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ประกาศ เทศบาลต าบลรูสะมิแล 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลรูสะมิแล จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  
    "เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองแห่งพัฒนา คุณภาพชีวิตก้าวหน้า สู่อาเซียนอย่างมั่งคง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  
    1.ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มีรายได้ทีเพียงพอในการด ารงชีวิตได้รับการศึกษา
ไมน่้อยกว่าขั้นพ้ืนฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และร่วมกัน
อนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น  
    2.พัฒนาและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
สาธารณูปโภค อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกัน  
    3.พัฒนาต าบลรูสะมิแลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใ ระบบ
นิเวศน์ดี มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามสะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันดูแลรักษา
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ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลรูสะมิแล ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น โดยยึด
หลักการบริหารที่ดี คุ้มค่า ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
    5.ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มองค์กรประชาชน มีความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี สามารถช่วยเหลือและ
พ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และส้งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลรูสะมิแลได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานการเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานการพาณิชย์ 
        3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน  
    4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
    5. การบริหารการจัดการที่ดี 
    6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
    7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  เทศบาลต าบลรูสะมิแล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที ่XX XXXXXX XXXX โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนา  
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 65 93,044,370.00 49 105,910,900.00 23 45,538,000.00 17 6,288,000.00 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

33 30,986,996.00 62 
35,825,998.00 

 
 

61 35,824,498.00 60 33,124,498.00 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

18 1,233,040.00 31 4,163,040.00 30 1,663,040.00 30 1,663,040.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 36 8,652,900.00 46 18,272,300.00 45 18,352,300.00 45 18,352,300.00 

5. การบริหารการจัดการที่ดี 48 8,715,640.00 53 17,515,900.00 42 12,662,440.00 40 8,379,440.00 

6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการ 

15 2,030,000.00 19 2,162,000.00 19 2,157,000.00 19 2,157,000.00 

7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 715,000.00 19 3,365,000.00 16 1,745,000.00 16 1,745,000.00 

รวม 225 145,377,946.00 279 187,215,138.00 236 117,942,278.00 227 71,709,278.00 
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    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลรูสะมิแล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ XX XXXXXX XXXX โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 22,457,800 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 7,970,000.00 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 1,517,000.00 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน  

3 165,000.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 12 2,762,500.00 

5. การบริหารการจัดการที่ดี 47 9,718,300.00 

6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 2 320,000.00 

7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5,000.00 

รวม 85 22,457,800.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ป ีเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลรูสะมิแล มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
1 บ้านรูสะมิแล 
ซอย 9 ห้อง ข้าง
หมู่บ้าน นครินทร์ 
 
 

 373,000.0 เพ่ือให้ประชาชน
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 128.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

2. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 4 บ้านกัณรี 

 2,529,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ในพ้ืนที่ได้ ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

คูระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง  
0.40 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร 
รวมสองข้าง 1,120
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.80 เมตร 
 
 

3. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนน ยกระดับ 
คสล. ซอย 4 
ถนนไวยประสิทธิ์ 
หมู่ที่ 5 
 บ้านโคกม่วง 

 57,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย และ
ป้องกันน้ าท่วมใน
พ้ืนที่ 

ถนน คสล. กว้าง 
3.30 เมตร  
ยาว120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมคูระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.40 
เมตร ยาวรวมสอง
ข้าง 240.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60-
0.80 เมตร 
 
 



 

 

การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561      7 

 

4. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ าสาย
กอลอบาละ 
หมู่ที่6 บ้านสวน
สมเด็จ 

 1,740,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
พ้ืนที่ได้ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 450.00
เมตร คูระบายน้ า
กว้าง 0.40 เมตร 
ยาวรวม 2 ข้าง 
900เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.80เมตร 
 

5. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนยกระดับ 
คสล. ถนนจตุร
มิตร ตรอก 1  
หมู่ที่ 6 บ้านสวน
สมเด็จ 

 465,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
พ้ืนที่ได้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ถนน คสล. กว้าง 
2.80 เมตร  
ยาว130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมคูระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.40 
เมตร ยาวรวมสอง
ข้าง 260.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50-
0.70 เมตร 
 

6. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนน 
คสล. ถนน
ปากน้ า ซอย 23 
ตรอก 3 หมู่ที่6 
บ้านสวนสมเด็จ 

 1,046,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
พ้ืนที่ได้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว93.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมคูระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.40 
เมตร ยาวรวมสอง
ข้าง 186.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30-
0.50 เมตร 
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7. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน 
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล ที่ช ารุด 

 443,000.00 เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานที่ช ารุด
เสียหาย 

ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักที่ช ารุด
เสียหาย 

8. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์
จ านวน 1 คัน 
ขนาด 150 ซีซี 

