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สวนทีไ 1 

สภาพทัไวไปและ 
ขຌอมูลพืๅนฐาน    



 สวนทีไ 1  
สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน 

ตำบลรัษฎา ปຓนหนึไง฿น 8 ตำบล ของอำภอมืองจังหวัดภูกใต ดิมมีชืไอวาตำบลสัๅน฿น ฿นป          
พ.ศ. 2483 เดຌปลีไยนชืไอจากตำบลสัๅน฿นปຓนตำบลรัษฎา พืไอปຓนอนุสรณຏกพระยารัษฎานุประดิษฐຏมหิศรภักดี 
(คอซิมบีๅ ณ ระนอง) ผูຌวามณฑลภูกใต  

฿นป พ.ศ. 2499 เดຌรับการยกฐานะปຓนองคຏการบริหารสวนตำบลรัษฎา ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดเทย ฉบับทีไ 222/2499 ปຓนลำดับทีไ 41 ขององคຏการบริหารสวนตำบลทัไวประทศ  

฿นป พ.ศ. 2509 เดຌมีการยกลิกองคຏการปกครองทຌองถิไน฿นระดับตำบลดຌวยการยุบองคຏการ
บริหารสวนตำบล ละตัๅงคณะกรรมการสภาตำบลขึๅนทน องคຏการบริหารสวนตำบลรัษฎาจึงถูกยกลิก฿หຌมี
ฐานะปຓนสภาตำบลหมือนกันทัไวประทศ 

฿นป พ.ศ. 2537 เดຌรับการยกฐานะปຓนองคຏการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
ละองคຏการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 ซึไงมีผลตัๅงตวันทีไ 2 มีนาคม 2538 ละปຓนหนึไง฿นจำนวน 19 หง          
ทัไวประทศทีไเดຌรับการยกฐานะปຓนองคຏการบริหารสวนตำบลชัๅนหนึไง฿นการยกฐานะ฿นครัๅงรก 

ตอมา฿นป พ.ศ.2550 เดຌรับการจัดตัๅงปຓนทศบาลตำบลรัษฎา มืไอวันทีไ 30 สิงหาคม 2550 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดเทย ลงวันทีไ 22 สิงหาคม 2550 รืไอง จัดตัๅงองคຏการบริหารสวนตำบลปຓนทศบาล
ตำบล 
1. ดຌานกายภาพ 
1.1  ทีไตัๅงของหมูบຌานหรือชุมชนหรือตำบล  ตำบลรัษฎา ตัๅงอยูทางทิศหนือของทศบาลนครภูกใต หางจากทีไวาการอำภอมืองภูกใตเปทาง            
ทิศหนือ ประมาณ 3 กิลมตร หางจากดຌานหนือของกาะภูกใตเปทางทิศ฿ตຌ ตามนวทางหลวงผนดิน 
หมายลข 402 (ทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิลมตร ละทางทิศตะวันออกของตำบลรัษฎาติดกับทะลภูกใต           
มีพืๅนทีไดยประมาณ 38 ตารางกิลมตร หรือประมาณ 23,994 เร คิดปຓนรຌอยละ 7.07 ของพืๅนทีไทัๅงหมดของ
จังหวัดภูกใต อาณาขตติดตอกับตำบลตางโ ดังนีๅ  ทิศหนือ จดนวขตตำบลกาะกຌว หมูทีไ 1 บຌานสะปำ ละหมูทีไ 7 บຌานหลมหิน  ทิศ฿ตຌ จดนวทศบาลนครภูกใต ลียบนวขาตຍะซะ ละขตขารัง฿น  ทิศตะวันออก จดตลอดนวชายฝัດงทะลภูกใต  ทิศตะวันตก จดนวขตตำบลวิชิต หมูทีไ 5 บຌานชิดชีไยว ละขตตำบลกะทูຌ กับหมู 2    หมู 3 ละหมู 4 บຌานกะทูຌ 

การดินทางจากตัวอำภอเปทางทิศตะวันออก ฿ชຌเดຌ 3 สຌนทาง คือ เปทางบຌานสามกอง ทางถนนทพ
กระษัตรี ทางเปอำภอถลาง ละทางเปถนนศรีสุทัศนຏ เปกาะสิหร ผานศาลากลางจังหวัดภูกใต ละการ
คมนาคมทางนๅำ มีทาทียบรือประมงละรือทองทีไยว อยูทีไ หมู 7 ต.รัษฎา 
1.2 ลักษณะภูมิประทศ 

ภูมิประทศของพืๅนทีไตำบลรัษฎา ประมาณรຌอยละ 40 ปຓนภูขา ซึไงอยูทางดຌานตะวันออก รຌอยละ 60 
ปຓนพืๅนทีไราบ ประกอบดຌวย ดຌานทิศหนือของตำบลรัษฎา สวน฿หญปຓนทีไราบนินขา฿นหมูทีไ 2 บຌานบางชีหลຌา   
หมูทีไ 3 บຌานกูຌกู หมูทีไ 5 บຌานทุงคาพะนียงตก ละหมูทีไ 6 บຌานลักกงษ ี 



2 
สวนทางดຌานทิศตะวันออกฉียง฿ตຌของตำบลรัษฎาสวน฿หญปຓนทีไราบริมฝัດงทะล ละปຓนปຆาชายลน฿นหมูทีไ 1 
บຌานกาะสิหร หมูทีไ 4 บຌานหลมตุຍกก ละหมูทีไ 7 บຌานทารือ฿หม 

สดงผนทีไทศบาลตำบลรัษฎา               
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

นืไองดຌวยตำบลรัษฎาปຓนสวนหนึไงของจังหวัดภูกใต จึงมีลักษณะภูมิอากาศบบขตศูนยຏสูตรอยู฿น
ขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ละลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือ มีอากาศรຌอนชืๅนตลอดป  มี 2 ฤด ู

ฤดูฝน ริไมตัๅงตดือนพฤษภาคม ถึง ดือนพฤศจิกายน 
ฤดูรຌอน ริไมตัๅงตดือนธันวาคม ถึง ดือนมีนาคม  ฝน  จากขຌอมูลการศึกษาปริมาณนๅำฝนจังหวัดภูกใตพบวา พบวาจังหวัดภูกใตมีนๅำฝนฉลีไยประมาณ 

