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สารบัญ

 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป 2562 ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อรายงานภารกิจการพัฒนาท องถิ่น ทั้งที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแล
ดําเนินการและรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน มาใหไดรับทราบกัน 
ในการบริหารงานนั้นกระผมไดยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เปนหัวใจหลักในการทํางาน เพื่อใหทุกภาคสวน 
สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรม 
 การดําเนินโครงการนั้นเปนไปตามแผนพัฒนาที่มีเปาหมายชัดเจน
และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
วิสยัทศันจงัหวัด    โดยการนาํเอาขอมูลจากการสาํรวจปญหาและความตองการ
ของประชาชน นํามาประมวลผลสรุปเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางรวมกันผานการจัดทําประชาคมและ
กระบวนการบูรณาการความรวมมือ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา 
 ในรายงานฉบับนี้ไดแสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตางๆ
ไวอยางละเอียดครบถวน ทุกโครงการสําเร็จลุล วงตามวัตถุประสงค 
ประชาชนในพ้ืนที่ ได  รับประโยชน และใช งบประมาณอย างคุ มค า 
กระผมเชื่ อมั่นว  าการบริหารงานเพื่ อประโยชน สุขของประชาชน 
โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาจะทําใหตําบลรูสะมิแลเปนตําบล
ที่นาอยูอยางยั่งยืนครับ นายบันเทิง ลองจันทร

ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล

สารนายก
เทศมนตรีตําบลรูสะมิแล
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นายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล

นางสาวณฐรักษ แนวบรรทัด 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

จากซายไปขวา
1. นายบือราเฮง  แวอารง  ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. นางสาวอัจฉราภรณ  ศิลปะ   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
3. นางฮามีดะห  โตะแวอาลี   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
4. นางสาวนงนุช  โกวิทยากร   ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
5. นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด   ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
6. นางศิริลักษณ  ชูอองสกุล   ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
7. นางศศิธร  คํามุลนา    ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
8. นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง    ตําแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
9. นายภีมเดช  ลาหมัน    ตําแหนง เจาพนักงานเทศกิจ
10. นายขจร  กําลดพิศ    ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
11. นายมาโนช  ชินเกียรติสกุล   ตําแหนง นิติกร

นางสาวเนตรชนก ดําลอง
รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล

แนะนําสวนราชการ

สํานักปลัดเทศบาล
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จากซายไปขวา
1.นางสาวสุไรดา  เสกเมธี    ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
2.นายภูรพล  วานิชรักษ  ตําแหนง ผอ.กองชาง
3.นางภัทรลักษณ  ประดับ  ตําแหนง หัวหนาฝายการโยธา
4.นายอภิรัฐ  นภโสณาร    ตําแหนง นายชางโยธา

จากซายไปขวา
1.นางสาวปสะ  หามะ    ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
2.นางสาวมนฤดี  แกวขวัญเพชร  ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
3.นางสาวดารารัตน  ขําเปลี่ยน  ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
4.นางแวตีปะห  กาซอ   ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
5.นายเสะยูนุ  เสะอาลี    ตําแหนง ผอ.กองคลัง
6.นางสาววลีพร  หิรัญสาลี    ตําแหนง หน.ฝายบริหารงานคลัง
7.นางสาวปริชญา  วิเศษสุวรรณภูมิ   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
8.นางฐิติยาภรณ  นุยมาก    ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
9.นางสาวอารี  คลายกุง    ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
10.นางสาวสุนทรียา  อาแว   ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี

นายเสะยูนุ เสะอาลี
ผูอํานวยการกองคลัง

นายภูรพล วานิชรักษ
ผูอํานวยการกองชาง

นายบันเทิง ลองจันทร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองคลัง

กองชาง
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จากซายไปขวา
1.นางสาวถวิกามาศ เสาะสุวรรณ  ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
2.นางสูไลดา  ยากะจิ  ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล
3.นางสาววลีพรรณ  สังขทอง ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ

จากซายไปขวา
1.นายซุลกิฟหลี  รอเกต    ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
2.นางสาวเจะปาตีเมาะ  เจะเด็ง   ตําแหนง ครู
3.นางดวงพร  คงใหม    ตําแหนง ผอ.กองการศึกษา
4.นางสาวพัศจิกานย  กําลังมาก  ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
5.นางสาววไลลักษณ  แกวโกเมร  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
6.นางฮัพเซาะห  มะสาและ    ตําแหนง ครู (ไมมีรูป)

นางดวงพร คงใหม
ผูอํานวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

นายภูรพล วานิชรักษ
ผูอํานวยการกองชาง

นายบันเทิง ลองจันทร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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แนะนําสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล

นายศิริทร ทองออน
ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
จากซายไปขวา

นายอิสมาแอ เด็งซี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายเรียม แกวทอง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายศิริทร ทองออน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสุรเดช เดนอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายกอเซ็ง อูเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายอาบูบากา เปาะกา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายอาบูบากา เปาะกา
รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล

นางสาวเนตรชนก ดําลอง
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล

นายพงษศักดิ์ แกวมณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอับดือกอเดร สาเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายมูหามะ มะตีเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางชาตยะ ญามา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 [ 6 ]
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1.โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนปากนํ้า ซอย 23 แยกพูนสุวรรณ หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ
งบประมาณ 903,000 บาท

     

2.โครงการติดตั้ง โคมไฟประติมากรรม จํานวน 17 ตน 
ถนนสามัคคี สาย ข. หมูท่ี 6 บานสวนสมเด็จ งบประมาณ 
2,261,000 บาท   

ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี

เทศบาลตําบลรูสะมิแล ได มีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานตามความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ และความจําเปนในการใชประโยชน ซึ่งมีการอนุมัติโครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม ครอบคลุมท้ังทางดานถนนและสะพาน ทางบก ทางนํ้า คูระบายน้ํา งานบริการดานการประปา งานบริการ
และขยายระบบโทรคมนาคมชุมชน และงานไฟฟาและแสงสวาง ประกอบดวย

ยุทธศาสตร

1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

3.โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนหลัง มอ. ซอย 3 หมูที่ 6 งบประมาณ 1,518,000 บาท

    
4 . โครงการติดตั้ งสัญญาณไฟจราจร งบประมาณ 

1,700,000 บาท  
5.โครงการขยายเขตประปา หมู บ านสายถนนคลอง

ชลประทาน-วงเวียนหนา มอ. และแยกเขาถนนจรูญสําราญ 
หมูที่ 1 บานรูสะมิแล งบประมาณ 2,998,000 บาท
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11.โครงการจางปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณหาแยก
จรูญสําราญ  (ถนนเจริญประดิษฐ) หมู   1 บานรูสะมิแล 
และปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกหนาถนนสงเคราะห 
หมูที่ 6 งบประมาณ 662,960 บาท

12.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนจรูญสําราญ หมู ที่  1 บ านรูสะมิแล งบประมาณ 
3,702,000 บาท 

13.โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนหลัง มอ. ซอย 3 หมูท่ี 6 บานสวนสมเด็จ งบประมาณ 
1,518,000 บาท

14.โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนปากนํ้า ซอย 23 แยกพูนสุวรรณ หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ 
งบประมาณ 903,000 บาท

15.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตอเติมรั้วสนามกีฬาและ
ประ ตู เหล็ กบาน เลื่ อน  หมู  ที่  2  บ  านบา งปลาหมอ 
งบประมาณ 1,766,900 บาท

6.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนจรูญสําราญ หมู ที่  1 บ านรูสะมิแล งบประมาณ 
3,702,000 บาท 

7.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนจรูญสําราญ ซอย 11 หมูที่ 1 บานรูสะมิแล งบประมาณ 
783,000 บาท

8.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนหลัง 
มอ. ซอย 1 หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ งบประมาณ 313,000 บาท

9.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายทาง
ถนนหนองจิก (เขาเมืองปตตานี) หมูที่ 5 บานงาแม งบประมาณ 
8,647,000 บาท

10.โครงการวางทอระบายระบายนํ้า คสล. พรอมบอพัก 
คสล. หน าหมู บ านเมืองเอก ถนนจรูญสําราญ หมู   1 
บานรูสะมิแล งบประมาณ 132,000 บาท
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10.โครงการสนับสนุนคาใช จ ายการบริหารสถานศึกษา
สําหรับจัดทําโครงการแขงขันกีฬาสีอนุบาล “นูรูลลุตฟเกมส” 
งบประมาณ 10,000 บาท

11.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน งบประมาณ
9,194,880 บาท

12.โครงการเมาลิดสัมพันธเทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ
96,600 บาท

13 . โครงการ เทศบาลตํ าบล
รูสะมิแลเยี่ยมมัสยิด สุเหรา ในเดือน
รอมฎอน ป พ.ศ. 2562 งบประมาณ
149,400 บาท 

  
       14.โครงการละศีลอด 

    (บูกอปอซอ) งบประมาณ
    150,000 บาท

15.โครงการเขาร วมกิจกรรมตาดีกาสัมพันธอําเภอเมือง
ปตตานี งบประมาณ 49,830 บาท

16.โครงการสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวันเขาพรรษา งบประมาณ
14,720 บาท

17.โครงการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น การละเลนกลองยาว งบประมาณ 49,950 บาท 

18.โครงการวันรักษเกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรม และของดี
เมืองตานี งบประมาณ 52,840 บาท

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมและพัฒนาการศึกษา
ของประชาชนทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ สงเสริมอนุรักษและสืบสานดานศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น การศึกษาทุกระดับชั้น ยกระดับคุณภาพใหไดมาตรฐานสากล เหมาะสมกับยุคไทยแลนด 4.0 สงเสริมการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย

1.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 งบประมาณ 2,401,986.60 บาท 