 77,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

รถจักรยานยนต์ 
150ซีซี  
จ านวน1คัน 

9. 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อรถบรรทุก
ดีเซล ขนาด 1ตัน 

 722,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

รถบรรทุกดีเซล 
ขนาด1ตัน 

10. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ส าหรับโครงการ 
อาหารกลางวัน 
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ต าบล 
รูสะมิแล 

 637,000.00 เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก 
ในต าบลรูสะมิแล 

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

11. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจ า
มัสยิดนูรุลลุตฟี 
หมู่ที่ 5 

 20,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ปีละ 1 โครงการ 
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12. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ English 
Camp for 
Children 

 120,000.00 เพ่ือให้เด็กได้พัฒนา
ความรู้ทางภาษาและ
มีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาอังกฤษและ 
น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

13. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

 200,000.00 เพ่ือให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมนันทนาการ
และตระหนักถึง
คุณค่าของคัวเองที่มี
ต่อสังคมประเทศชาติ 
 

จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือนจัดกิจกรรม
วันเด็ก 

14. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการเมาลิด
สัมพันธ์ต าบล 
รูสะมิแล 

 100,000.00 เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรม หลักการ
อันดีตามหลักศาสนา 
อิสลามและเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเทศบาลกับ
ชุมชน 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
จ านวน 300 คน 

15. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล
เยี่ยมมัสยิด 
สุเหร่า และบาลา
เซาะห์ในเดือน
รอมฏอนต าบล 
รสูะมิแล 

 150,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญและเข้า
ร่วมกิจกรรมในเดือน
รอมฏอนและ
เสริมสร้างความ
สัมพันธือันดีระหว่าง 
ทต. กับชุมชน 
 
 

แจกจ่ายของ
บริโภคให้กับมัสยิด 
บาลาเซาะห์และ
สุเหร่าในเดือน
รอมฏอน 
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16. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการละศีลอด 
บูกอปอซอ ต าบล
รูสะมิแล 

 150,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญและเข้า
ร่วมกิจกรรมในเดือน
รอมกอนและ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง ทต.กับ
ชุมชน 
 

จัดกิจกรรมตามพิธี
ละศีลอดประชาชน
ในเขตต าบล 
รูสะมิแล 

17. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
สนับสนุนการ
เผยแพร่และจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

 50,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชน ประชาชน
ยึดหมั่นตามหลัก
ค าสั่งสอนอันดีงาม
ตามหลักศาสนาและ
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
 

เยาวชนประชาชน
ในต าบลรูสะมิแล 

18. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของสภา
เด็กอละเยาวชน
ต าบลรุสะมิแล 

 50,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
กล้าคิดกล้า
แสดงออกและรู้จัก
ท าประโยชน์ให้กับ
สังคม รู้จักเปน็ผู้น า 
ที่ด ี
 

จัดตั้งสภาเด็กใน
ต าบลรูสะมิแล 

19. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม ของดี 
เมืองตานี 
ร่วมงานกาชาติ
จังหวัดปัตตานี 

 30,000.00 ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม ของดี 
เมืองตานี ร่วมงานกา
ชาติจังหวัดปัตตานี 

ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม ของดี 
เมืองตานี ร่วมงาน
กาชาติจังหวัด
ปัตตานี 
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20. 2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการวันเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจ า
มัสยิดนูรุลลุตฟี 
หมู่ที่ 5 
 
 

 10,000.00 เด็กมีนันทนาการ 
เพ่ือฝึกทักษะด้าน  
ต่าง ๆ ร่างกายจิตใจ 
สมบูรณ์แข็งแรง 

กิจกรรมวันเด็ก 

21. 3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน  

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
ต่าง ๆ ของ
ประชาชนใน
ต าบลรูสะมิแล 

 100,000.00 เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนต าบลรูสะ
มิแล เพิ่มความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น
มีทักษะความช านาญ
ในอาชีพ 
 
 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในชุมชนต าบลรูสะ
มิแล  

22. 3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน  

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 50,000.00 เพ่ือการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ของ
โครงการที่
ด าเนินการ 
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23. 3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน  

โครงการจ้าง
นักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียนและ
วันหยุด เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา 
ลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง 

 15,000.00 เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับนักเรียน
นักศึกษาลดรายจ่าย
ผู้ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษา 

24. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการฝึกอบรม
เบื้องต้น การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันตราย 

 30,000.00 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจการ
ป้องกนัการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรได้เป็น
อย่างดี 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เด็กเยาวชน
และสตรีโดยทั่วไป 

25. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการร้อยรัก
ดวงใจห่วงใย
ผู้สูงอายุต าบล 
รูสะมิแล 

 150,000.00 เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ต่อเทศบาล
หน่วยงานของรัฐ 

ผู้สูงอายุ 300 คน 

26. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการศูนย์
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลรูสะมิแล 