2,500 มิลลิมตร/ป มีการปลีไยนปลงลใกนຌอยตามชวงฤดูกาล ชวงมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ซึไงริไมตัๅงตดือน
พฤษภาคมถึงดือนพฤศจิกายน มีปริมาณฝนตกชุกทีไสุด฿นชวง ดือนสิงหาคมถึงดือนตุลาคม  อุณหภูมิ  ลักษณะอุณหภูมิ฿นรอบป 30 ป  อุณหภูมิฉลีไยทัๅงปประมาณ 27.7 องศาซลซียส สำหรับอุณหภูมิ
สูงสุดฉลีไยทากับ 31.9 องศาซลซียส ละมีอุณหภูมิฉลีไยตไำสุดทากับ 23.9 องศาซลซียส    
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           ลม  ความรใวของลมทຌองถิไน ฉลีไยตลอดทัๅงป 2.6 – 5.5 นຍอต ละมีความรใวของลมสูงสุด฿นดือน
มิถุนายนละดือนกันยายน 50 นຍอต พัดจากทิศตะวันตกฉียง฿ตຌ ทิศทางของลมปຓนเปตามฤดู คือ พัดมาจาก
ทิศตะวันออกฉียงหนือ฿นดือนธันวาคมเปจนถึงดือนกุมภาพันธຏ ละพัดมาจากทิศตะวันตกถึงตะวันตกฉียง
฿ตຌ฿นดือนพฤษภาคมถึงดือนพฤศจิกายน 
1.4 ลักษณะของดิน   กาะภูกใตประกอบดຌวยพืๅนทีไลาดชันบบภูขา ทีไราบชิงขาละบริวณทีไราบ สภาพดินกิดจากการ
สลายตัวของหิน กรวดละศิลาลง  ดินดังกลาวปกคลุมทัไวทัๅงบริวณพืๅนทีไชิงขาละชายฝัດง อันกิดจากการ
พัดพาทับถมกระสนๅำละคลืไนลมทางดຌานตะวันตกละตอนกลาง ของกาะปຓนพืๅนทีไราบตไำกวาบริวณอืไนโ 
จึงถูกทับถมดຌวยดินละตะกอน฿หม ซึไงกิดจากการพัดพามาทับถมดยกระสนๅำ บริวณชายหาดกิดจากการ
ทับถมดยการกระทำของคลืไนลม ชายหาดมีสภาพปຓนหาดทรายขาวสวยงาม ทางตะวันออกปຓนทีไราบลุมมี
การทับถมของตะกอนดินคลน สภาพดยทัไวเปของดิน฿นภูกใตปຓนดินทีไมีการระบายนๅำเดຌดี ตขาด
ประสิทธิภาพ฿นการอุຌมนๅำ สลายตัวเดຌงาย หมาะกการปลูกยางพารา ละสับปะรด ดยฉพาะสับปะรดภูกใต
พันธุຏพืๅนมือง 2.ดຌานการมือง/การปกครอง 
2.1 ขตการปกครอง  ตำบลรัษฎาบงขตการปกครองออกปຓน 7 หมูบຌาน  ประกอบดຌวย 

หมูทีไ 1 บຌานกาะสิหร ต้งอยู่ท งทศต วนออก จ กตวอ เภอเมืองภูเก็ต ร ย ท งห่ งกน
ประมาณ  5  กิลมตร มีพืๅนทีไปຓนกาะมีนๅำลຌอมรอบ ลักษณะทางกายภาพปຓนภูขา ละมีทีไราบชายฝัດงทะล
ละบริวณคลองทาจีน ดຌานทิศหนือละทิศตะวันออกติดทะลภูกใต มีอาวละหลมตางโ ชน หลมหงา 
หาดปลืๅมสุข หาดกาะสิหร ละหาดปຈะอຎอง ดຌานทิศ฿ตຌจดหมูทีไ 4 บຌานหลมตุຍกก ละทางตะวันตกจด
คลองทาจีน คลองลัด฿หม ละคลองขุนชิด 

หมูทีไ 2 บຌานบางชีหลຌา ตัๅงอยูทางทิศตะวันออกฉียงหนือ จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทาง
หางกันประมาณ 7 กิลมตร มีลักษณะปຓนทีไราบนินขา ทางดຌานทิศหนือจดบຌานหลมหิน ตำบลกาะกຌว 
ดຌานทิศตะวันออกจดทะลภูกใต มีปຆาชายลนคลองบางชีหลຌาละคลองทาจีน ละยังมีคลองตางโ เดຌก 
คลองบางยใน คลองกูຌก ูคลองคอกชຌาง ละคลองดຌวน ดຌานตะวันตกจดถนนทพกระษัตรี ซึไงปຓนถนนสายหลัก
ของจังหวัดภูกใตสายหนึไง  หมูทีไ 3 บຌานกูຌกู  ตัๅงอยูทางทิศตะวันออกฉียงหนือ  จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน
ประมาณ 4 กิลมตร บຌานกูຌกูพืๅนทีไสวน฿หญจะปຓนภูขาสลับทีไราบ ทางทิศตะวันออกติดทะลภูกใตคลองลัด
กา คลองลัด฿หม มีปຆาชายลนทีไอุดมสมบูรณຏปຓนกันชนระหวางผนดิน฿หญกับทะล หมูบຌานกูຌกูปຓนหลง
ชุมชน฿หญละยังปຓนทีไตัๅงของสำนักงานทศบาลตำบลรัษฎา รงรียนบຌานกูຌกู รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 

หมูทีไ 4 บຌานหลมตุຍกก ตัๅงอยูทางทิศตะวันออก จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน
ประมาณ 5 กิลมตรลักษณะปຓนหลมทีไยืไนออกเป฿นทะลมีภูขาอยูปลายหลม  นอกนัๅนปຓนทีไราบ พืๅนทีไ
สวน฿หญติดทะล มีอาวละหลมตางโ ดຌานทิศหนือจดหมูทีไ 1 บຌานกาะสิหร ประชาชน฿นพืๅนทีไสวน฿หญ
ปຓนชาวเทย฿หม (ชาวล) มีอาชีพทำการประมง ละปຓนหมูบຌานทีไมีนืๅอทีไนຌอยทีไสุดของตำบลรัษฎา 
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หมูทีไ 5 บຌานทุงคาพะนียงตก  ตัๅงอยูทางทิศหนือ จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน 

ประมาณ 5 กิลมตรมีสภาพพืๅนทีไปຓนนินขาสลับทีไราบ ดยดຌานทิศหนือติดกับตำบลกาะกຌว มีถนนสาย
หลัก เดຌก ถนนฉลิมพระกียรติ ดຌานทิศตะวันออกจดกับหมูทีไ 6 บຌานลักกงษี ดຌานทิศ฿ตຌจดกับขาพันธุรัตนຏ 
หลงนๅำพืไออุปภคบริการชุมชนมืองภูกใต ละบริวณดยรอบ  

หมูทีไ 6 บຌานลักกงษี ตัๅงอยูทางทิศหนือ จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน ประมาณ  5 
กิลมตรมีลักษณะปຓนนินขาสลับทีไราบชนดียวกับหมูทีไ 5 ดยดຌานทิศหนือจดตำบลกาะกຌว ดຌานทิศ
ตะวันออก จดทางหลวงผนดินหมายลข 402 (ทพกระษัตรี) ดຌานทิศ฿ตຌจดทศบาลนครภูกใตละคลองสาม
กอง ดຌานทิศตะวันตกจดหมูทีไ 5 บຌานทุงคาพะนียงตก 