2.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 งบประมาณ 2,266,311.40 บาท   

3.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณ 
67,010.72 บาท

4.โครงการ English Camp For Children งบประมาณ 
119,855 บาท

5.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เด็กยุคใหม รวมใจลดโลกรอน 
ประจําป พ.ศ.2562 งบประมาณ 197,750 บาท 

 

6.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
การจัดหาส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณของความเปนชาติ
ศูนย พัฒนาเด็ก เล็กประจํ ามัสยิดนู รู ล ลุตฟ   งบประมาณ
10,000 บาท

7.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดนูรูลลุตฟ งบประมาณ 178,500 บาท  

8.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
โครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล 
งบประมาณ 516,950 บาท

9.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
จัดการศึกษาของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ 
งบประมาณ 73,450 บาท

ยุทธศาสตร

2 ดานการศึกษาศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
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3.โครงการสงเสริมและปองกันการเกิดโรคติดตอทางอวัยวะ
สืบพันธุเพศชาย งบประมาณ 37,360 บาท

4.โครงการผูประกอบการรานอาหารรวมใจ สูอาหารปลอดภัย
แกผูบริโภค งบประมาณ 62,810 บาท    

5.โครงการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภดวยศาสตรมณีเวช 
งบประมาณ 13,790 บาท 

6.โครงการนวดแผนไทยเพื่อแกปญหาสุขภาพของคนในชุมชน
งบประมาณ 14,390 บาท

3.โครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 29,725 บาท

4.โครงการฝกอาชีพการทําอาหารและขนม งบประมาณ 
7,125 บาท 

5.โครงการฝกอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ า งบประมาณ
5,125 บาท

1.โครงการรานชําติดดาวตําบลรูสะมิแล งบประมาณ
27,525 บาท  

2.โครงการฝกอบรมอาชีพการตกแตงและประดับผา  
งบประมาณ 5,125 บาท

  

1.โครงการเด็กรูสะมิแลแปรงฟนถูกวิธี ไมมีฟนผุ งบประมาณ
57,429 บาท

2.โครงการรอยรักดวงใจ หวงใยผูสูงอายุ งบประมาณ 149,000 บาท 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคนเปนสําคัญ โดยมุงเนนใหประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพ และมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาคนและสังคมใหครอบคลุมทุกดาน สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในทองถิ่น การสงเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ สุขาภิบาลดานชุมชนและสถานที่ การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ซึ่งเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการเอง และใหงบประมาณสนับสนุนแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย

ยุทธศาสตร

3 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

ยุทธศาสตร

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดดําเนินงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง ทั้งในดาน
การใหงบประมาณสนับสนุน และการใหความรูในการประกอบอาชีพเพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 
ซึ่งเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดดําเนินการเองในบางสวน และรวมกับหนวยงานตางๆที่มีสวนเก่ียวของ และใหการสนับสนุน 
โดยมุงเนนการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนพึ่งตนเองได ประกอบดวย
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7.โครงการเยี่ยมบานผูพิการและผูดอยโอกาส งบประมาณ
60,950 บาท

8.โครงการรณรงคเพื่อควบคุมและปองกันโรคเอดสในโรงเรียน 
งบประมาณ 31,600 บาท

9.โครงการปองกันและแกไขปญหากรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ (กรณีสถานการณไฟปา) ประเทศ
อินโดนีเซีย งบประมาณ 50,000 บาท

10.โครงการฟ นสะอาดเหงือกแข็งแรงตําบลรูสะมิแล
งบประมาณ 19,950 บาท

11.โครงการสี่ประสานเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลายตําบลรูสะมิแล 
งบประมาณ 153,300 บาท 

12.โครงการโรงเรียนอนุบาลรวมใจปองกันภัยไขเลือดออก 
งบประมาณ 24,835บาท

13.โครงการสนับสนุนและแกไขปญหายาเสพติด งบประมาณ
13,725 บาท

14.โครงการเทศกิจพบผูประกอบกิจการรานคาตําบลรูสะมิแล 
งบประมาณ 28,725 บาท

15.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ งบประมาณ 5,600 บาท 

16.โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 28,875 บาท

17.โครงการสงเสริมความรู 
ด านการป องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษาเขต
ตํ าบลรูสะมิแล งบประมาณ
39,300 บาท

18.โครงการส งเสริมความรู ด านการป องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน (CBDRM.) ภายในเทศบาลตําบล
รูสะมิแล งบประมาณ 50,000 บาท 

19.โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยง
ที่ไมมีเจาของ งบประมาณ 37,490 บาท

20.โครงการควบคุมสัตว 
จ ร จั ด ใ น ตํ า บ ล รู ส ะ มิ แ ล
งบประมาณ 7,120 บาท

21.โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนในระดับตางๆ
และการจัดทําเวทีประชาคม 
งบประมาณ 94,955 บาท