 50,000.00 เพ่ือเป็นสถานที่
พบปะพูดคุยปรึกษา
ปัญหาของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุอายุต าบล
รูสะมิแล 

27. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการส่งเสริม
และป้องกันปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว
ต าบลรสูะมิแล 

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักการใช้
ความรุนแรงและแก้ไข
ปัญหาของสังคมยุติ
การใช้ความรุนแรต่อ
บุคคลในครอบครัว 

ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
อาสาสมัคร และ
กลุ่มสตรีในพื้นที่
สมาชิกครอบครัว
ประชาชน 
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28. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการเยี่ยม
บ้านผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 50,000.00 เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ออกเยี่ยม
กลุ่มเป้าหมายใน
ต าบลรูสะมิแล 

29. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
cctvต าบล 
รูสะมิแล 

 1,837,500.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด หมู่ที่ 1-6 พ้ืนที่
ต าบลรูสะมิแล 

30. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการฝึกอบ
รทและทบทวน
สมาชิก อปพร. 

 150,000.00 เพ่ือให้ความรู้แก่
สมาชิก ในการ
ป้องกันภัยและรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ฝึกอบรม
อาสาสมัครปี ละ 
30 คน 

31. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศ
การส าคัญต่าง ๆ  

 20,000.00 เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ  

ประชาชนผู้ใช้
พาหนะต่าง ๆ และ
ใช้ถนนในเขต
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

32. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในการ
สถานศึกษาเขต
ต าบลรูสะมิแล 

 50,000.00 เพ่ือให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
เบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนนักศึกษา 

นักเรียนนักศึกษา
ในโรงเรียนเขต
ต าบลรูสะมิแล 

33. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการเทศกิจ
พบผู้ประกอบ
กิจการร้านค้า
ต าบลรูสะมิแล 

 20,000.00 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้
ประกอบกิจการ
ร้านค้า และเกิด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่
เทศบาล 

ฝึกอบรมผู้
ประกอบกิจการ
จ านวน 50 ราย 
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34. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบล
รูสะมิแล 

 50,000.00 เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย 

ประชาชนในต าบล
รุสะมิแล 

35. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการ
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 325,000.00 เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้มี
ความรู้โทษของยา
เสพติด 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 
 50 คน 

36. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการ 
ทัศนศึกษาดูงาน
ภายใน ภายนอก
ประเทศและพ้ืนที่ 
อ่ืนๆ 

 500,000.00 เพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
และศักรยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในหน่วยงาน 

ศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น 
โครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
โครงการ
พระราชด าริ ฯลฯ 
โดยผู้บริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล ผู้น า
องค์กรชุมชน 
จ านวน 100คน 

37. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัด
กิจกรรมให้
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและ
การพัฒนาของ
เทศบาลต าบล
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

 50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน 
มากขึน้ 

จ านวนกิจกรรม
การมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลรูสะมิแล 
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38. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล
เคลื่อนที่พบปะ
ประชาชน 

 50,000.00 เพ่ือพบปะประชาชน
ในพ้ืนที่ให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ตาม
อ านาจหน้าที่และ
สร้างความสัมพันธ์ดี
ระหว่างเทศบาลกับ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมและ
ให้บริการด้านต่าง 
ๆ แก่ประชาชนใน
ต าบลรูสะมิแล 

39. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการส่งเสริม
การจัด กิจกรรม
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

 50,000.00 เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนมรการใช้
ชีวิตอยู่พอกินและอยุ่
ได้ด้วยการพ่ึงพา
ตนเองในด้านการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในต าบล
รูสะมิแล หมู่ที่ 1-6 

40. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

 20,000.00 เพ่ือให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ตามที่อ านาจ
หน้าที่และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง เทศบาล
ต าบล กับชุมชน 

ผู้บริหาร สท. 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  
ผู้น าองค์กร  
จ านวน 100คน 

41. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 1,000,000.00 เพ่ือจัดตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแลกรณีการ
เลือกตั้งซ่อมและครบ
วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จัดการเลือกตั้ง
เลือกตั้งซ่อม  
ผู้บริหารสท. ต าบล
รูสะมิแล 

42. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือ
ความปรองดอง
สมานฉัน 

 50,000.00 เพ่ือสร้างความรัก
ความสามัคคี ความ
ปรองดอง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

ประชนต าบล 
รูสะมิแล 
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43. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการปกป้อง
เชิดชูสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

 50,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกและเทิดทูน 
พิทักษ์รักษา มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติใน
โอกาสต่าง ๆ  

44. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการส่งเสริม
กระบวมการ
ประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน
ต าบลรูสะมิแล 

 500,000.00 เพ่ือสร้างความรัก
ความสามัคคีความ
ปรองดองการมี
ส่วนรวมของ
ประชาชนในท้องถิน่ 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชนในต าบล
รูสะมิแล จ านวน 
50 คน 

45. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการประชา
ศึกษาและชุมชน
สัมพันธ์ในการ
ป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น 

 30,000.00 เพ่ือให้ได้รู้ถึงผล
เสียหายและความ
ร้ายแรงของการ
ทุจริตมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร 
สท. พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จ้าง ผู้น าองค์กร
ชุมชน จ านวน 50
คน 

46. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการบริหาร
จัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ อปท. 