หมูทีไ 7 บຌานทารือ฿หม ตัๅงอยูทางทิศตะวันออก จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน 
ประมาณ 4 กิลมตร มีลักษณะปຓนพืๅนทีไราบปຓนสวน฿หญ มีคลองสายสำคัญเหลผานพืๅนทีไ คือ คลองทาจีน 
พืๅนทีไดຌานทิศหนือละทิศ฿ตຌติดกับทะลภูกใต ทิศตะวันออกติดคลองทาจีนละคลองวัด฿หม ดຌานทิศตะวันตกจด
ทศบาลนครภูกใต ละหมูทีไ 3 บຌานกูຌกู 
2.2 การลือกตัๅง  ตำบลรัษฎา ปຓนระบบการปกครององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบ ทศบาลตำบล ดังนัๅนตาม
พระราชบัญญัติการลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน พ.ศ.2545 กຌเขพิไมติมถึง (ฉบับทีไ 3)          
พ.ศ.2554 มาตรา 13 (3)  กำหนด฿หຌ มีการลือกตัๅงสมาชิกทศบาล (สท.) บงขตทศบาลปຓน 2 ขต
ลือกตัๅง คณะกรรมการการลือกตัๅงจังหวัดภูกใตเดຌบงการลือกตัๅงสมาชิกทศบาลของตำบลรัษฎา ดังนีๅ 
ประกอบดຌวย  (1) ขตลือกตัๅงทีไ 1 จำนวนสมาชิกสภาทศบาลตำบลรัษฎา ทีไจะมีการลือกตัๅง 6 คน พืๅนทีไทีไอยู฿น
ขตลือกตัๅง เดຌก หมูทีไ 1, หมูทีไ 3 บางสวน ยกวຌนบຌานลขทีไ 1-19/114, หมูทีไ 4 ละหมูทีไ 7  (2) ขตลือกตัๅงทีไ 2 จำนวนสมาชิกสภาทศบาลตำบลรัษฎา ทีไจะมีการลือกตัๅ ง 6 คน พืๅนทีไทีไอยู฿น
ขตลือกตัๅง เดຌก หมูทีไ 2, หมูทีไ 3 บางสวน บຌานลขทีไ 1-19/114 , หมูทีไ 5 ละหมูทีไ 6  ละอาศัยอำนาจหงพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ.2496 กຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 11) พ.ศ.2543 ความ
฿นมาตรา ๐๘ ทวิ กำหนดวา ฿นกรณีทีไประชาชน฿นขตทศบาล฿ดออกสียงสดงประชามติ฿หຌการบริหาร฿น
ขตทศบาล฿ชຌรูปบบนายกทศมนตรี ฿หຌทศบาลนัๅนมีนายกทศมนตรีจำนวน 1 คน ซึไงลือกตัๅงดยราษฎร      
ผูຌมีสิทธิลือกตัๅง฿นขตทศบาล  การลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร (ส.ส.) บบการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง ฿นชวงทีไผาน
มาสำหรับจังหวัดภูกใต ถูกบงปຓน 2 ขตลือกตัๅง มีจำนวน ส.ส. เดຌ 2 คน ซึไงตำบลรัษฎาอยูจัด฿หຌอยู฿นขต
การลือกตัๅงทีไ 2 ของจังหวัดภูกใต ละมีหนวยลือกตัๅง฿นตำบล 40 หนวย รายละอียด ดังนีๅ  (1) ขตลือกตัๅงทีไ 1 ประกอบดຌวย อำภอมือง (ยกวຌนตำบลกาะกຌว ตำบลราเวยຏ ละตำบล          
กะรน) หนวยลือกตัๅง 172 หนวยลือกตัๅง มี ส.ส.เดຌ 1 คน  (2) ขตลือกตัๅงทีไ 2 ประกอบดຌวย อำภอถลาง อำภอกะทูຌ อำภอมือง (ฉพาะตำบลกาะกຌว 
ตำบลราเวยຏละตำบลกะรน) หนวยลือกตัๅง 194 หนวยลือกตัๅง มี ส.ส. เดຌ 1 คน    
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3.จำนวนประชากร 
3.1ขຌอมูลกีไยวกับจำนวนประชากร 

รายงานสถิติจำนวนประชากรละครัวรือน฿นตำบลรัษฎา 
ปี ชาย หญิง รวม จำนวนครัวรือน 2564 23,306 25,884 49,190 30,623 2563 23,061 25,635 48,696 30,382 

2562 22,973 25,767 48,740 29,667 2561 22,628 25,429 48,057 29,244 
2560 22,228 25,146 47,374 28,861 

รายงานสถิติจำนวนประชากรละครัวรือน฿นตำบลรัษฎา (จำนกตามหมูบຌาน) 

หมูบຌาน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวรือน 
ทะบียนกลาง 360 333 693 1 
หมูทีไ 1 กาะสิหร 2,281 2,316 4,597 3,237 
หมูทีไ 2 บางชีหลຌา 1,651 1,873 3,524 2,401 
หมูทีไ 3 กูຌกู 6,633 7,307 13,940 8,896 
หมูทีไ 4 หลมตุຍกก 814 802 1,616 320 
หมูทีไ 5 ทุงคาพะนียงตก 4,839 5,584 10,423 8,431 
หมูทีไ 6 ลักกงษี 3,274 3,972 7,246 4,118 
หมูทีไ 7 ทารือ฿หม 3,454 3,697 7,151 3,219 

รวม 23,306 25,884 49,190 30,623 
3.2 ชวงอายุละจำนวนประชากร  รายงานทางสถิติจำนวนประชากรของตำบลรัษฎา จำนกตามชวงอายุ (ณ ดือนกันยายน 2564)  
รวม 48,737 คน สามารถจำนกออกปຓน 

กลุมอาย ุ พศ รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 
อายุตไำกวา 1ป 295 240 535 
อายุ 1 – 3 ป 965 896 1,861 
อายุ 4 – 6 ป 940 855 1,795 
อายุ 7 – 9 ป 909 845 1,754 

อายุ 10 – 12 ป 875 816 1,691 
อายุ 13 – 15 ป 800 810 1,610 
อายุ 16 – 18 ป 853 823 1,676 
อายุ 19 – 21 ป 853 922 1,775 
อายุ 22 – 24 ป 913 1,110 2,023 
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กลุมอาย ุ พศ รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

อายุ 25 – 27 ป 1,097 1,313 2,410 
อายุ 28 – 30 ป 1,196 1,276 2,472 
อายุ 31 – 33 ป 1,063 1,329 2,392 
อายุ 34 – 36 ป 1,199 1,345 2,544 
อายุ 37 – 39 ป 1,273 1,528 2,801 
อายุ 40 – 42 ป 1,324 1,578 2,902 
อายุ 43 – 45 ป 1,292 1,433 2,725 
อายุ 46 – 48 ป 1,083 1,302 2,385 
อายุ 49 – 51 ป 1,043 1,277 2,320 
อายุ 52 – 54 ป 1,019 1,118 2,137 
อายุ 55 – 57 ป 877 956 1,833 
อายุ 58 – 60 ป 782 896 1,678 
อายุ 61 – 63 ป 621 704 1,325 
อายุ 64 – 66 ป 479 550 1,029 
อายุ 67 – 69 ป 382 486 868 
อายุ 70 – 72 ป 299 400 699 
อายุ 73 – 75 ป 200 256 456 
อายุ 76 – 78 ป 163 182 345 
อายุ 79 – 81 ป 107 152 259 
อายุ 82 – 84 ป 76 107 183 
อายุ 85 – 87 ป 42 76 118 
อายุ 88 – 90 ป 21 32 53 
อายุ 91 – 93 ป 23 34 57 
อายุ 94 – 96 ป 6 10 16 
อายุ 97 – 99 ป 3 4 7 
อายุ 100 ปขึๅนเป 0 3 3 