22.โครงการรอยยิ้มอิดิลฟตรี งบประมาณ 14,975 บาท 
23.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ งบประมาณ 8,924,200 บาท 
24.เบี้ยยังชีพผูพิการ งบประมาณ 2,943,200 บาท
25.เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส งบประมาณ 24,000 บาท
26.โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคติดตอในตําบล

รูสะมิแล งบประมาณ 50,000 บาท
27.โครงการใสใจหวงใย ดูแลผูสูงอายุใหหางไกลจากสภาวะ

โรคซึมเศรา (วิถีมุสลิม) งบประมาณ 140,670 บาท 
28.โครงการใสใจหวงใย ดูแลผูสูงอายุใหหางไกลจากสภาวะ

โรคซึมเศรา (วิถีพุทธ) งบประมาณ 139,755 บาท
29.โครงการเพ่ิมพลัง สรางกระแส ปลุกจิตสํานึก คัดแยก

ขยะกอนทิ้ง งบประมาณ 11,925 บาท
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1.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบอัดทายฯ งบประมาณ 2,390,000 บาท 
2.จัดจางทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ป 2561 จํานวน 3,800 ชุด งบประมาณ 182,400 บาท
3.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน และตัวบรรทุกขยะ แบบยกถังคอนเทนเนอร งบประมาณ 3,030,000 บาท
4.จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 59,000 บาท 
5.จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 27,000 บาท
6.จัดซื้อถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิล จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 132,000บาท   
7.จัดซื้อเครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร งบประมาณ 17,980 บาท
8.จัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.มัสยิดนูรูลลุตฟ 
   งบประมาณ 30,700 บาท 
9.จัดซื้อพรอมติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 338,000 บาท
10.โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 4 ประสาน  งบประมาณ 15,000 บาท
11.จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 54,300 บาท 
12.จัดจางทําการผลิตสื่อแนะนําองคกรเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเทศบาลตําบลรูสะมิแล ป 2562 งบประมาณ 50,000 บาท
13.โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

       ของทางราชการ  พ.ศ. 2558 งบประมาณ 197,600 บาท
14.คาจัดทําปฏิทินประจําป แบบตั้งโตะและแบบแขวน งบประมาณ 238,500 บาท   
15.โครงการกิจกรรมจิตอาสารูสะมิแล งบประมาณ 2,590 บาท

   

 เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาดานการเมืองการบริหาร โดยมุงเนนสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช
และสถานที่ปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาลตําบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการพัฒนาตําบล โดยเฉพาะการบริหารงานตามแนวทางบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ประกอบดวย

ยุทธศาสตร

5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี  
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18.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ 
งบประมาณ 519,150 บาท

19. โครงการ จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเ บียนทรัพย สิน 
(LTAX 3000 และ LTAX GIX) เทศบาลตําบลรูสะมิแล
งบประมาณ 483,208 บาท 

20.โครงการวันตนไมแหงชาติ งบประมาณ 4,980 บาท

21.คาใชจ ายตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให
บริการนํ้าประปา  งบประมาณ 29,960 บาท

22.ปลูกตนทองอุไร (ดอกไมสีเหลือง) ตามโครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 
รอบ 28 กรกฎาคม 2562

23.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ทําความสะอาดภายใน ภายนอก
สํานักงานและกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันเทศบาล

16.โครงการคายเยาวชนรักประชาธิปไตยสรางสังคมเปนสุข 
งบประมาณ 28,600 บาท

17.โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลเคลื่อนที่พบประชาชน
งบประมาณ 3,730 บาท 
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ยุทธศาสตร

6 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

1.โครงการขุดลอกทางระบายน้ําบริเวณคลองกัณรี หมูท่ี 4 และบริเวณหนาเคหะชุมชนและขางคาย อส. หมูที่ 6 งบประมาณ
177,000 บาท 

2.โครงการอนุรักษทะเลโลก
3.โครงการ Big Cleaning Day หาดรูสะมิแล เนื่องในวันทองถิ่นไทย

 เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีพื้นที่ติดตอกับเขตเทศบาลเมืองปตตานี ซึ่งมีสภาพความเปนชุมชนสูง มีอาคารบานเรือนหนาแนน 
ดังนั้น จึงมีพื้นท่ีเปนปาชายเลนเพียงเล็กนอย และมีแมนํ้า ลําคลอง ไหลผานเพียงบางหมูบาน เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
จึงวางแนวทางการพัฒนา โดยการสรางจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีการปลูกปาชายเลน ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ การขุดลอกและทําความสะอาดแมนํ้า คูคลอง ตลอดจนปองกันการบุกรุก
พื้นที่สาธารณะประโยชน และพื้นที่อนุรักษ ประกอบดวย

1.โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (ขยับกาย 
สบายใจ ปลอดภัยจากโรค) งบประมาณ 19,520 บาท 