 20,000.00 เพ่ือให้การจัดเก็บ
ข้อมูลต าบลรูสะมิแล
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนารายได้ของ
ต าบล 

จัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของต าบล 
รูสะมิแล 

47. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการบริหาร
จัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ อปท. 

 20,000.00 เพ่ือให้การจัดเก็บ
ข้อมูลต าบลรูสะมิแล
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนารายได้ของ
ต าบล 

จัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของต าบล 
รูสะมิแล 
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48. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น4ปี 

 50,000.00 เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจาก
ประชาชนสภาพ
ปัญหาความ
เดือดร้อนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน 
ในกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิน่
4 ปี 

49. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การท าประชาคม
ระดับต าบล เพ่ือ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี 

 160,000.0 เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจาก
ประชาชนสภาพ
ปัญหาความ
เดือดร้อนที่ได้รับ
ผลกระทบความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

ประชาคมระดับ
ต าบลรูสะมิแลใน
กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม
แผนพัฒนา 4 ป ี

50. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและ
เพ่ิมศักรยภาพ
ของบุคลากร 

 200,000.00 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ
และศักรยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

คณะผู้บริการ
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงาน
จ้างของเทศบาล
ต าบล 
 

51. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การสัมมนา
ฝึกอบรมโครงการ
ต่าง ๆ  

 500000.00 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ
และศักรยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

คณะผู้บริการ
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงาน
จ้างของเทศบาล
ต าบล 
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52. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการพัฒนา
ครู ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กของศูนย์
อบรมเด็กฯ 

 20,000.00 เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความช านาญในการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก 

ครู /ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์อบรม
เด็ก ๆ ทุกคน 

53. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน ของ
ครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

 30,000.00 เพ่ือให้ครูได้เรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ๆ ใช้
ในการจัดการเรียนรู้
จัดประสบการณ์ให้
เด็ก 

ครู /ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์อบรม
เด็ก ๆ ทุกคน 

54. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดท า
สารสารปฏิทิน
ประจ าปี/แผ่นพับ
และป้าย
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

 150,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสาร
การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

จัดท าวารสาร
ปฏิทินประจ าปี
แผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์ใน
โอกาสต่าง ๆ 

55. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดท า
สารสารปฏิทิน
ประจ าปี/แผ่นพับ
และป้าย
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 
 

 400,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสาร
การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

จัดท าวารสาร
ปฏิทินประจ าปี
แผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์ใน
โอกาสต่าง ๆ 

56. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

 10,000.00 เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการเรียนการ
สอนการสอนในศูนย์
อบรมเด็ก 
 

ผู้ปกครองเด็กใน
ศูนย์อบรมเด็ก  
ทุกคน 
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57. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ศูนย์อบรมเด็ก
เล็กฯ 

 70,000.00 เพ่ือให้ห้องเรียน
ภายในศูนย์อบรม
เด็กเล็ก ฯ ดูสวยงาม 
สะอาด น่าอยู่ เหมาะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ห้องเรียนภายใน
ศูนย์อบรมเด็กเล็ก  

58. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดท า
วารสาร/แผ่นพับ
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

 100,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล 

จัดท าวารสาร 
 แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ใน
โอกาสต่าง ๆ  

59. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

บริการประชาชน
รับช าระภาษีใน
วันหยุดราชการ
(โครงการ
ต่อเนื่อง) 

 100,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวก รวดเร็ว ลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางให้กับ
ประชาชน และเพ่ิม
รายได้ของเทศบาล
จากการจัดเก็บภาษี 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน
ภาษีป้าย และภาษี
บ ารุงท้องที่ ใน
พ้ืนที่ 

60. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX300และ
LTAX GIX)
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 
โครงการต่อเนื่อง 

 633,100.00 เพ่ือรวบรวมข้อมูล
การเพ่ิมรายได้ในการ
จัดเก็บภาษทีที่เป็น
ระบบที่แน่นอนและ
สามารถตรวจสอบได้ 

พ้ืนที่ต าบล 
รูสะมิแล 

61. 5. การบริหารการ
จดัการที่ดี 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานประปา
โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

 50,000.00 เพ่ือให้การจัดเก็บค่า
น้ าประปาของต าบล
รูสะมิแล มีความถูก
ต้องแม่นย า สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ผู้ใช้น้ าในพื้นท่ี
ต าบลรุสะมิแล 
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62. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็ก2บาน
จ านวน 2 ตู้ 

