
สงเคราะห (อุมอ๋ิม)  
ซอยพูลทรัพย หมูที่ ๖ 
บานสวนเดจ็ 

2,326,000.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย และปองกัน

น้ําทวมในพื้นที ่

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

0.70 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด 
 

21 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ยกระดับถนน คสล.
ซอยแปะไอตมิ ถนน
หนาสงเคราะห หมูที่ 6  
บานสวนสมเด็จ 

1,410,000.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

ถนน ศสล. กวาง 4.00 
เมตร ยาว 180.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอม 

คูระบายน้ํา กวาง 0.40 
เมตร ยาวรวมสองขาง 

360.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 - 0.80 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด) 
22 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอยโรจนสุภา 
ถนนหนาสงเคราะห  
หมูที่ 6 บานสวน
สมเด็จ 

1,410,000.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
เสนทางคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 4.00 
เมตร ยาว 135.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอม 

คูระบายน้ํา กวาง 0.40 
เมตร ยาวรวมสองขาง 

270.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 - 0.60 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด) 
23 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางอาคาร
เก็บวัสดุและอุปกรณ 
กองชางเทศบาลตําบลรู
สะมิแล 

800,000.00 
 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานของ

พนักงาน 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร สูง 3.00 

เมตร 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

24 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 1-6 
ตําบลรูสะมิแล 

300,000.00 
 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือใหมีไฟฟาสองสวาง
ในครัวเรือน 

ขยายเขตเพ่ือจาย
กระแสไฟฟาสาธารณะ 

รายเอียดตามแบบแปลน 

25 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการตีเสนจราจร
และจัดทําเครื่องหมาย
บังคับจราจรในเขต
ตําบลรูสะมิแล 

100,000.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือใหการใชรถ ใชถนน
มีระเบยีบวินัย ปองกัน

การเกิดอุบัตเิหต ุ
เกิดความปลอดภยั 

ในชีวิตและทรัพยสิน 

ตีเสนจราจรและจัดทํา 
เครื่องหมายบังคับจราจร
ในเขตตําบล รูสะมิแลราย 
ละเอียดตามแบบแปลนที่ 

เทศบาลกําหนด 

26 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

เงนิสํารองจาย 907,380.00 สํานักปลดั อบจ.
, สํานัก

ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เปนงบประมาณไว
สํารองจายในกรณี

จําเปนเรงดวน เกิดภยั
พิบัติธรรมชาติ หรือ

ดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล 

พ้ืนที่ตําบลรสูะมิแลท่ี
ไดรับผลกระทบใน 

ดานภัยพิบัต ิ

27 3 การพัฒนาและ
เสรมิสรางความเขมแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแกไข
ปญหาความยากจน 
 

เงนิชวยเหลือ
งบประมาณรายจาย
เฉพาะการโครงการอื่น 
(การกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลรสูะมิแล)  
(1 : 1 : 1 ) 

30,000.00 สวนสวัสดิการ
สังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวสัดิการ

สังคม 

เพ่ือจัดตั้งกลุมวสิาหกิจ
ชุมชนในตําบลรสูะมิแล 

ภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบล จํานวน 1 กองทุน 

28 4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสวสัดิการ
สังคม 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสาํคัญตาง ๆ  
 

4,000.00 
 

สํานักปลดั อบจ.
, สํานัก

ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือปองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุในชวง

เทศกาลสาํคัญตาง ๆ 

ประชาชนผูใชพาหนะตาง 
ๆ และใชถนนในเขต

เทศบาลตาํบล รสูะมิแล 

29 4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสวสัดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุน
สนับสนุนการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูปวยโรค
เอดส (AIDS) 

30,000.00 สํานักปลดั อบจ.
, สํานัก

ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลือ
เปนการเบื้องตนแก

ผูปวยโรคเอดสที่มีฐานะ
ยากจนในตําบล 

ผูปวยโรคเอดส จํานวน 5 
ราย 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

30 4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสวสัดิการ
สังคม 

อุดหนุน โครงการสราง
หลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอาย ุ

10,500,000.00 
 

สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือรองรับการจัด
สวัสดิการใหแก

ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ป
บริบูรณขึ้นไป ที่มสีิทธิ

ตามหลักเกณฑที่
กําหนด 

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 

31 4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสวสัดิการ
สังคม 

โครงการอุดหนุนเบี้ยยัง
ชีพ (คนพิการ) ตําบลรู
สะมิแล 

4,600,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลือ
เบ้ืองตนผูพิการ 
ที่มีฐานะยากจน 

ผูพิการในเขตเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล 

32 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการทัศนศึกษาดู
งานภายใน ภายนอก
ประเทศ และพ้ืนที่อื่น 
ๆ 

400,000.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนา
ประสิทธภิาพและ
ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหนวยงาน 

 

ศึกษาดูงานโครงการการ
พัฒนาในดานตาง ๆ เชน 

โครงการเก่ียวกับกับ
สิ่งแวดลอม , โครงการ
พระราชดําริฯ ฯลฯ 
โดยผูบริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง ผูนําองคกร
ชุมชน จํานวน 100 คน 

33 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน 
 

5,000.00 
 

สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือจัดเลือกตั้งสมาชิก
สภา เทศบาลตําบล

กรณีการเลือกตั้งซอม
และครบวาระการดํารง

ตําแหนง 

จัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้ง
ซอม ผูบริหาร/สท. 