รวม 23,073 25,664  48,737 
ทีไมา :  ระบบสถติิทางการทะบยีน กรมการปกครอง (ขຌอมูล ณ ดอืนกันยายน 2564)      
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา  ตำบลรัษฎามีสถานศึกษากระจายตัวอยู฿นพืๅนทีไตางโ ทัๅงสถานศึกษาสังกัดภาครัฐ อกชน           
ป็นจำนวนมาก ดยสามารถจำป็นออกป็น  (1) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (สังกัดทศบาลตำบลรัษฎา)    1.1 รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา จำนวนนักรียน 131 คน      จำนวนครูผูຌสอน 6 คน     จำนวนผูຌชวย/พนักงานจຌาง 1 คน    1.2 ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานทศบาล 1 จำนวนนักรียน    60 คน         (บຌานทารือ฿หม) ผูຌดูลดใก 2 คน     จำนวนผูຌดูลดใก      1  คน   1.3 ศูนยຏพัฒนาดใกลใกทศบาล 2 จำนวนนักรียน  120 คน         (บຌานทุงคาพะนียงตก)  จำนวนครูผูຌสอน 2 คน     จำนวนผูຌดูลดใก 6 คน    1.4 ศูนยຏพัฒนาดใกลใกทศบาล 3 จำนวนนักรียน  97 คน         (บຌานกูຌกู) จำนวนครูผูຌสอน   1 คน     จำนวนผูຌดูลดใก   4 คน    1.5 ศูนยຏพัฒนาดใกลใกทศบาล 4 จำนวนนักรียน  53 คน    (บຌานหลมตุຍกก) จำนวนครูผูຌสอน 1 คน     จำนวนผูຌดูลดใก 4 คน 
ทีไมา :  กองการศึกษา ทศบาลตำบลรัษฎา (ขຌอมูล ณ ดือนตุลาคม 2564)  (2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาภูกใต   2.1 ประภทระดับประถมศึกษา    2.1.1  รงรียนบຌานกูຌกู     2.2 ประภทระดับขยายอกาสทางการศึกษา    2.2.1  รงรียนกาะสิหร     2.2.2  รงรียนบຌานทุงคา บุณยขจรประชาอาสา  (3) สถานศึกษาสังกัดสังกัดอกชน   3.1 ประภทอนุบาล-ประถม    3.1.1  รงรียนอนุบาลบุษบง      3.1.2  รงรียนทพอำนวยวิทยา   (4) สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   4.1 ประภทวิทยาลัยราชภัฎภูกใต    4.1.1  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูกใต  
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 นอกจากนีๅยังมีสถานศึกษา฿นระดับตางโ ของจังหวัด ทีไอกาสทางการศึกษาของดใก฿นจังหวัดภูกใต 
ซึไงคอนขຌางมีศักยภาพ มีชืไอสียงละเดຌรับความนิยมตอผูຌปกครองทีไจะสงบุตรหลานเปขຌารียน ตัๅงอยู฿นขต
อำภอมืองภูกใตปຓนพืๅนทีไ฿กลຌคียงตำบลรัษฎา พืไอรองรับจำนวนดใกนักรียน฿นจังหวัดภูกใต รวมถึงพืๅนทีไ
฿กลຌคียงประกอบดຌวย  (5) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา   5.1 ระดับมัธยมศึกษา     5.1.1  รงรียนภูกใตวิทยาลัย      5.1.2  รงรียนสตรีภูกใต      5.1.3  รงรียนฉลิมพระกียรติฯ   (6) สถานศึกษาสังกัดอกชน   6.1 ประภทอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตຌน      6.1.1  รงรียนขจรกียรติศึกษา     6.1.2  รงรียนดาราสมุทรภูกใต    6.2 ประภทอนุบาล-ประถม-มัธยมศึกษาตอนตຌน-มัธยมตอนปลาย     6.2.1  รงรียนดาวรุงวิทยา    6.3 ประภทอาชีวะศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.)      6.3.1  วิทยาลัยทคนลยีภูกใต     6.2.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษา    ตำบลรัษฎาคอนขຌางจะเดຌปรียบกวาทຌองถิไนอืไนหลายหง นืไองจากมีพืๅนทีไตัๅงอยู฿กลຌศาลากลาง         
ซึไงปຓนจุดศูนยຏรวมของสถานศึกษาสำคัญหลายหง อีกทัๅงยังมีมหาวิทยาลัยอยู฿นพืๅนทีไ ซึไงสะดวกละมีอิทธิพล
ตอการบูรณาการพืไอพัฒนาหลักสูตรดຌานการรียนการสอนทางดຌาน฿หຌกับสถานศึกษา฿นพืๅนทีไ฿หຌมีศักยภาพ
ทียบคียงกับสถานศึกษาทีไเดຌรับความนิยม฿นปัจจุบัน ซึไงปຓนการสรຌางรงกระตุຌนละปຂดอกาสทางการศึกษา
฿หຌดใก฿นพืๅนทีไอยากศึกษาตอ฿นระดับทีไสูงขึๅนเป ละหากเดຌรับการพัฒนาหลักสูตร฿นระยะยาวจะมีอิทธิพลตอ
สถานศึกษา ละชวย฿นการการปรับทัศนคติทางดຌานการศึกษาของดใกนักรียน฿นพืๅนทีไอยากศึกษาตอ฿นพืๅนทีไ
เดຌคอนขຌางมาก  
4.2 การสาธารณสุข  ตำบลรัษฎา มีรงพยาบาลละศูนยຏบริการประชาชน ตัๅงอยู฿นพืๅนทีไ จำนวน 3 หง ประกอบดຌวย 

1.ศูนย์บริการสาธารณสุขทศบาลตำบลรัษฎา มีพืๅนทีไรับผิดชอบ฿นการคอยบริการดูลสุขภาพของ
ประชาชนตำบลรัษฎา ดຌวยกัน 2 พืๅนทีไ  คือ หมูทีไ 2 ละ หมูทีไ 3 หนຌาทีไหลัก คือ ฿หຌบริการดูลกีไยวกับ
สุขภาพอนามัยของประชาชนทุกชวงอายุ฿นพืๅนทีไ การ฿หຌบริการดຌานสาธารณสุขของงานศูนยຏบริการฯ  มีการ
ผสมผสานดຌานสงสริมสุขภาพควบคุมปງองกันรค รักษาพยาบาลละฟຕนฟูสภาพ นຌนหลักการ ดูลตนอง (Self Care) ดยมีอัตรากำลังทางการพทยຏละสาธารณสุข ฿นปงบประมาณ 2565 ประกอบดຌวย  1. พยาบาลวชปฏิบัติ จำนวน 1 คน  2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน  3. ผูຌชวยจຌาพนักงานสาธารณสุข จำนวน   1 คน  4. ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ จำนวน 2  คน 
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 5. พนักงานขับรถพยาบาล จำนวน 1 คน  6. อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัษฎา จำนวน  35 คน 
วลา฿นการ฿หຌบริการตัๅงตวันจันทรຏ - ศุกรຏ ตัๅงตวลา 08.30 - 16.30 น. ดย฿นตละวันจะ฿หຌบริการ

฿นดຌานตางโ 
วัน/วลา 08.30 - 12.00 น. (ชวงชຌา) 13.00 - 16.30 น. (ชวงบาย) 

จันทร์ คลินิกวางผนครอบครัว งานอนามัยรงรียน 
อังคาร คลินิกฝากครรภຏ งานอนามัยรงรียน 
พุธ คลินิกบาหวาน/ความดัน ยีไยมบຌาน 
พฤหัสบด ี ฉีดวัคซีนทุกสัปดาหຏทีไ 3 ของดือน ยีไยมบຌาน 
ศุกร์ ตรวจรคทัไวเป ยีไยมบຌาน  จากการดำนินงานของกองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม ฿นชวงปงบประมาณ พ.ศ.2565 พบวา 