 20,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ 

63. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนย้าย 
จ านวน 1 เครื่อง 

 30,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนย้าย
จ านวน 1เครื่อง 

64. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
โต๊ะท างาน ระดับ 
ปก-ชก จ านวน 
 2 ตัว 

 30,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างาน ระดับ 
ปก-ชก  
จ านวน 2 ตัว 

65. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เก้าอ้ีส านักงาน 
ระดับ ปก.-ชห 
จ านวน 2 ตัว 
 

 5,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว 

66. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบ
ที2่ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5
นิ้ว)จ านวน 1ชุด 
 

 20,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะพร้อม
โปรแกรม
ปฏิบัติการ ส าหรับ
ประมวลผล  
แบบที่1 จอขนาด
ไม่น้อยกว่า  
18.5 นิ้ว 

67. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 
จ านวน 4 เครื่อง 
 

 100,000.00 เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็งจ านวน 
4เครื่อง 
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68. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อรถ
ขยะแบบยกถัง 4
ถังขนาด6ตัน 6 
ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่าขนาด 6,000
ซีซี จ านวน 1 คัน 

 2,300,000.00 เพ่ือใช้บริการ
สาธารณะการเก็บ
ขยะในชุมชนมีความ
สะอาดมากยิ่งขึ้น 

จัดซื้อรถขยะแบบ
ยกถัง 4ถังขนาด6
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่าขนาด 6,000ซี
ซี จ านวน 1 คัน 

69. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เก้าอ้ีส านักงาน
จ านวน 1 ตัว 

 3,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน
จ านวน 1 ตัว 

70. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด 2 บาน 
มอก. 

 24,000.00 เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารภายใน
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 

71. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครือ่งตอกบัตร
เวลาจ านวน 
 1 เครื่อง  
 

 20,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องตอกบัตร
เวลาจ านวน  
1 เครื่อง 

72. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกผัน บ ารุงสันนิ
บาดเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 
 

 100,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 

สมทบงบประมาณ
ค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลฯ 

73. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกมัด สมทบ
กองทุน สปสช.
หลักประกัน
สุขภาพ 
 

 500,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

สมทบทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 
รูสะมิแล 50% 
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74. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน ค่า
กระแสไฟฟ้า
สาธารณะที่ 
เกินสิทธิ์ 

 100,000.00 เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า
สาธารณะที่เกินสิทธิ์ 

ไฟฟ้าที่เกินสิทธิ์ 10 
เปอร์เซ็นต์ 

75. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกมัด สมทบ
กองทุนบ าเน็จ
บ านาญ กบท 

 950,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบ าเน็จ
บ านาญของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

สมทบกองทุน
บ าเน็จบ านาญ 
กบท 

76. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 25000บีที
ยู จ านวน1ตัว
พร้อมติดตั้ง 
พร้อมติดตั้ง
อาคารพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

 38,000.00 เพ่ือให้ผู้สุงอายุได้รับ
ความสะดวก สบาย 
ในการร่วมกิจกรรม 
ของเทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

77. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
โต๊ะสีขาวพับได้ 

 30,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะสีขาวพับได้ 

78. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
พัดลมขนาด 18 
นิ้ว 2 ตัว 

 3,600.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

พัดลม 18 นิ้ว 
 2 ตัว 

79. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เลื่อยยนต์ ชนิดโซ่ 

 15,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เลื่อยยนต์แบบโซ่ 

80. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อถัง
ต้มน้ าไฟฟ้า 

 15,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

ถังต้มน้ าไฟฟ้า 
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81. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
โนตบุค ส าหรับ
ประมวลผล 2 
เครื่อง 

 49,600.00 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร์ 
โนตบุค จ านวน 2 
เครื่อง พร้อม
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมาย 

82. 5. การบริหารการ
จัดการที่ดี 

โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
ส านักงาน
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

 552,000.00 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยสามารถ
ป้องกันปัญหา
อาชญากรรมลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 

83. 6. การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการกิจกรรม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมต าบล
รูสะมิแล 

 20,000.00 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมวัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต าบลรูสะมิแล 

84. 6. การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านภัย
ยาเสพติดต าบล  
รูสะมิแลคัฟ 

 300,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เยาชน
ประชาชน รู้จักเล่น
กีฬามีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุขต่าง ๆ  

เยาวชนประชาชน
จ านวน 300 คน 

85. 7. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการวันต้นไม้
แห่งชาติ 

 5,000.00 เพ่ือความร่มรื่น 
แก่ชุมชน 

ความร่มรื่น ร่มเงา 
ต้นไม้ใหญ่ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
     เทศบาลต าบลรูสะมิแล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จ านวนเงิน 5,727,326 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 34 โครงการ 
จ านวนเงิน 3,424,026 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 1,388,427.00 10 1,385,427.00 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน  