ตําบลรูสะมิแล 
 

34 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการจดัทําวารสาร 
ปฏิทินประจําป / แผน
พับ และปาย
ประชาสมัพันธเทศบาล
ตําบล รสูะมิแล 

230,000.00 
 

สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ทราบขาวสารการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบล 

จัดทําวารสาร ปฏิทิน
ประจําป แผนพับ และ
ปายประชาสัมพันธใน

โอกาสตางๆ 
 

35 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

ชําระหนี้เงินตน 
 

700,000.00 
 

สวนการคลัง, 
กองคลัง, 
สํานักคลัง 

 

เพ่ือจายเปนคาชําระ
หนี้เงินกูธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขา

ปตตาน ี

ชําระหนี้เงินตน 
 

36 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

ชําระดอกเบี้ย 
 

200,000.00 
 

สวนการคลัง, 
กองคลัง, 
สํานักคลัง 

 

เพ่ือจายเปนคาชําระ
ดอกเบี้ยเงนิกูธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

สาขาปตตาน ี

ชําระหนี้ดอกเบีย้ 
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ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

37 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
 

650,000.00 
 

สวนการคลัง, 
กองคลัง, 
สํานักคลัง 

 

เพ่ือจายเปนคาสมทบ
เขากองทุน

ประกันสังคมใหแก
ลูกจาง 

(พนักงานจางเทศบาล) 
 

เพ่ือจายเปนคาสมทบเขา
กองทุนประกันสังคม
ใหแกลูกจาง ซึ่งเปน

ผูประกันตนในอัตรารอย
ละ 5 ของคาจาง 

38 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จาง  

0.00 
 

สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนา
ประสิทธภิาพและ
ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหนวยงาน 

 

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง ของ

เทศบาลตาํบล รูสะมิแล 
 

39 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 
และพระบรมวงศานุ
วงศ 
 

1,040,000.00 
 

สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสรางจิตสํานึกและ
เทิดทูน พิทักษ รักษา 
มีความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 
 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ 

 

40 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการจดัทํารายงาน
ผลการปฏิบติังาน
ประจําป  
 

180,000.00 
 

สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ทราบขาวสารการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล 

 

จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปเพ่ือ
ประชาสมัพันธในโอกาส

ตางๆ 
 

41 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการจดัทําคูมือ
สําหรับประชาชนของ
เทศบาลตาํบรสูะมิแล  
 

100,000.00 
 

สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกในการ

ติดตอขอรับบริการของ
ประชาชน 

 

จัดทําคูมือสาํหรับ
ประชาชนของเทศบาล

ตําบล รูสะมิแล 
เพ่ือแจกจายใหประชาชน

ที่มาขอรับบริการ 
 

42 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงครภุณัฑ 
เพ่ือใชในงานกองชาง 
 

500,000.00 
 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 

เพ่ือซอมแซมและ
ปรับปรุงครภัุณฑ

รถบรรทุก และอ่ืน ๆ 
ในกองชาง 

 

สามารถใชงานได
ตามปกต ิ

 

43 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

รายจายตามขอผูกพัน -
บํารุงสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย 
 

93,000.00 
 

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

, สวน
สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 
สํานัก

สาธารณสุข 

เพ่ือจายเปนคาบํารุง
สันนิบาตแหงประเทศ

ไทย 
 

สมทบงบประมาณคา
บํารุงสันนิบาตเทศบาลฯ 
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44 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

รายจายตามขอผูกพัน - 
สมทบกองทุน สปสช.
หลักประกันสุขภาพ 
 

462,600.00 
 

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

, สวน
สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 
สํานัก

สาธารณสุข 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
การดูแลดานสุขภาพ

อยางท่ัวถึง 
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล

รูสะมิแล 50% 
 

45 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

รายจายตามขอผูกพัน
คากระแสไฟฟา
สาธารณะที่เกินสิทธิ ์
 

10,000.00 
 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือจายคากระแสไฟฟา
สาธารณะที่เกินสิทธิ ์

 

ไฟฟาที่เกินสิทธิ์ 10 
เปอรเซ็นต 

 

46 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

เงนิสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 
 

1,161,190.00 
 

สวนสวัสดิการ
สังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, 
สํานักสวสัดิการ

สังคม 
 

เพ่ือจายเปนเงนิสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ของขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