2.โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน ปงบประมาณ 2562 (โรงเรียนเตรียม
ศึกษาวิทยา) งบประมาณ 45,790 บาท

3.โครงการผู สูงอายุใส ใจสุขภาพกับกิจกรรมนันทนาการ     
งบประมาณ 39,375 บาท

 เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและนันทนาการ
โดยไดสํารวจแหลงทองเที่ยวเพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาใหมีศักยภาพสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว 
จัดใหมีปายช่ือและชี้ทางไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีเห็นไดชัดเจน ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ สวนหยอม สนามเด็กเลน    
สถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจตามแหลงชุมชนตางๆ สงเสริมใหมีการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
เพื่อใหเกิดความสามัคคีในชุมชนและสามารถพัฒนาทักษะไปสูระดับอาชีพตอไปได ประกอบดวย

ยุทธศาสตร

7 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4.จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
พรอมติดตั้ง   หมูที่  5  บานโคกมวง    งบประมาณ
791,350 บาท

5.จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง หมูที่ 6 
บานรูสะมิแล งบประมาณ 791,350 บาท

6.โครงการจัดฝ กทักษะด านกีฬาฟุตซอล งบประมาณ
30,030 บาท

7.โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานภัยยาเสพติด งประมาณ
49,810 บาท 
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สรุปรายรับ - รายจาย ประจําป 2562
เทศบาลตําบลรูสะมิแล

11,941,090.50 บาท
      1,231,929.00 บาท
        362,145.83 บาท
      2,905,996.00 บาท
         398,783.16 บาท
         3,140.00 บาท
        16,843,084.49 บาท
   
         38,451,847.65 บาท
    38,451,847.65 บาท
   
          51,322,722.00 บาท
    51,322,722.00 บาท
         106,617,654.14 บาท
 14,247,972.32 บาท

120,865,626.46 บาท

งบประมาณ

งบกลาง   
 งบกลาง  
 รวมงบกลาง  
งบบุคลากร   
 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
 เงินเดือน (ฝายประจํา)  
 รวมงบบุคลากร  
งบดําเนินงาน   
 คาตอบแทน  
 คาใชสอย  
 คาวัสดุ  
 คาสาธารณูปโภค  
 รวมงบดําเนินงาน  
งบลงทุน   
 คาครุภัณฑ  
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
 รวมงบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน   
 เงินอุดหนุน  
 รวมงบเงินอุดหนุน  

  รวมรายจายทั้งสิ้น

16,090,910.80 บาท
16,090,910.80 บาท

1,406,601.00 บาท
25,851,090.00 บาท

27,257,691.00 บาท
   

3,175,128.00 บาท
15,405,510.97 บาท
11,471,653.51 บาท
2,439,989.43 บาท

32,492,281.91 บาท

11,844,522.00 บาท
19,254,000.00 บาท

31,098,522.00 บาท
  

9,217,880.00 บาท
9,217,880.00 บาท

116,157,285.71 บาท

งบประมาณรายจาย

รายรับ

รายไดจัดเก็บเอง   
 ภาษีอากร        
 คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต     
 รายไดจากทรัพยสิน       
 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     
 รายไดเบ็ดเตล็ด        
 รายไดจากทุน        
 รวมรายไดจัดเก็บเอง       
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 ภาษีจัดสรร        
 รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 เงินอุดหนุนทั่วไป         
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 รวมรายรับ       
 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

  รวมรายรับทั้งสิ้น      
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โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณกองชาง เทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 800,000 บาท
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนหนาโรงเรียนอนุบาลปตตานี - หนาวัดนพวงศาราม (วัดใหม) หมูที่ 5 บานโคกมวง  
  งบประมาณ 1,686,000 บาท
3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนพูลสวัสดิ์ หมูที่ 5 บานโคกมวง งบประมาณ 2,949,000 บาท
4.โครงการกอสรางคูระบายนํ้า ถนนหนาสงเคราะห ซอยพลูทรัพย (อุมอิ๋ม) หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ งบประมาณ 2,326,000 บาท
5.โครงการกอสรางถนน คสล. ขางบาน สท.มะ หมูที่ 4 บานงาแม งบประมาณ 259,000 บาท
6.โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. พรอมคูระบายนํ้า คสล. ถนนหนองจิก ซอย 21 หมูที่ 5 บานโคกมวง งบประมาณ 1,569,000 บาท
7.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ งบประมาณ 1,410,000 บาท
8.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร งบประมาณ 2,680,000 บาท
9.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 300,000 บาท