1 23,376.00 1 23,376.00 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 5 208,665.00 5 208,665.00 

5. การบริหารการจัดการที่ดี 18 3,991,907.70 17 1,691,907.70 

6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 1 114,950.00 1 114,650.00 

รวม 35 5,727,325.70 34 3,424,025.70 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลรูสะมิแล ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ส าหรับโครงการ 
อาหารกลางวัน 
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ต าบล 
รูสะมิแล 

 637,000.00 167,700.00 บันทึกข้อความที่ 
ปน 53205/246 
ลว. 2 พ.ย.2560 

5 

  154,800.00 
ปน 53205/31 
ลว 16/ ม.ค.61 

10 

  143,960.00 
ปน 53205/106 
ลว. 27 มี.ค.61 

91 

  128,625.00 
ปน 53205/163 
ลว 21 พ.ค.61 

90 

2. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจ ามัสยิดนู
รุลลุตฟี หมู่ที่ 5 

 20,000.00 20,000.00 บันทึกข้อความ ที่ 
ปน.53205/342 
ลว 1 พ.ย.2560 

5 

3. 2. การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ English 
Camp for 
Children 

 120,000.00 33,000.00 ปน 53205/290 
ลว 16/8/61 

2 
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  9,960.00 
ปน 53205/292 
ลว 20/8/61 

2 

  72,800.00 
ปน 53205/307 
ลว 31/8/61 

2 

4. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

 200,000.00 31,900.00 ใบสั่งซื้อ 
113/2561 ลว 8 
ม.ค.61 

3 

  10,200.00 
ใบสั่งจ้างที่ 
95/2561 ลว 10 
ม.ค.2561 

11 

  5,400.00 
ที่ ปน 53205/17 
ลว. 9 ม.ค.61 

3 

  8,000.00 
ที่ ปน 53205/18 
ลว 9 ม.ค.61 

3 

  80,000.00 97/2561  3 

  16,600.00 
114/2561 ลว 8 
ม.ค.61 

3 

  47,900.00 
93/2561 ลว.9 
ม.ค.61 

5 

5. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

โครงการเมาลิด
สัมพันธ์ต าบลรูสะมิ
แล 

 100,000.00 72,500.00 76/2561 ลว 8 
ธ.ค.2561 

1 
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6. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล
เยี่ยมมัสยิด สุเหร่า 
และบาลาเซาะห์ใน
เดือนรอมฏอน
ต าบลรูะสะมิแล 

 150,000.00 149,400.00 ใบสั่งซื้อ 
236/2561 ลว 
10 พ.ค.2561 

3 

7. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการละศีลอด 
บูกอปอซอ ต าบล 
รูสะมิแล 

 150,000.00 15,000.00 ใบสั่งซื้อ 
244/2561 ลว 
23/5/61 

5 

  30,000.00 
ใบสั่งซื้อ 
243/2561 ลว 
23/5/61 

2 

  30,000.00 
ใบสั่งซื้อ 
247/2561 ลว. 
30/5/61 

2 

  15,000.00 
ใบสั่งซื้อ 
253/2561 ลว 
1/6/61 

1 

  60,000.00 
ใบสั่งซื้อ 
265/2561 ลว 
7/6/61 

6 

8. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
สนับสนุนการ
เผยแพร่และจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

 50,000.00 46,000.00 ปน 53202/- ลว. 
2 พ.ค.2561 

6 
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9. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม ของดี 
เมืองตานี ร่วมงาน
กาชาติจังหวัด
ปัตตานี 

 30,000.00 4,672.00 ที่ ปน 
53205/211 ลว 
18/6/61 

1 

  720.00 
ที่ ปน 
53205/219 ลว 
21/6/61 

1 

  1,890.00 
ที่ ปน 
53205/221 ลว 
21/6/61 

1 

  5,000.00 
ที่ ปน 
53205/220 ลว 
21/6/61 

1 

  10,400.00 
ที่ ปน 
53205/224 ลว 
25/6/61 

1 

  7,000.00 
ที่ ปน 
53205/228 ลว 
28/6/61 

2 

10. 2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการวันเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ ามัสยิดนูรุล
ลุตฟี หมู่ที่ 5 

 10,000.00 10,000.00 บันทึกข้อความ ที่ 
ปน 53205/343 
ลว. 1 พ.ย.2560 

5 
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11. 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
และการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน  

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
ต่าง ๆ ของ
ประชาชนในต าบล
รูสะมแิล 