 

สมทบกองทุนตาม
พระราชบัญญัติกองทุน

บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2500 และที่แกไข
เพ่ิมเตมิจนถึงฉบับที่ 7 

พ.ศ. 2548 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 

พ.ศ.2542 
47 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

โครงการขุดลอกคูคลอง 
แหลงน้ําตางๆในพ้ืนที่
ตําบลรูสะมิแล 
 

100,000.00 
 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

กองชาง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สํานักชาง, 

สํานักการชาง 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
น้ําใหสะอาดมีปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้นสําหรับการ
อุปโภคบรโิภค หรือการ

เกษตรกรรม 
 
 

ขุดลอกคู คลอง แหลงนํ้า 
กวางเฉลี่ย 2.00 - 5.00 
เมตร ความยาวโดยรวม 

2,995.00 เมตร 
 

49 7 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการจดัทําปาย
ประชาสมัพันธในการ
อนุรักษแหลงน้ําตาม
ธรรมชาต ิ
 

20,000.00 
 

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

, สวน
สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 
สํานัก

สาธารณสุข 
 

 
 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูที่ถูกตองในการ

อนุรักษแหลงน้ํา 
- เพ่ือฟนฟสูภาพคู

คลองและแหลงน้ําใน
ตําบลรูสะมิแล 

 

จัดทําปายอนุรักษแหลง
น้ําในตําบล รสูะมิแล 
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50 7 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการเพ่ิมพ้ืนที่ สี
เขียวในตําบล รสูะมิแล 
เน่ืองใน วันสิ่งแวดลอม
โลก 
 

25,000.00 
 

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

, สวน
สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 
สํานัก

สาธารณสุข 

- เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่ สีเขียว
ในตําบล รูสะมิแล 

-เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการปลูกตนไม 

 

ปลูกตนไมในตําบล 
รูสะมิแล 

 

51 6. การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการจดัฝกอบรม
ทักษะดานกีฬาฟุตซอล 
ตําบลรูสะมิแล 
 

40,000.00 
 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง

มีทักษะดานกีฬาฟุต
ซอลและใชเวลาวางให

เปนประโยชน 
 

จัดฝกอบรมใหกับเด็ก
ทั่วไปในตําบลรูสะมิแล 

 

 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ี 
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จํานวนเงิน 30,989,070 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 28  โครงการ 
จํานวนเงิน 23,831,753 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผกูพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8 10,078,032.00 6 6,185,032.00 
2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 7 622,245.36 7 622,245.36 
3 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แกไขปญหาความยากจน 

- - - - 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 4 12,489,050.00 4 12,489,050.00 
5. การพัฒนาดานการบรหิารจัดการที่ด ี 10 4,495,675.98 10 4,495,675.98 
6. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการ 1 39,750.00 1 39,750.00 
7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - - - - 

รวม 30 27,724,753.34 28 23,831,753.34 

 

 

 

 

 



13 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบญัญตังิบประมาณรายจายประปงบประมาณ พ.ศ. 2563ของเทศบาลตําบลรูสะมิ

แล  ที่มีการกอหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

ลําดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัต/ิ

เทศบัญญตั ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

8. โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาสําหรับ
โครงการคาจัดการเรยีนการ
สอน(รายหัว)ของศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนู
รุลลุตฟ 

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

2 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาต ิ

119,000.00 118,095.36 118,095.36 904.64 

3 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. โครงการเมาลิดสัมพันธ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

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

4 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวันเขาพรรษา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 
0.00 

5 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. โครงการเทศบาลตําบลรูสะ
มิแลเยี่ยมมัสยิด สุ เหรา ใน
เดือนรอมฎอนตําบลรูสะมิแล 

150,000.00 149,400.00 149,400.00 600.00 

6 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

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

7 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีลอยกระทง 

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

8 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. กอสรางถนน คสล. ขางบาน 
สท.มะ หมูที่ 4 บานงาแม 
ตําบล  รูสะมิแล 

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

9 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท    
ติกคอนกรีต ถนนหนาโรงเรียน
อนุบาลปตตานี -หน าวัดนพ
วงศาราม (วัดใหม) หมูที่  5 
บานโคกมวง ตําบลรูสะมิแล 

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

10 2.การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. กอสรางยกระดับถนน คสล. 
พรอมคูระบายนํ้า คสล.  
ถนนหนองจิก ซอย 21 หมูท่ี 
5บานโคกมวง ตําบลรูสะมิแล 

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

11 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 
บริเวณสามแยกถนนหนองจิก
แยกซอยไวยประสิทธิ์ หมูที่ 5 
บานโคกมวง ตําบลรูสะมิแล 

2,680,000.00 2,679,000.00 2,679,000.00 1,000.00 

12 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 3. กอสรางคูระบายน้ําถนนหนา 2,326,000.00 2,326,000.00 0.00 0.00 
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ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สงเคราะห ซอยพูลทรัพย (อุมอิ๋ม) 
หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ ตําบล 
รูสะมิแล 