ดือนตุลาคม 2564 พบผูຌปຆวยรคติดตอ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา ดังนีๅ  1. ผูຌปຆวยรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 (COVID-19)   จำนวน      185 คน   2. ผูຌปຆวยรคเขຌลือดออก   จำนวน   608 คน  3. ผูຌปຆวยรคมือ ทຌา ปาก   จำนวน        34    คน  4. ผูຌปຆวยรคหัด    จำนวน 6 คน 
อัตราการขຌารับบริการจำนกตามกลุมผูຌ฿ชຌบริการ  ประภทประกันสังคม  จำนวน 30  คน UC ฿นครือขาย 
จำนวน 462 คน ละสิทธิ่อืไน โ  จำนวน  24 คน มีรายละอียดดังนีๅ 

1. ตรวจกอนคลอดครัๅงรกของครรภຏนัๅน จำนวน 56 คน ยกปຓนกลุมประกันสังคม 18 คน UC 
ในเครือข่าย  20  คน  ละสิทธิ์อืไน โ 18  คน 

2. วางผนครอบครัว จำนวน 35 คน ยกปຓนผูຌ ฿ชຌบริการกลุมประกันสังคม 12 คน UC 
ในเครือข่าย 17 คน ละสิทธิ์อืไน โ 6  คน 

3. การดูลดใกลใก (รกกิด – 5 ป) รับวัคซีน ปຓนผูຌ฿ชຌบริการกลุม UC ฿นครือขาย  จำนวน 325 
คน 

4. การดูลดใกตละยาวชน (6 – 14) รับวัคซีนหัดยอรมัน ปຓนผูຌ฿ชຌบริการกลุม UC ฿นครือขาย 
จำนวน 100 คน    
ทีไมา :  ศูนย์บริการสาธารณสุขทศบาลตำบลรัษฎา (ขຌอมูล ณ ดือน ตุลาคม 2564)  2.รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตำบลรัษฎา หมูทีไ 1 ตำบลรัษฎา ปຓนหนวยบริการปฐมภูมิ ซึไงอยู
ภาย฿ตຌครือขาย (CUP) มีรงพยาบาลวชิระภูกใต ปຓนหนวยบริการประจำทีไคอยรับการสงตอ ดยมีศักยภาพ
฿นการ฿หຌบริการ ดังนีๅ  1. บริการสรຌางสริมสุขภาพละปງองกันการจใบปຆวย   2. บริการการตรวจวินิจฉัยรค รักษาพยาบาลละฟຕนฟูสมรรถภาพบืๅองตຌน  3. บริการทันตกรรม   4. บริการยีไยมบຌาน ละบริการชิงรุก  5. มีบริการตรวจทางหຌองปฏิบัติการ หรือบริการตรวจทางทคนิคการพทยຏ 
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 6. บริการกายภาพบำบัด  7. บริการวชกรรมเทย  8. บริการภสัชกรรม  9. อัตรากำลังบุคลากร   9.1 พทยຏทัไวเป จำนวน - คน   9.2 ทันตพทยຏ จำนวน - คน   9.3 ทันตาภิบาล จำนวน  1 คน   9.4 ภสัชกรรม จำนวน - คน   9.5 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 คน   9.6 พทยຏผนเทย จำนวน 1 คน   9.7 ผูຌชวยพทยຏผนเทย จำนวน - คน   9.8 บุคลากรอืไนโ ทางดຌานวิทยาสุขภาพ จำนวน 3 คน 

ทีไมา : รงพยาบาลสงสริมสุขภาพชุมชนตำบลรัษฎา (ขຌอมูล ณ ดอืนตุลาคม 2564)  3.รงพยาบาลมิชชัไนภูกใต (รงพยาบาลอกชน) ตัๅงอยูหมูทีไ 3 ถนนทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา                
มีศักยภาพ฿นการ฿หຌประชาชนทีไมา฿ชຌบริการดังนีๅ   1.คลินิกศัลยกรรม   2.คลินิกอายุรกรรม   3.คลินิกสูตินารีพทยຏ   4.คลินิกศัลยกรรมกระดูก   5.คลินิกทันตกรรม   6.คลินิกหู คอ จมูก   7.คลินิกรคกุมารพทยຏ   8.คลินิครคตา    
ทีไมา : รงพยาบาลมิชชัไน (ขຌอมูล ณ ดือนตลุาคม 2564) 
4.3 อาชญากรรม  เดຌรายงานตัวลขสถิติการรับจຌงละจับของความผิด฿นคดีทีไสำคัญของจังหวัดภูกใต ดยจำนกตาม
ประภทคดีทีไรับจຌง ออกปຓน 4 กลุม ดังนีๅ  

ประภทความผิด พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
รับจຌง จับกุม รับจຌง จับกุม 

1. คดีประทุษรຌายตอชีวิตรางกายละพศ 195 199 133 113 
2. คดีประทุษรຌายตอทรัพยຏ 855 739 721 553 
3. ฐานความผิดพิศษ 1,471 1,436 650 603 
4. คดีทีไรัฐปຓนผูຌสียหาย 16,698 17,834 0 13,638 
ทีไมา :  สำนักงานสถิติจังหวัดภูกใต (ขຌอมูล ณ ดือนมิถุนายน 2564)  
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4.4 ยาสพติด  ปัญหายาสพติด฿นชุมชนของทีไอยู฿นความดูลขตทศบาลตำบลรัษฎา พบวามีผูຌติดยาสพติด ละ
ผูຌคຌาอาศัยอยู฿นพืๅนทีไ ซึไงทางจຌาหนຌาทีไตำรวจ ผูຌนำชุมชน ประชาชน หนวยงานตางโ เดຌรวมกับทศบาลตำบล
รัษฎาสอดสองดูล฿นการรณรงคຏ ประชาสัมพันธຏ จຌงบาะส ฝຄกอบรมละ฿หຌความรูຌกยาวชน฿นพืๅนทีไ 
สรุปสถานการณ์การบำบัดรักษายาสพติด ตามระบบรายงาน บสต.3 ปีงบประมาณ 2564 (ตัๅงต 1 ตุลาคม 2563 – 2 มิถุนายน 2564)  
ระบบบำบัด สมัคร฿จ บังคับ ตຌองทษ รวม 
ผูຌปຆวยขຌารับการบาบัดทัๅงหมด     

พศ ชาย 67 29 91 187 
หญิง 5 6 48 59 

อาชีพ รับจຌาง 41 21 47 109 
นักรียน/นักศึกษา 16 2 0 18 
วางงาน 7 5 35 47 
อืไนโ 8 7 57 72 

สารสพติด ยาบຌา 18 12 59 89 
กัญชา 16 4 3 23 
กระทอม 11 0 6 17 
ฮรอีน 0 0 0 0 
เอซຏ 27 19 71 117 

อายุ นຌอยกวา 10 ป 0 0 0 0 
10 - 14 ป 0 0 1 0 
15 - 19 ป 37 0 28 65 
20 - 24 ป 11 12 16 39 
25 - 29 ป 4 6 21 31 
30 - 34 ป 15 8 29 52 
35 ปขึๅนเป 5 9 45 59 