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

1.โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองปตตานี งบประมาณ 30,000 บาท
2.โครงการ English camp for children งบประมาณ 120,000 บาท
3.โครงการสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรมของดีเมืองตานี รวมงานกาชาดจังหวัดปตตานี งบประมาณ 30,000 บาท
4.โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 งบประมาณ  200,000 บาท
5.โครงการมหกรรมการศึกษาทองถิ่นการแขงขันทักษะทางวิชาการภาคใตและระดับประเทศ งบประมาณ 60,000 บาท
6.โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ งบประมาณ 10,000 บาท
7.โครงการเทศบาลเยี่ยมมัสยิด สุเหราในเดือนรอมฎอน ตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 150,000 บาท
8.โครงการเมาลิดสัมพันธเทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 100,000 บาท
9.โครงการละศีลอด (บูกอปอซอ) ตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 150,000  บาท
10.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนตําบล รูสะมิแล (ชวงปดภาคเรียนฤดูรอน) งบประมาณ 10,000 บาท
11.โครงการวันรักษเกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองปตตานี งบประมาณ 60,000 บาท
12.โครงการเขารวมกิจกรรมตาดีกาสัมพันธอําเภอเมืองปตตานี งบประมาณ 50,000 บาท
13.โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีสงกรานต งบประมาณ 30,000 บาท
14.โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีวันเขาพรรษา งบประมาณ 20,000 บาท
15.โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 100,000 บาท
16.โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ งบประมาณ 30,000 บาท
17.โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น การละเลนกลองยาว งบประมาณ 20,000 บาท
18.โครงการวันตนไมแหงชาติ งบประมาณ 10,000 บาท
19.โครงการรอยยิ้ม อิดิลฟตรี งบประมาณ 55,000 บาท
20.โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ บานรูสะมิแล หมูที่ 1 หมูที่ 2 และ หมูที่ 5 งบประมาณ 45,000 บาท

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

1.โครงการฝกอบรมการผลิตสิ่งประดิษฐและผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติหรือเศษวัสดุเหลือใช งบประมาณ 30,000 บาท
2.โครงการสงเสริมอาชีพกลุมอาชีพดานการแปรรูปอาหาร งบประมาณ 30,000 บาท
3.โครงการฝกอบรมอาชีพประดิษฐ  ตกแตง และประดับผา งบประมาณ 30,000 บาท
4.โครงการฝกอบรมอาชีพการทําผลิตภัณฑจากสมุนไพร งบประมาณ  30,000 บาท
5.โครงการฝกอาชีพดานการเกษตร งบประมาณ 30,000 บาท
6.โครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 30,000 บาท
7.โครงการฝกอาชีพการตัดเย็บเสื้อผา งบประมาณ 30,000 บาท
8.โครงการฝกอบรมอาชีพการทําอาหารและขนม งบประมาณ 30,000 บาท

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

1.โครงการสงเสริมความรูและฝกทักษะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาเขตตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 50,000 บาท
2.โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 100,000 บาท
3.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) ประจําปงบประมาณ 2563 งบประมาณ 30,000 บาท
4.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ งบประมาณ 30,000 บาท
5.โครงการสงเสริมความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน (CBDRM.) ภายในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 50,000 บาท
6.โครงการจัดระเบียบผูประกอบการ หาบเร แผงลอยหรือในที่สาธารณะ งบประมาณ 30,000 บาท
7.โครงการเทศกิจพบผูประกอบกิจการรานคาตําบลรูสะมิแล งบประมาณ  50,000 บาท
8.โครงการเทศบาลตําบลรูสะมิแลปลอดโรคพิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยงที่ไมมีเจาของ งบประมาณ 50,000 บาท
9.โครงการควบคุมคุณภาพตูนํ้าหยอดเหรียญ งบประมาณ 15,000 บาท
10.โครงการสนับสนุน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 200,000 บาท
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11.โครงการปองกัน เฝาระวัง และแกปญหาผูปวยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด งบประมาณ 30,000 บาท
12.อุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว งบประมาณ 10,000 บาท
13.คาใชจายในการจัดการจราจร งบประมาณ 100,000 บาท
14.อุดหนุนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น งบประมาณ 30,000  บาท
15.โครงการคายเยาวชนรักประชาธิปไตยสรางสังคมเปนสุข งบประมาณ 50,000 บาท
16.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข งบประมาณ 120,000 บาท
17.โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก งบประมาณ 20,000 บาท
18.โครงการสงเสริมเด็ก Smart kid งบประมาณ 20,000 บาท
19.โครงการคัดกรองมะเร็งเตานม งบประมาณ 20,000 บาท
20.โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 120,000 บาท
21.โครงการฝกอบรมเบื้องตนและการปองกันการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร งบประมาณ 20,000 บาท
22.โครงการรอยรักดวงใจหวงใยผูสูงอายุ งบประมาณ 300,000 บาท
23.โครงการเยี่ยมบานผูพิการ และผูดอยโอกาส งบประมาณ 40,000 บาท
24.โครงการสงเสริมและปองกันปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว งบประมาณ 30,000 บาท