13 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. กอสรางอาคารเก็บวัสดุและ
อุปกรณกองชาง เทศบาลตําบล 
รูสะมิแล 

800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 

14 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. คาใชจายในการจัดการ
จราจร 

100,000.00 98,800.00 98,800.00 1,200.00 

15 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

สํารองจาย 907,380.00 702,232.00 702,232.00 205,148.00 

16 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. โครงการปองกันและลด
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ใ น ช ว ง
เทศกาลสําคัญ 

4,000.00 3,550.00 3,550.00 450.00 

17 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 30,000.00 26,500.00 26,500.00 3,500.00 

18 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการสังคม 

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

19 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการสังคม 

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

20 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการสังคม 

6. โครงการจัดทําปฏิทิน
ประจําป แบบตั้งโตะและแบบ
แขวน 

230,000.00 229,860.00 229,860.00 140.00 

21 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ด ี

คาชําระหนี้เงินตน 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 

22 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ด ี

คาชําระดอกเบี้ย 200,000.00 135,551.44 135,551.44 64,448.56 

23 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 650,000.00 457,763.00 457,763.00 192,237.00 

24 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

8. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และพระบรมวงศานุวงศ 

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

25 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

7. โครงการจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

26 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ด ี

4. โครงการจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

27 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ด ี

3. คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย 

93,000.00 92,342.54 92,342.54 657.46 

28 5. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ด ี

4. เงินสมทบกองทุน สปสช.
ตําบลรูสะมิแล 

462,600.00 462,600.00 462,600.00 0.00 

29 
5. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ด ี

เ งินสมทบกองทุน บํา เหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) 

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

 
30 

6. การพัฒนาแหลง
ท อ ง เ ท่ี ย ว  กี ฬ า  แ ล ะ
นันทนาการ 

1. โครงการฝกอบรมทักษะ
ดานกีฬาฟุตซอลตําบลรูสะมิแล 

40,000.00 39,750.00 39,750.00 250.00 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล เมืองปตตานี จ.ปตตาน ี 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนมุัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

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

2.2.การพัฒนา
ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม  
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

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

3.3 การพัฒนา
และเสรมิสราง
ความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
แกไขปญหาความ
ยากจน 

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

4.4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

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

5.5. การพัฒนา
ดานการบริหาร
จัดการท่ีด ี

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

6.6. การพัฒนา
แหลงทองเที่ยว 
กีฬา และ
นันทนาการ 

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

7.7 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

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 
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ช. ผลการดําเนินงาน 

      เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดย

ไดรบั ความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการตางๆ 

ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ

ดังนี้ อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ  

 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 

ชื่อ 

 

ตําแหนง เบอรโทรศพัท เบอรมือถือ email 

นายพงษศักดิ์ แกวมณ ี สท. เขต 2 ตําบลรูสะมิแล - ตอ - 091-
7890207 

- 

นายวชิิต สารพร ผูทรงคณุวฒิุ - ตอ - - - 
นายแดง รัตนคํา ผูทรงคุณวุฒ ิ - ตอ - - - 
พัฒนากรประจําตําบลรสูะมิแล ผูแทนภาคราชการ - ตอ - - - 
นายเจะมะอุเซ็ง ชวย ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - 087-

3914563 
- 

นางมะล ิใสบริสุทธิ ์ ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - - - 
นางธญัยพร ดวงจันทร ผูทรงคณุวุฒ ิ - ตอ - - - 
นายมูหามะ มะตีเยาะ สท. เขต 2 ตําบลรูสะมิแล - ตอ - 085-

0805469 
-- 

นายนพพร หวันส ู ผูแทนภาคราช - ตอ - - - 
นายสมิทธ ิสกุลรตัน ผูแทนภาคประชาคม - ตอ - 083-

1908213 
- 

นายบันเทิง ลองจันทร  ปลัดเทศบาล/ปฏิบัตหินาที่
นายกเทศมนตร ี

073-460-190 ตอ 1 - - 

นายเรียม แกวทอง สท. เขต 1 ตําบลรูสะมิแล - ตอ - 081-
9695487 

- 

นางสุภัตรา กาญจนลักษณ  ผูทรงคุณวุฒ ิ - ตอ - - - 
เกษตรอําเภอประจําตําบลรสูะมิแล ผูแทนภาคราชการ - ตอ - - - 
นายสุรตัน หวันนุรัตน หัวหนาฝายอํานวยการ รักษา

ราชการหัวหนาสํานักปลดัเทศบาล  
073460190-1 ตอ - 0896589039 - 

นางสาวอัจฉราภรณ ศิลปะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

073460190-1 0958645844 - 
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   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
 

 