ทีไมา : งานยาสพตดิ กลุมงานควบคุมรคไมติดตอ สุขภาพจติละยาสพตดิ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดภูกใต                       
(ขຌอมูล ณ ดือนมิถุนายน 2564) 
4.5 การสังคมสงคราะห์   การสังคมสงคราะหຏ ปຓนการชวยหลือระยะยาวจนกวาผูຌรับบริการนัๅนจะสามารถชวยหลือตนอง
เดຌ฿นทีไสุด ซึไงผูຌรับบริการ฿นงานสังคมสงคราะหຏ มีหลายกลุมดຌวยกัน ชน กลุมดใกละยาชน กลุมสตรี กลุม
หัวหนຌาครอบครัว กลุมผูຌสูงอายุ กลุมคนพิการ ละกลุมผูຌประสบสาธารณภัย ดยมีจุดมุงหมาย ดังนีๅ 
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  1. พืไอ฿หຌผูຌประสบปัญหาความทุกขຏยากดือดรຌอน ทีไชวยหลือตนองเมเดຌ฿หຌสามารถชวยตนองเดຌ 
ปຓนการบรรทา ละกຌเขปัญหา การปງองกัน ละขจัดปัญหา การฟຕนฟู ละปรับสภาพของบุคคล ครอบครัว 
กลุมละชุมชน   2. พืไอกຌเขปัญหาสังคม ปຓนการกຌเขปัญหาสังคม฿หຌลดนຌอยหรือหมดเป อาทิ ปัญหาดใกละ
ยาวชน ปัญหายาสพติด ปัญหาชุมชนออัด ปัญหาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยຏสิน ปัญหาการ฿ชຌรงงาน
ดใกละดใกงานสตรี ปัญหาคนพิการ ปัญหาการขาดคลนบริการละสวัสดิการ฿นสังคมชนบท ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรม ละปัญหาสุขภาพจิต   3. พืไอการพัฒนาสังคม หรือพัฒนาคน พืไอ฿หຌชวยสังคม฿หຌมีความจริญกຌาว ซึไงปัจจุบันประทศ
เทย ถือวาปງาหมายของการสังคมสงคราะหຏคือการพัฒนาสังคม พืไอชวย฿หຌผูຌรับบริการสามารถชวยตนองเดຌ 
ละจะเดຌมีสวนรวม฿นการทำประยชนຏ฿หຌกสังคมละประชาชาติ฿นทีไสุด   ซึไงทศบาลตำบลรัษฎา฿นฐานะหนวยงานภาครัฐ เดຌดำนินการจัดสวัสดิการสังคม฿หຌกกลุมตางโ 
ของชุมชน฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎาอยางตอนืไองปຓนประจำทุกป ตามทีไกลุมปງาหมายเดຌมาขึๅนทะบียนอาเวຌกับทาง
ทศบาล ดยปัจจุบันมีกลุมทีไขຌารับการจัดสวัสดิการของทศบาล ประกอบดຌวย 
สถิติการจัดสวัสดิการสังคมกผูຌสูงอายุทีไมาขึๅนทะบียน 

จำนวนผูຌสูงอายุตามชวงอายุ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
จำนวน จำนวน 

อายุระหวาง 60 - 69 ป 3,186 3,368 
อายุระหวาง 70 - 79 ป 1,230 1,345 
อายุระหวาง 80 - 89 ป 374 396 
อายุตัๅงต 90 ปขึๅนเป 60 61 

รวม 4,850 5,170 
ทีไมา : กองสวัสดิการสังคม ทศบาลตำบลรัษฎา (ขຌอมูล ณ ดือนตลุาคม 2564) 
5.ระบบบริการพืๅนฐาน 
5.1การคมนาคมขนสง   การคมนาคมภาย฿นตำบลรัษฎา มีความสะดวกทัๅงการคมนาคมทางบกละทางนๅำ ดยมีรายละอียด 
ดังนีๅ  1. ถนนสายหลัก เดຌก ถนนทางหลวงผนดินหมายลข 402 (ทพกระษัตรี) ละถนนสายลีไยงมือง
สาย฿หม (บายพาส)  2. ถนนสายรอง เดຌก ถนนรัษฎานุสรณຏ ถนน รพช.ภก.4131 (บຌานสามกอง - มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูกใต) ถนน รพช.ภก.3047 (ศรีสุทัศนຏ-บຌานกาะสิหร) ถนน ยธ.ภก.2006 (รอบกาะสิหร)  3. ถนนติดตอภาย฿นชุมชน เดຌก ถนน รพช.ภก.3109, ถนน รพช.ภก4057, ถนน รพช.ภก.3068, 
ถนน รพช.ภก.3041, ถนน รพช.ภก.4100 ละ ถนนสายบຌานทุงคา - บຌานพปลา  4. ถนนซอย ถนนลูกรัง ทีไขຌาถึงหมูบຌานอีกหลายสຌนทาง  5. ทาทียบรือประมง ละทาทียบรือทองทีไยวบริวณปากคลองทาจีนซึไงชืไอมตอกับการคมนาคม
ทางบก 
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 6. สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใตหงทีไ 2 ภาย฿ตຌการบริหารงานของทศบาลตำบลรัษฎา ตัๅง฿น
พืๅนทีไ หมูทีไ 2 ตำบลรัษฎา 
5.2 การเฟฟງา  ประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขตทศบาลตำบลรัษฎามีเฟฟງา฿ชຌ ดย฿ชຌเฟฟງาของการเฟฟງาสวนภูมิภาคละ
เฟฟງาสาธารณะ (เฟฟງาสองสวาง) ครอบคลุมถนนกือบทุกสาย฿นขตทศบาล ซึไงทศบาลตำบลรัษฎา          
มีงบประมาณ฿นการขยายขตเฟฟງาพืไอ฿หຌประชาชนมีเฟฟງา฿ชຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไ 
5.3 การประปา  การบริการประปา฿นจังหวัดภูกใต มีดังนีๅ  (1) ครงการชลประทานภูกใต เดຌสรุปขຌอมูลการผลิตนๅำประปาของการประปาทศบาลนครภูกใต 
พ.ศ.2564 ดยการประปาทศบาลนครภูกใตผลิตนๅำประปาจากหลงนๅำดิบ฿นขุมหมืองรຌาง 7 หง ของอกชน
ละของทศบาล ดังนีๅ   1.1 ขุมนๅำทศบาล ความจุ 710,200 ลูกบาศกຏมตร ของทศบาลนครภูกใต   1.2 ขุมนๅำสวนฉลิมพระกียรติฯ ร.9 ความจุ 184,300 ลูกบาศกຏมตร ของทศบาลนครภูกใต   1.3 ขุมนๅำหนຌารงพยาบาลวชิระภูกใต ความจุ 109,500 ลูกบาศกຏมตร ของบริษัทอยซียง 
จำกัด   1.4 ขุมนๅำซอยพะนียง ความจุ 150,400 ลูกบาศกຏมตร ของบริษัท อยซีๅยง จำกัด   1.5 ขุมฝด ความจุ 223,600 ลูกบาศกຏมตร ของบริษัท ขຌงหงวน จำกัด   1.6 ขุมนๅำบริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด อำภอกะทูຌ ความจุ 13,300 ลูกบาศกຏมตร   1.7 ขุมนๅำบริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด ถนนจຌาฟງา ความจุ 660,200 ลูกบาศกຏมตร    รวมปริมาณนๅำดิบทัๅงสิๅน 2,051,500 ลูกบาศก์มตร  ทศบาลนครภูกใต มีรงผลิตนๅำประปา จำนวน 3 หง คือ   1. ระบบผลิตขุมนๅำทศบาล กำลังการผลิต 1,680 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   2. ระบบการผลิตขุมนๅำสวนฉลิมพระกียรติฯ ร.9 กำลังการผลิต 3,600 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   2. ระบบการผลิตถนนดำรง กำลังการผลิต 20,880 ลูกบาศกຏมตรตอวัน    รวมอัตรากำลังการผลิตนๅำทัๅงสิๅน 26,160 ลูกบาศก์มตรตอวัน 
ทีไมา : ครงการชลประทานจังหวัดภูกใต (ขຌอมูล ณ ดือนพฤษภาคม 2564)  (2) การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูกใต มีกำลังผลิตทีไ฿ชຌงานรวม 76,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน 
บงปຓน  2.1 การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูกใต มีกำลังผลิต฿ชຌงานรวม 48,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน 
ดยมีสถานีผลิตนๅำ จำนวน 2 หง เดຌก   (1) สถานีผลิตนๅำสำนักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูกใต มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานจริง 
36,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   (2) สถานีผลิตนๅำบຌานบางจ มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานจริง 12,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน  2.2 อกชน มีกำลังผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 28,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน ดยมีสถานีผลิตนๅำ 
จำนวน 3 หง ดังนีๅ  
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  (1) สถานีผลิตนๅำกะทูຌ : มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 28,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   (2) สถานีผลิตนๅำขຌงหงวน : มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   (3) สถานีผลิตนๅำ RO กะรน : มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 12,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   ละทำสัญญาซืๅอนๅำประปาพืไอทีไสถานีผลิตนๅำจຌาฟງา : มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 
3,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน  พืๅนทีไการ฿ชຌบริการนๅำประปาของการประปาสวนภูมิภาค  อำภอมือง จำนวน 6 ตำบล เดຌก    1. ตำบลรัษฎา   2. ตำบลวิชิต   3. ตำบลกาะกຌว   4. ตำบลฉลอง   5. ตำบลราเวยຏ    6. ตำบลกะรน  อำภอถลาง จำนวน 4 ตำบล เดຌก    1. ตำบลชิงทะล   2. ตำบลทพกระษัตรี   3. ตำบลศรีสุนทร   4. ตำบลปຆาคลอก  อำภอกะทูຌ จำนวน 3 ตำบล เดຌก    1. ตำบลกะทูຌ   2. ตำบลปຆาตอง   3. ตำบลกมลา 
สถิติผูຌ฿ชຌนๅำ ปริมาณการผลิต ละการจำหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดภูกใต ปีงบประมาณ 
2563 – 2564   