 100,000.00 7,600.00 ปน 
53201/1287 ลว 
21/8/61 

1 

  1,125.00 
ที่ ปน 
53201/1311 ลว 
29/8/61 

1 

  2,500.00 
ปน 
53201/1313 ลว 
29/8/61 

1 

  1,489.00 
ปน 
53201/1310 ลว 
29/8/91 

1 

  4,417.00 
ปน 
53201/1425 ลว 
20/9/61 

5 

  1,125.00 
ปน 
53201/1429 ลว 
21/9/61 

5 

  5,120.00 
ปน 
53201/1424 ลว 
20/9/61 

1 

12. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการร้อยรัก
ดวงใจห่วงใย
ผู้สูงอายุต าบล 
รูสะมิแล 

 150,000.00 12,600.00 ปน. 53201/686 
ลว. 19 เม.ย.61 

1 
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  62,000.00 
170/2561 ลว. 
19 เม.ย.61 

5 

  1,800.00 
ปน 53201/744 
ลว. 26 เม.ย.61 

1 

  64,000.00 
ปน 53201/743 
ลว. 26 เม.ย.61 

1 

  9,600.00 
ปน 53201/754 
ลว. 30 เม.ย.61 

5 

13. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศ
การส าคัญต่าง ๆ  

 20,000.00 4,200.00 162/2561 ลว. 5 
เม.ย.61 

6 

  15,750.00 
210/2561 ลว 5 
เม.ย.61 

1 

14. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในการ
สถานศึกษาเขต
ต าบลรูสะมิแล 

 50,000.00 2,500.00 ปน 53201/411 
ลว 22 มี.ค.61 

1 

  1,500.00 
140/2561 ลว 8 
มี.ค.61 
 

5 

  4,400.00 
179/2561 ลว. 8 
มี.ค. 61 
 

6 

  11,500.00 
ปน 53201/452 
ลว 28 มี.ค.61 
 

1 
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  6,600.00 
ปน 53201/952 
ลว 5/6/61 

68 

  750.00 
ที่ ปน 
53201/1062 ลว 
29/6/61 

3 

  1,700.00 
ที่ ปน 
53201/1062 ลว 
29/6/61 

1 

15. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการเทศกิจพบ
ผู้ประกอบกิจการ
ร้านค้าต าบล 
รูสะมิแล 

 20,000.00 1,125.00 ใบสั่งซื้อ 
147/2561 ลว. 
21 มี.ค.61 

6 

  3,600.00 
ปน 53201/533 
ลว. 3 เม.ย.61 

1 

  3,540.00 
ใบสั่งซื้อ 
189/2561 ลว 
21 มี.ค.61 

6 

16. 4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบล 
รูสะมิแล 

 50,000.00 1,500.00 ที่ ปน 
53201/503 ลว.
2 เม.ย.61 

1 

17. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการทัศน
ศึกษาดูงานภายใน 
ภายนอกประเทศ
และพ้ืนที่ อื่นๆ 

 500,000.00 1,560.00 118/2561 ลว. 
10 ม.ค.61 

2 

  1,500.00 
119/2561 ลว.
1081/2561 

3 

  31,512.00 
ใบสั่งจ้าง 
96/2561 

0 
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  650.00 
ใบสั่งซื้อ 
120/2561 ลว.
10 มค 61 

1 

  70,200.00 
ที่ ปน 53201/60 
ลว.12 มค 61 

1 

18. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการปกป้อง
เชิดชูสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

 50,000.00 1,950.00 ปน 
53201/1240 ลว 
9/8/91 

1 

  1,720.00 
ที่ ปน 
53201/1241 ลว 
9/8/61 

1 

19. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การ
ท าประชาคมระดับ
ต าบล เพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี 

 160,000.00 1,250.00 ที่ ปน 
53201/1397 ลว 
11/9/61 

5 

20. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิม
ศักรยภาพของ
บุคลากร 

 200,000.00 2,861.00 ปน 
53201/1458 ลว 
30/11/60 

10 

  7,140.00 
ปน 
53201/1460 ลว 
30/11/60 

10 

21. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
สัมมนาฝึกอบรม
โครงการต่าง ๆ  
 

 500,000.00 1,560.00 ปน 53201/116 
ลว 29/1/61 

10 
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22. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาครู 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์อบรม 
เด็กฯ 

 20,000.00 2,100.00 ปน 53205/129 
ลว. 17 เม.ย.61 

3 

23. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดท าสาร
สารปฏิทิน
ประจ าปี/แผ่นพับ
และป้าย
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบล 
สะมิแล 

 400,000.00 399,300.00 สัญญาจ้าง 
48/2561 ลว 27 
พ.ย.2560 

30 

24. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

บริการประชาชน
รับช าระภาษีใน
วันหยุดราชการ
(โครงการต่อเนื่อง) 

 100,000.00 8,400.00 ปน 53202/844 
ลว. 9 เม.ย.61 

5 

  6,720.00 

ปน 
53202/1132 
ลว. 15 พ.ค.61 
 

31 

25. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
(LTAX300และ
LTAX GIX)
เทศบาลต าบล 
รูสะมิแล โครงการ
ต่อเนื่อง 
 