ชื่อ 

 
ตําแหนง เบอรโทรศพัท เบอรมือถือ email 

นางชาติยะ มะแซ สท. เขต 2 ตําบลรูสะมิแล - ตอ - 0824342787 - 
นางรอยหะร บาเน็ง ผูแทนประชาคม - ตอ - - - 
นางแวรอสนีย ฮาแย ผูทรงคุณวุฒ ิ - ตอ - - - 
นายเสะยูน ุเสะอาล ี ผูอํานวยการกองคลัง  073460191 - - 
นายกอเซ็ง อุเซ็ง สท. เขต 2 ตําบลรูสะมิแล  - ตอ - 0936302429 - 
นายสุรเดช เดนอุดม สท. เขต 1 ตําบลรูสะมิแล - ตอ - 0847498587 - 
นางสาวอัจฉราภรณ ศิลปะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 073460190 ตอ - 0634264343 - 
นายชัยวัฒน ภักด ี ผูแทนประชาคม  - ตอ - - - 
ทองถ่ินอําเภอเมืองปตตาน ี ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ - ตอ - - - 
ผูอํานวยการ รพ.สต.รูสะมิแล ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ - ตอ - - - 
นางนิศารัตน พุมมาก ผูทรงคุณวุฒ ิ - ตอ - - - 
นายสุรตัน หวันนุรัตน หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการ

แทนหัวหนาสํานักปลดัเทศบาล  
073460190 ตอ - 0896589039 - 

 
 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ชื่อ 

 
ตําแหนง เบอรโทรศพัท เบอรมือถือ email 

นายบันเทิง ลองจันทร  ปลัดเทศบาล/ปฏิบัตหินาที่
นายกเทศมนตร ี

073-460-190 ตอ 
1 

- - 

นางสาวเนตรชนก ดําลอง  รองปลัดเทศบาลตาํบลรูสะมิแล 073-460-190 ตอ 
1 

- - 

นายภูรพล วานิชรักษ  ผูอํานวยการกองชาง 073-460-166 ตอ 
- 

- - 

นายรอเซะ มะแซ ตัวแทนประชาคม - 082-
1999882 

- 

นางสาวอัจฉราภรณ ศิลปะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 073-460-190 ตอ 
1 

06-2847-
8882 

- 

นางแวซัมเซีย นิอิสมัย ตัวแทนประชาคม - ตอ - 065-
0562962 

- 

นายสุรตัน หวันนุรัตน หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

073460-190 ตอ 
1 

089-
6589039 

- 

นายเสะยูน ุเสะอาล ี ผูอํานวยการกองคลัง 073-460-191 - - 
นายซุลกิฟล ีรอเกต นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
073-460-206 - - 

นางมานิดา สาเล็ง ตัวแทนประชาคม - ตอ - 063-
5411001 

- 

นางนิศารัตน พุมมาก ผูทรงคุณวุฒ ิ - ตอ - - - 
นายสุรตัน หวันนุรัตน หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
073460190 ตอ - 089-

6589039 
- 
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      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ 
 เสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลรูสะมิแลทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการ
 วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะตอไปจึง
 ประกาศมาเพื่อทราบ โดยท่ัวกัน 
 
                              ประกาศ   ณ  วันที ่  23    ตุลาคม   2563 
 

                                                             
      (นายบันเทิง  ลองจันทร) 

    ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหนาที ่
   นายกเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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สรุปผลโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ 

 ตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ   2563 

ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   อําเภอเมือง   จังหวัดปตตาน ี 

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

 
ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานโครงสรางพืน้ฐาน  (จาํนวน  ๙  โครงการ) 
๑ โครงการตีเสนทางมาลาย ขาว-แดง บริเวณทางขามหนาโรงเรียนสาธิต

วิทยาเขตปตตานี  
98,800 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตหนาโรงเรียนอนุบาลเมือง
ปตตานี – หนาวัดนพวงศาราม ปตตานี (วัดใหม) หมูที่ 5 บานโคกมวง 

1,685,000 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

๓ โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณกองชาง  
เทศบาลตําบลรูสะมิแล หมูท่ี 6 

800,000 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

๔ โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ทองถิ่น ปนถ. 15-004  ถนนพูลสวัสดิ์ หมูที่ 5 ตําบลรูสะมิแล 

2,879,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

๕ โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานพรอมขยายทอ หมูที่ 1 
บานรูสะมิแล ถึงโรงแรมเซาเทิรนวิว หมูที่ 4 บานงาแม 

5,314,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

๖ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกถนนหนองจิก                    
แยกไวยประสิทธิ์ หมูที่ 5 บานโคกมวง ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง        
จังหวัดปตตานี 

2,679,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

๗ โครงการกอสรางถนน คสล. ขางบาน สท.มะ หมูที่ 4 ตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

220,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

๘ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ถนนหนาสงเคราะห ซอยพลูทรัพย (อุมอ๋ิม) 
หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