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

1.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น งบประมาณ 1,000,000 บาท
2.โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริ งบประมาณ 40,000 บาท
3.โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย งบประมาณ 20,000 บาท
4.โครงการจัดทําปฏิทินประจําปแบบตั้งโตะและแบบแขวน งบประมาณ 230,000 บาท
5.โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 100,000 บาท
7.โครงการจัดทํา รายงานผล (วารสาร) การปฏิบัติงานประจําปของเทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 180,000 บาท
6.โครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน งบประมาณ 100,000 บาท
7.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ งบประมาณ 200,000 บาท
8.โครงการกิจกรรมจิตอาสารูสะมิแล งบประมาณ 50,000 บาท
9.โครงการชาวรูสะมิแลรวมใจตอตานการทุจริตคอรัปชั่น งบประมาณ 30,000 บาท
10.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2563 งบประมาณ 50,000 บาท
11.โครงการวันตนไมแหงชาติประจําป 2563 งบประมาณ 10,000 บาท
12.โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเมืองปตตานี
   ประจําปงบประมาณ 2563 งบประมาณ 23,000 บาท
13.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000 และ LTAX GIX)  งบประมาณ 752,605 บาท
14.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหบริการนํ้าประปา งบประมาณ 70,000 บาท

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

1.โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นเมืองตานีคัพ งบประมาณ 20,000 บาท
2.โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตกปลา งบประมาณ 15,000 บาท
3.โครงการแขงขันวาวตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 20,000 บาท
4.โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติดตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 150,000 บาท

5.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับโครงการแขงขันกีฬาสีอนุบาล “นูรูลลุตฟเกมส” ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ

  ประจํามัสยิดนูรูลลุตฟ งบประมาณ 10,000 บาท
6.โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 30,000  บาท
7.โครงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รูสะมิแลออนทัวร งบประมาณ 30,000 บาท
8.โครงการฝกอบรมทักษะดานกีฬาฟุตซอลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 40,000 บาท
9.โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล ตานภัยยาเสพติด งบประมาณ 70,000 บาท
10.โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาวันทองถิ่นไทย งบประมาณ 20,000 บาท

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 40,000 บาท
2.โครงการคลองสวยนํ้าใส แหลงนํ้า หมูที่ 1,4,5,6 งบประมาณ 30,000 บาท
3.โครงการขุดลอกคู คลอง และแหลงนํ้าตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล งบประมาณ 100,000 บาท
4.โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธในการอนุรักษแหลงนํ้าตามธรรมชาติ งบประมาณ 20,000 บาท
5.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบลรูสะมิแล เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก งบประมาณ 25,000 บาท
6.โครงการถนนปลอดถังขยะ งบประมาณ 35,000 บาท
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 เงินเดือน (ฝายการเมือง)  
 เงินเดือน (ฝายประจํา)  
 รวมงบบุคลากร  
งบดําเนินงาน  
 คาตอบแทน  
 คาใชสอย  
 คาวัสดุ  
 คาสาธารณูปโภค  
 รวมงบดําเนินงาน  
งบลงทุน  
 คาครุภัณฑ  
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
 รวมงบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน  
 เงินอุดหนุน  
 รวมงบเงินอุดหนุน  

   รวมรายจายทั้งสิ้น   

รายจาย ประมาณการ

ประมาณการรายรับ - รายจาย ประจําป 2563
เทศบาลตําบลรูสะมิแล
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งานบริการตางๆ
 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล

1.การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/หรือเคลื่อนยายอาคารตาม
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ระยะเวลา1-7วัน) แลวแตกรณี

1.ผูขออนุญาตยื่นเอกสารขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
2.นายชางตรวจสอบเอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบเขต
3.นายชาง/วิศวกร/สถาปนิก ตรวจสอบแบบแปลน
4.ผูอํานวยการกองชาง ปลัดเทศบาลพิจารณาการขออนุญาตกอสราง/
  ดัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
5.นายกเทศมนตรีพิจารณาการขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
  หรือเคลื่อนยาย

เอกสารประกอบการพิจารณา
- แบบคําขออนุญาตกอสรางแบบอาคาร - แบบแปลน
- สําเนาบัตรประชาชน  - สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3  - อื่นๆ

2.งานการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ระยะเวลา เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ)

1.เจาของโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
  (ภรด.2) 
2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.12)

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี
2.เอกสารสิทธิ์ที่แสดงวาเปนเจาของโรงเรือน
3.เอกสารอื่นๆ (เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล)

3.งานเสียภาษีบํารุงทองที่ (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ของทุกป)

1.ผูเปนเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารประเมินคาภาษี
3.ชําระเงิน และรับใบเสร็จชําระเงินคาภาษีบํารุงทองที่ (ภบท.11)

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี
2.เอกสารสิทธิ์แสดงความเปนเจาของที่ดิน
3.เอกสารอื่นๆ (เชนใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล)

4.งานเสียภาษีปาย (ระยะเวลาเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม)

1.เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1)
2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3.ชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินคาภาษีปาย (ภป.7)