 633,100.00 7,900.00 3/2561 ลว 5 
ม.ค.61 

10 

  78,700.00 
ใบสั่งซื้อ 8/2561 
ลว 20 กพ 61 
 

15 
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  5,100.00 

บันทึกตกลงการ
จ้าง 95/2561 ลว 
27 ก.พ.61 
 

17 

  483.00 

ที่ ปน 
53202/1985 ลว 
7/8/61 
 

2 

26. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อรถ
ขยะแบบยกถัง 4
ถังขนาด6ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่าขนาด 
6,000ซีซี จ านวน 
1 คัน 
 

 2,300,000.00 2,300,000.00 สัญญาเลขท่ี 
13/2561 ลว 
10/5/61 

120 

27. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องตอกบัตร
เวลาจ านวน 1 
เครื่อง 
 

 20,000.00 16,500.00 ใบสั่งซื้อ 
62/2561 ลว. 16 
พ.ย.2560 

5 

28. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อผูก
ผัน บ ารุงสันนิบาด
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 
 

 100,000.00 71,518.14 ปน 
53201/1569 ลว 
19/12/2560 

10 

29. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกมัด สมทบ
กองทุนบ าเน็จ
บ านาญ กบท 
 

 950,000.00 841,433.56 ปน 
53201/1431 ลว 
28/11/2560 

10 
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30. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 25000บีทียู 
จ านวน1ตัวพร้อม
ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
อาคารพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

 38,000.00 38,000.00 21/2561 ลว 
5 ิก.ค.61 

7 

31. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
สีขาวพับได้ 

 30,000.00 27,750.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
129/2561 

5 

32. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อพัด
ลมขนาด 18 นิ้ว 
 2 ตัว 

 3,600.00 3,000.00 ใบสั่งซื้อ 
163/2561 ลว 
19 กพ 61 

3 

33. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อถัง
ต้มน้ าไฟฟ้า 

 15,000.00 13,500.00 ใบสั่งซื้อ 
164/2561 ลว 
19 กพ 61 

3 

34. 5. การบริหาร
การจัดการที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โนตบุค ส าหรับ
ประมวลผล 2 
เครื่อง 

 49,600.00 49,600.00 5/2561 7 

35. 6. การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
กีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์
ต้านภัยยาเสพติด
ต าบล รูสะมิแลคัฟ 

 300,000.00 14,000.00 136/2561 3 

  7,680.00 133/2561 3 

  910.00 112/2561 3 

  1,200.00 
ที่ ปน 
53025/102 ลว.
15 มี.ค.61 

21 
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  1,200.00 
ปน 53205/110 
ลว 22 มี.ค.61 

21 

  910.00 
ใบสั่งซื้อ 
165/2561 ลว. 
19 เม.ย.61 

5 

  16,000.00 
ที่ ปน 
53205/127 ลว. 
12 เม.ย.61 

5 

  6,000.00 
ที่ ปน 
53205/128 ลว. 
17 เม.ย.61 

5 

  23,090.00 
212/2561 ลว. 5 
เม.ย.61 

7 

  14,000.00 
166/2561 ลว. 
11/4/61 

6 

  4,560.00 
ปน 53205/135 
ลว. 25 เม.ย.61 

1 

  1,200.00 
ปน 53205/141 
ลว. 26 เม.ย.61 

4 

  1,500.00 
ปน 53205/186 
ลว 1 มิ.ย.2561 

31 

  10,000.00 

ที่ ปน 
53205/210 ลว 
18/6/61 
 

1 

  10,000.00 

ที่ ปน 
53205/209 ลว 
18/6/61 
 

1 
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  900.00 
ที่ ปน 
53205/227 ลว 
28/6/61 

30 

  1,200.00 
ปน 53205/314 
ลว 5 /8/61 

29 

  600.00 
ปน 53205/324 
ลว 14/9/61 

30 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

1.1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 65.0 93.04 9.0 7.97 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

33.0 30.99 11.0 1.52 10.0 1.39 10.0 1.39 9.0 1.24 

3.3. การพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน  

18.0 1.23 3.0 0.16 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

4.4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

36.0 8.65 12.0 2.76 5.0 0.21 5.0 0.21 5.0 0.21 

5.5. การบริหารการจัดการที่ดี 48.0 8.72 47.0 9.72 18.0 3.99 17.0 1.69 17.0 1.69 

6.6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา 
และนันทนาการ 

15.0 2.03 2.0 0.32 1.0 0.11 1.0 0.11 0.0 0.00 

7.7. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.0 0.72 1.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 
 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลรูสะมิแล ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารการจัดการที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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               ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลรูสะมิแลทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ใน
ระยะต่อไป 
    
               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                               
                                                        ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม 2561 
 
 
 

            (นายบันเทิง ล่องจันทร์)  
  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  

นายกเทศมนตรีต าบลรูสะมิแล 