2,326,000 กันเงิน 

9 โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. พรอมคูระบายน้ํา คสล.ถนนหนองจิก 
ซอย 21 หมูที่ 5 บานโคกมวง ตําบลรูสะมิแล 

1,567,000 กันเงิน 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูม ิ 
ปญญาทองถิ่น  (จํานวน  ๑๕  โครงการ)  

 
  

1 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง ป 2563 100,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  (การศึกษา) 34,700 ดําเนินการแลวเสร็จ 

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

3,136,739.16 ดําเนินการแลวเสร็จ 

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

2,262,742 ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีวันเขาพรรษา ประจําป 2563  20,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
6 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย  4260 ดําเนินการแลวเสร็จ 
7 โครงการสงเสริม ICT เด็กปฐมวัย  4200 ดําเนินการแลวเสร็จ 
8 โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวางงบประมาณ  6,900 ดําเนินการแลวเสร็จ 
9 โครงการสงเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานเด็กปฐมวัย 7,860 ดําเนินการแลวเสร็จ 

10 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับโครงการอาหาร
กลางวัน  (ศพด.) 

470,435 ดําเนินการแลวเสร็จ 

11 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับโครงการคา
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศนูยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดนูรุลลุตฟ 

142,800 ดําเนินการแลวเสร็จ 

12 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับโครงการอาหาร
กลางวันของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุลลุตฟ 

470,435 ดําเนินการแลวเสร็จ 

13 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับโครงการ
คาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด 
นูรุลลุตฟ 

61,020 ดําเนินการแลวเสร็จ 

14 โครงการเมาลิดสัมพันธเทศบาลตําบลรูสะมิแล 96,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

15 
โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลเยี่ยมมัสยิด สุเหราในเดือนรอมฎอนตําบล 
รูสะมิแล   

149,400 ดําเนินการแลวเสร็จ 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน     
(จํานวน  ๓  โครงการ) 
1 โครงการอบรมทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

และสรางจิตสํานึกรักษโลก ประจําปงบประมาณ 2563  
- ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 โครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพาะเห็ด) - ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนรานคาบริเวณหาดรูสะมิแล - ดําเนินการแลวเสร็จ 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวสัดิการสงัคม  (จํานวน ๒๔  โครงการ) 

1 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อแกไขปญหาเกิดโรคระบาด  (กองสาธารณสุข) 
(กรณีสถานการณโรคโคโรนา COVID 19) ป 2563 

520,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 
โครงการสรางนิสัยลางมือเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเกิดโรคระบาด 
(กรณีสถานการณโรคโคโรนา COVID 19) ป 2563 (กองกองสาธารณสุข) 

15,737 ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (COVID 19)  66,951 ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 จัดทําหนากากอนามัย (กองสาธารณสุขฯ) 5,818 ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 จัดซื้อหนากากปองกันสารเคมีพรอมไสกรอง (กองสาธารณสุขฯ) 7,704 ดําเนินการแลวเสร็จ 

6 เบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ 9,271,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
7 เบ้ียยังชีพ คนพิการ 3,188,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
8 เบ้ียยังชีพ ผูปวยเอดส 26,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

9 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ (สํานักปลัด) , (ปองกันฯ) 4,595 ดําเนินการแลวเสร็จ 

10 
โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลปลอดโรคพิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยงที่ไมมีเจาของ             
(กองสาธารณสุขฯ) 

37,860 ดําเนินการแลวเสร็จ 

11 โครงการสนับสนุนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (สํานักปลัด) 14,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

12 
โครงการสงเสริมความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน  
(CBDRM.) 

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

13 
โครงการออกปฏิบัติหนาที่รวมดานตรวจหรือจุดสกัดหามรถทุกชนิด เขา-ออก ภายใน
จังหวัดปตตานี เพ่ือปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

14 โครงการจัดตั้งศูนยกักกัน หรือสถานที่ควบคุม (Quarantine) เพ่ือสังเกตดูอการเฝา
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล 

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

15 โครงการเยี่ยมบานผูพิการและผูดอยโอกาส ตําบลรูสะมิแล ประจําป 2563  - ดําเนินการแลวเสร็จ 
16 โครงการควบคุมโรคติดตอ (พนหมอกควันปองกันยุงลาย) ในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล - ดําเนินการแลวเสร็จ 
17 โครงการเทศกิจพบผูประกอบกิจการรานคาตําบลรูสะมิแล  6,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
18  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 3,550 ดําเนินการแลวเสร็จ 
19 โครงการสํารวจขอมูล จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว (สุนัข/แมว)  10,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
20 โครงงานเทศกิจพบผูประกอบกิจการรานคาตําบลรูสะมิแล (ชวง covid)  - ดําเนินการแลวเสร็จ 
21 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูสูงอายุที่มีภาวะติดบาน (วิถีพุทธ) 