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี
2.เอกสารสิทธิ์แสดงความเปนเจาของปาย
3.เอกสารอื่นๆ (เชนใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล)

5.การขอขยายเขตแนวทอประปา ขอติดตั้งมาตรวัดนํ้าประปา 
แจงซอมบํารุงระบบประปา ขอยายมาตรวัดนํ้า ขอยกเลิกการใชนํ้าประปา
ขอโอนเปลี่ยนชื่อผูใชนํ้า ขอใหตรวจสอบมาตรวัดนํ้าประปา

1.ผูขอรับบริการยื่นคําขอรับบริการดานกิจการประปา
2.เจาหนาที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร/จัดทําเอกสารประกอบการ
  ขอรับบริการดานกิจการประปาเสนอผูมีอํานาจพิจารณาสงขอมูล
  ใหชางประปา/ดําเนินการตามขอพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณา
- คํารองงานกิจการประปา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคําขอ
- สําเนาทะเบียนบานผูยื่นคําขอ
- สําเนาทะเบียนบานที่จะขอติดตั้งมาตรวัดนํ้าประปา

6.การขอรับขอมูลขาวสาร

ขั้นตอนการขอรับขอมูลขาวสาร
1.ประชาชนยื่นคํารองขอขอมูลขาวสาร ณ เทศบาลตําบลรูสะมิแล
2.เจาหนาที่รับเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
3.ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
4.ดําเนินการใหขอมูลขาวสารตามคํารองขอ

เอกสารประกอบการพิจารณา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

7.การยื่นเรื่องราวรองทุกข

ขั้นตอนการยื่นรองราวรองทุกข
1.ประชาชนยื่นคํารองตามแบบฟอรมไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล
2.เจาหนาที่รับเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
3.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงพื้นที่ทําการตรวจสอบขอเท็จจริง
4.รายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
5.ปฏิบัติการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เอกสารประกอบการพิจาณา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน - สําเนาทะเบียนบาน

8.การรับลงทะเบียนผูสูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผูสูงอายุสามารถยื่นคําขอลงทะเบียนตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
ของทุกป โดยมีคุณสมบัติและหลักฐานดังนี้

1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุครบ 60 ป ที่ยังไมเคยลงทะเบียนผูสูงอายุ หรือ ยายภูมิลําเนา
  เขามาใหมในเขตพื้นที่ตําบลรูสะมิแล
3.มีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป
4.มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ตําบลรูสะมิแล
5.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการจากหนวยงานของรัฐ เชน ผูรับเงินบํานาญ 
  เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.สําเนาทะเบียนบาน (ที่เปนปจจุบัน) จํานวน 1 ฉบับ
3.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ (ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร

ออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส. สาขาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี)

9.การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

คนพิการสามารถยื่นคําขอลงทะเบียนไดตลอดทั้งป โดยมีคุณสมบัติและหลักฐานดังนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.มีบัตรประจําตัวคนพิการ
3.มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ตําบลรูสะมิแล

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิต
  คนพิการ (พรอมสําเนา) จํานวน 1 ฉบับ
2.สําเนาทะเบียนบาน (ที่เปนปจจุบัน) จํานวน 1 ฉบับ
3.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคาร

ออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส. สาขาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี)

10.การยื่นคําขอเพื่อขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส

ผูปวยเอดสที่ประสงคยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ โดยมีคุณสมบัติ
และหลักฐานดังนี้

1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล
3.มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งหรือไมสามารถประกอบ
  อาชีพเลี้ยงตนเองได

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.ใบรับรองแพทยที่รับรองจากสถานพยาบาลวาเปนผูปวยเอดส
2.บัตรประจําตัวประชาชน (พรอมสําเนา) จํานวน 1 ฉบับ
3.สําเนาทะเบียนบาน (ที่เปนปจจุบัน) จํานวน 1 ฉบับ
4.สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ (ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร

ออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส. สาขาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี)

11.งานบริการจดทะเบียนพาณิชย ระยะเวลาใหบริการประมาณ 5 นาที/ราย

1.ผูติดตอขอรับบริการจดทะเบียนพาณิชย กรอกแบบฟอรม (แบบ ทพ.)
2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
เอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีจดตั้งใหม)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูขอจดทะเบียนพาณิชย
- สําเนาทะเบียนบานผูขอจดทะเบียนพาณิชย
- สัญญาเชาอาคาร พรอมติดอากรแสตมป (กรณีเชาสถานที่ประกอบกิจการ)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชา (กรณีเชาสถานที่ประกอบกิจการ)
- สําเนาทะเบียนบานหลังที่เชาประกอบกิจการ (กรณีเชาสถานที่ประกอบกิจการ)
- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (กรณีมอบอํานาจ)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
- สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
3.เจาหนาที่กรอกรายละเอียดในระบบ แบบพิมพ พค.0403
4.ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมตามรายการทะเบียนพาณิชย
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