ประจําป  2563 
354,100 ดําเนินการแลวเสร็จ 

22 โครงการตรวจควบคุมอาคารกิจการหอพักและสถานประกอบการ - ดําเนินการแลวเสร็จ 
23 โครงการจัดระเบียบตลาดนัดรูสะมิแลทุกวันอาทิตย  หมูที่ 1  - ดําเนินการแลวเสร็จ 
24 โครงการจัดระเบียบการขายสินคาบนทางเทาถนนเจริญประดิษฐ  หมูท่ี 6 - ดําเนินการแลวเสร็จ 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  (จํานวน  7๓ โครงการ) 

1 
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร แท็บเล็ต ยี่หอ iPad  รุน IPG7 – MW6E2 TH 
จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด) 

20,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 
จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
จํานวน 2 เครื่อง(กองคลัง) 

50,600 ดําเนินการแลวเสร็จ 

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

868,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 
จัดซื้อเรือทองแบนพรอมเครื่องยนต จํานวน 5 ลํา และจัดซื้อเรือพลาสติก  
จํานวน 10 ลํา (สํานักปลัด), (ปองกันฯ) 

1,250,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 
จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค + ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน 1 ชุด  
(สํานักปลัด) 

25,800 ดําเนินการแลวเสร็จ 

6 จัดซื้อเกาอ้ีทํางานสําหรับผูบริหารจํานวน 1 ตัว (กองการศึกษา) 4,200 ดําเนินการแลวเสร็จ 

7 จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติก จํานวน 200 ตัว  (สํานักปลัด) 51,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

8 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน ตูเซฟ ตูบานเลื่อนชั้นเก็บแฟมเอกสาร  (กองคลัง) 90,815 ดําเนินการแลวเสร็จ 

9 จัดซื้อตูลําโพงอเนกประสงค ชนิดลอลาก จํานวน 1 ชุด  (กองการศึกษา) 10,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

10 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 24,000 BTU  
จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด , ปองกันฯ) 

43,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

11 จัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน แบบไรสาย จํานวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) 2,950 ดําเนินการแลวเสร็จ 

12 จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 ซุม (สํานักปลัด) 198,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

13 จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด (สํานักปลัด) 8,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

14 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 3 รายการ  (สํานักปลัด) , (ปองกันฯ) 30,450 ดําเนินการแลวเสร็จ 

15 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 5 รายการ  (กองสาธารณสุขฯ) 25,400 ดําเนินการแลวเสร็จ 

16 จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาดความยาว 50 เมตร  (กองคลัง) 2,250 ดําเนินการแลวเสร็จ 

17 จัดซื้อโพเดียม (แทนยืนบรรยาย)  จํานวน 2 ตัว (กองการศึกษา)  20,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

18 จัดซื้อเครื่องเชื่อม ไฟฟาเชื่อม 300 แอมป จํานวน 1 เครื่อง  (กองชาง) 28,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

19 จัดซื้อเครื่องพิมพดีด ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (กองชาง) 13,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

20 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางานผูบริหาร  (กองชาง) 4,200 ดําเนินการแลวเสร็จ 

21 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ (สํานักปลัด) 1,489.44 ดําเนินการแลวเสร็จ 

22 จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง (สํานักปลัด) 79,800 ดําเนินการแลวเสร็จ 

23 จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง  (กองคลัง) 39,900 ดําเนินการแลวเสร็จ 

24 จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ Iphone 11 Pro Max ความจุ 64 GB  (กองชาง) 39,900 ดําเนินการแลวเสร็จ 

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ (ธง+เสาธง)  (สํานักปลัด) 147,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

26 จัดซื้อวัสดุอ่ืน (สารเคมี) ใชในระบบการผลิตประปา  (กองชาง) 180,027.50 ดําเนินการแลวเสร็จ 

27 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู  (สปสช.) 5,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

28 จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 1 ตัว  (สปสช.) 18,900 ดําเนินการแลวเสร็จ 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  (ตอ) 

29 
จัดจางสํารวจความพึงพอใจของผูบริหารสําหรับประเมินประสิทธิภาพตาม
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ป 2563 (สํานักปลัด) 

12,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

30 จัดซื้อโตะหมูบูชาฯ จํานวน 2 ชุด  (สํานักปลัด) 7,200 ดําเนินการแลวเสร็จ 

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับทําแนวก้ันจราจร (สํานักปลัด)  99,300 ดําเนินการแลวเสร็จ 

32 จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต ขนาด 25 วัตต (สํานักปลัด)  72,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

33 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือใหบริการน้ําประปา  (กองชาง) 13,950 ดําเนินการแลวเสร็จ 

34 จัดซื้อกรวยจราจร จํานวน 6 อัน (กองสาธารณสุขฯ) 2,280 ดําเนินการแลวเสร็จ 

35 จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว   (สํานักปลัด) 10,700 ดําเนินการแลวเสร็จ 

36 
จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝกอบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาฯ 
 (สํานักปลัด) , (ปองกันฯ) 

500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

37 จัดจางพิมพคูมือประชาชน 2000 เลม  (สํานักปลัด) 100,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

38 จัดจางบริการเชาพื้นที่จัดเก็บเว็บไซตและตออายุ (Domain  Name)  รายป 10,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

39 โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ร.10 9,750 ดําเนินการแลวเสร็จ 

40 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือใหบริการน้ําประปา 155,300 ดําเนินการแลวเสร็จ 

41 จัดซื้อเครื่องตอกบัตรเวลา (สํานักปลัด) 8,900 ดําเนินการแลวเสร็จ 

42 จัดจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯสําหรับการประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด) 

12,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

43 จัดจางทําปฏิทินประจําป พ.ศ.2563 (สํานักปลัด) 229,860 ดําเนินการแลวเสร็จ 

44 จัดจางทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2562  (สํานักปลัด) 180,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

45 
จัดทําคูมือคําแนะนําการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและภาษีปาย  
จํานวน 5,000 เลม (กองคลัง) 

100,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

46 
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LATAX 3000 และ LTAX 
GIX) เทศบาลตําบลรูสะมิแล (โครงการตอเนื่อง)  (กองคลัง) 

653,938 ดําเนินการแลวเสร็จ 

47 
จัดจางทําปายไวนิล ปลูกตนทองอุไร (โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ) 
(สํานักปลัด) 

500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

48 
จางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตวฯ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

10,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

49 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ 976,369 ดําเนินการแลวเสร็จ 

50 
โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลเยี่ยมมัสยดิ-สุเหรา ในเดือนรอมฎอนตําบล 
รูสะมิแล  (สํานักปลัด)   

149,400 ดําเนินการแลวเสร็จ 

51 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 92,342.54 ดําเนินการแลวเสร็จ 

52 เงินสมทบกองทุน สป.สช. ตําบลรูสะมิแล 462,600 ดําเนินการแลวเสร็จ 

53 เงินชวยเหลือพิเศษใหพนักงานจาง/ลูกจาง 27,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

54 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
1,161190 

 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 



24 
 

 

 
ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  (ตอ) 
55 สํารองจาย 702,232 ดําเนินการแลวเสร็จ 
56 คาชําระหนี้เงินตน 700,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
57 คาชําระดอกเบี้ย 135,551.44 ดําเนินการแลวเสร็จ 
58 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 457,763 ดําเนินการแลวเสร็จ 
59 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,194 ดําเนินการแลวเสร็จ 
60 คาใชจายในการจัดการจราจร 98,800 ดําเนินการแลวเสร็จ 
61 ตูเหล็กแบบ 2 บาน (มอก.)  3 ตู 16,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 
62 ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.) 1 ตู 7,750 ดําเนินการแลวเสร็จ 
63 คาบํารุงรักษาและซอมแซม (กองชาง) 485, 855.09 ดําเนินการแลวเสร็จ 

64 
คาบริการเชาที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของหนวยงานอื่น ๆ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

3,595,678.10 ดําเนินการแลวเสร็จ 

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

71 
โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองปตตานี  

23,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

72 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฝกอบรม กับหนวยงานอื่น ๆ 1,262,674.72 ดําเนินการแลวเสร็จ 
73 โครงกรสมทบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  1,161,190  ดําเนินการแลวเสร็จ 
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ที ่
 

โครงการ / รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและนันทนาการ   (จํานวน  ๒  โครงการ) 
1 โครงการฝกอบรมทักษะดานกีฬาฟุตซอล  (กองการศึกษา) 39,750 ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 
โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพขยับกายสบายใจปลอดภัย
จากโรคชุมชนตําบลรูสะมิแลตานภัยยาเสพติดประจําป 2563 

35,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

ยุทธศาสตรที ่๗  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  (จํานวน  ๗  โครงการ) 

1 
จัดจางโครงการขุดลอกวัชพืชพรอมขนทิ้งบริเวณ หมูที่6 ตําบลรูสะมิแล  
(กองชาง) 

197,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 
จางเหมาบริการกําจัดผักตบชวาในแหลงน้ําสาธารณะคลองขางไปรษณีย 
รูสะมิแล (สํานักปลัด) 

112,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

3  โครงการวันตนไมแหงชาติ  ประจําป 2563  (กองการศึกษา) 8,260 ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนเนื่องในวันทองถิ่นไทย  
ประจําปงบประมาณ 2563  

- ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 โครงการคัดแยกขยะอินทรียรานคา ณ หาดรูสะมิแล ประจําป พ.ศ. 2563 - ดําเนินการแลวเสร็จ 

6 โครงการ big cleaning Day ถนนวงเวียนหลัง มอ. - ดําเนินการแลวเสร็จ 

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม - ดําเนินการแลวเสร็จ 
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