ประภทผูຌ฿ชຌ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผูຌ฿ชຌนๅำ (ราย) 66,742  66,580  
ปริมาณนๅำผลิตจริง (ลูกบาศกຏมตร) 2,352,224  2,125,333 
ปริมาณนๅำขาย (ลูกบาศกຏมตร) 1,324,432  1,347,772  
ทีไมา : การประปาสวนภมูิภาคสาขาภูกใต (ขຌอมูล ณ ดือนมิถุนายน 2564) 
5.4 การบริการทคนลยีละการสืไอสาร (ทรศัพท์ อินตอร์นใต ละคอมพิวตอร์)  ประชาชน฿นขตพืๅนทีไทศบาลตำบลรัษฎาสวน฿หญ฿ชຌทรศัพทຏมือถือ฿นการสืไอสารละทรศัพทຏบຌาน   
มีการชืไอมตออินตอรຏนใตสำหรับชืไอมตออุปกรณຏคอมพิวตอรຏ ทัๅง฿นระบบ AIS , TRUE , DTAC   
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5.5 เปรษณีย์หรือการสืไอสารหรือการขนสงละวัสดุ ครุภัณฑ์  มีทีไทำการเปรษณียຏทรลข 2 หงดำนินการดยสำนักงานการสืไอสารเปรษณียຏขต 8 ปัจจุบัน
ละเดຌมีการขยายสาขาทีไทำการเปรษณียຏภูกใตตัๅงอยูทีไ บิๆก ซี สีไยกมหาวิทยาลัยราชภัฎภูกใต  มีสถานีวิทยุทรทัศนຏสวนภูมิภาค 1 สถานี คือ สถานีวิทยุทรทัศนຏหงประทศเทย จังหวัดภูกใต  
กรมประชาสัมพันธຏตัๅงอยูบนขารัง อำภอมืองภูกใต พรภาพออกอากาศทางชอง 11 ซึไงปัจจุบันเดຌปลีไยนปຓน
ชอง NBT พืไอ฿หຌปຓนเปตามนยบายของรัฐบาล฿นการพัฒนาสืไอสารมวลชนของรัฐ ฿หຌมีคุณภาพละมี
ภาพลักษณຏทีไทันสมัยสอดคลຌองกับความตຌองการของสังคม ละมีหนังสือพิมพຏทีไผลิต฿นทຌองถิไน ชน 
หนังสือพิมพຏสียง฿ตຌ ภูกใตพสตຏ ปຓนตຌน 
6.ระบบศรษฐกิจ 6.1 การกษตร   พืๅนทีไปลูกทาการกษตร ฿นทຌองทีไตำบลรัษฎา อำภอมืองภูกใต จำนวน 19,092 เร ดยยกการผลิต
พืชตละประภท คือ   1. ยางพารา ลักษณะการปลูกยางพารามักจะปลูกกัน฿นบริวณชิงขาละบนควนขาสวนบริวณ          
ทีไราบมีการปลูกเมมากนักนืๅอทีไปลูกทัๅงหมดของตำบล จำนวน 397 เร 1 งาน 68 ตารางวา กษตรกรทีไทำสวน
ยาง จำนวน 19 ราย  2. มะพรຌาว ลักษณะการปลูกมะพรຌาวจะปลูกถบชายทะลละบริวณปຓนสวน฿หญอดีตปลูก
มะพรຌาวกลาง ระยะตอมามืไอธุรกิจการทองทีไยวขยายตัวมากขึๅน กษตรกรจึงหันเปปลูกมะพรຌาวนๅำหอมละ
นๅำหวานพิไมมากขึๅน พืๅนทีไปลูกมะพรຌาวทัๅงหมด 21 เร จำนวนครัวรือนกษตรกรทีไปลูก จำนวน 3 ครัวรือน 
ผลผลิตฉลีไย 59 ผล /ตຌน/ป  3. สะตอ การปลูกพืชชนิดนีๅมีการปลูกมาก฿นถบชิงขาละบนภูขาปะปนกับยางพาราละเมຌผลอืไน             
มีการขยายพืๅนทีไปลูกมากขึๅน ผลผลิตฉลีไย 150,000 ฝัก/เร  4. เมຌผลอืไน โ เดຌก ทุรียน ลองกอง จำปาดะ กลຌวย มะละกอ  5. พืชผัก หลงปลูกผักทีไสำคัญของตำบล ทีไปลูกปຓนผักกิน฿บปຓนสวน฿หญ ชน ผักกาดขียวกวางตุຌง 
ผักกาดขาว ผักบุຌง คะนຌา นอกจากนีๅกใมีผักกินผล ชน ถัไวฝักยาว ตงรຌาน บวบหลีไยม พริก มะขือ ปຓนตຌน  6. เมຌดอกเมຌประดับ การปลูกเมຌดอกเมຌประดับ฿นครัๅงอดีตมีการปลูกพียงพืไอประดับอาคารบຌานพัก
ละบูชาพระ ตอมามืไอธุรกิจทองทีไยวขยายตัวขึๅน การผลิตเมຌดอกเมຌประดับพืไอการคຌาละบริการ การจัด
สวนพรหลาย เมຌดอกทีไตลาดตຌองการ ชน กลຌวยเมຌ กุหลาบ ฟຕองฟງา 
ทีไมา : กษตรตำบลรัษฎา (ขຌอมูล ณ ดือนมิถุนายน 2564) 6.2 การประมง  ชุมชน฿นขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา฿นพืๅนทีไหมูทีไ 4 บຌานหลมตุຍกก ปຓนกลุมทีไมีการประกอบอาชีพประมง
ประภทประมงพืๅนบຌานปຓนอาชีพหลักพืไอ฿ชຌ฿นการบริภค฿นครัวรือนสวนทีไหลือกในำเปจำหนาย ละ
รือประมงพาณิชยຏ฿นพืๅนทีไหมูทีไ 1 ละหมูทีไ 7   การประมงทะลสัตวຏนๅำทีไจับเดຌจะมีการนำมาขึๅนทีไทาทียบรือตำบลรัษฎาปัจจุบันปริมาณสัตวຏนๅำเดຌ
ลดนຌอยลงมาก จำปຓนตຌองมีการพาะลีๅยงสัตวຏนๅำชายฝัດงสริมขึๅนอีกทางหนึไง พืๅนทีไตำบลรัษฎาปຓนพืๅนทีไติด
ชายฝัດงทะลดຌานตะวันออกปຓนปຆาชายลนละมีคลนถบชายฝัດงทำ฿หຌมีหลงพาะลีๅยงสัตวຏนๅำจำนวนมาก
พอสมควร สัตวຏนๅำทีไลีๅยงเดຌก กุຌงกุลาดำ ปลา฿นกระชัง การลีๅยงปลา฿นกระชัง฿น สวนมากลีๅยงปลากระชัง
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ละปลากะพงขาว การลีๅยงปลา฿นกระชัง ขนาด 3 x 3 มตร ปลอยปลา฿นกระชัง ขนาด 3 ขีด จำนวน 200 – 300 ตัว ดยพันธุຏปลากใบละรวบรวมจากหลงธรรมชาติ฿นบริ วณชายฝัດงทะลระยะลีๅยงประมาณ 6 - 8 
ดือน ดย฿หຌอาหารสดวันละ 1 ครัๅง ขายปຓนปลา฿หญ  การประมงนๅำจืด ปัจจุบันการลีๅยงปลานๅำจืด฿นทຌองทีไตำบลรัษฎายังมีการลีๅยงกันนຌอยนืไองจากหลง
นๅำละความตຌองการของตลาดจะมีพียงปลาดุกทานัๅน 6.3 การปศุสัตว์   กษตรกร฿นขตตำบลรัษฎา มีการผลิตสัตวຏ฿นลักษณะบริภคภาย฿นครัวรือนละพืไอการคຌาตยังมี
เมพียงพอ฿นขณะดียวกันเดຌมีการรวมกลุมผูຌลีๅยงสัตวຏตละชนิดละ฿นการผลิตสัตวຏชนิดตาง  โ ชน คนืๅอ 
กระบือ สุกร เกพืๅนมือง เกนืๅอ เกเข ปຓดทศ ปຓดเข พะ ตามลำดับ 

ตารางสดงจำนวนกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ ปี 2564  
รายละอียด หมู 1 กาะสิหร หมู 2 บางชีหลຌา หมู 3 กูຌก ู หมู 4 หลมตุຍกก หมู 5 ทุงคา

พะนียงตก หมู 6 ลักกงษี  หมู 7 ทารือ฿หม 
กษตรกร 

(ราย) จำนวน 
(ตัว) กษตรกร 

(ราย) จำนวน 
(ตัว) กษตรกร 

(ราย) จำนวน 
(ตัว) กษตรกร 

(ราย) จำนวน 
(ตัว) กษตรกร 

(ราย) จำนวน 
(ตัว) กษตรกร 

(ราย) จำนวน
(ตัว) กษตรกร 

(ราย) จำนวน
(ตัว) 

คนืๅอ 5 60 - - 6 38 - - 1 23 5 6 - - 
กระบือ - - - - - - - - 1 7 - - - - 
สุกร 3 220 - - 4 122 - - - - 1 10 - - 
เกพืๅนมือง 35 1,049 72 2,272 42 3,573 5 130 47 1,460 74 3,170 3 91 
เกเข 1 5 - - 2 16,981 - - 1 10 1 5 1 40 
ปຓดทศ 5 585 8 169 23 604 - - 9 183 18 441 1 20 
ปຓดเข 1 390 - - - - - - - - - - - - 
พะ 1 21 - - 2 73 - - - - 1 18 - - 

ทีไมา  :  กษตรตำบลรัษฎา , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูกใต (ขຌอมูล ณ ดือนมิถุนายน 2564) 6.4 การทองทีไยว  1. ศาลจຌายกคกຌง (ศาลจຌาสามกอง฿น ซอยพะนียง) เหวຌพระปຓนสิริมงคลทีไศาลจຌาอายุรຌอย
กวาป ดຌวยรงศรัทธาของชาวบຌาน จากศาลจຌาลใกโ พัฒนาจนปຓนศาลจຌาขนาด฿หญ กลายปຓนชุมชนทีไรวม
ผูຌคนเดຌหนานน มีองคຏจຌอซูกຌง องคຏประธานศาลจຌา ชาวรัษฎานิยมบูชาองคຏพระละอธิษฐานขอพร ขอ฿หຌ
สุขภาพขใงรง รไำรวย อยูยในปຓนสุข ปຓนประจำทุกปศาลจຌาหงนีๅจะจัดงานประพณีถือศีลกินผักละจัด
ขบวนหพระรอบมือง ซึไงเดຌรับความสน฿จปຓนอยางยิไง  2. จุดชมวิว วัดกาะสิหร สัมผัสความงามภูกใต 360 องศา ณ วัดกาะสิหร ชืไนชมละสัมผัส
บรรยากาศความงดงามของภูกใต 360 องศา เดຌทีไนีไบนยอดขาวัดกาะสิหร ทีไหลายโ คน ขึๅนมากใบความ
งดงาม฿นชวงพระอาทิตยຏลับฟງา นอกจากนีๅยังปຓนทีไประดิษฐานพระพุทธเสยาสนຏองคຏ฿หญ ภาย฿นพระอุบสถทีไ
นักทองทีไยวมักนิยมมากราบเหวຌบูชาสักการะ พรຌอมชืไนชมวิวทิวทัศนຏทีไงดงามสุดสายตา  3. จุดชมลิงกาะสิหร พบกับบรรยากาศสนุกสนาน พลิดพลินกับการ฿หຌอาหารลิงสม ทีไรอคอย
อาหารจากทุกคนดຌวยสีหนຌาละทาทางสนุกสนามของลิงตัวนຌอย ปຓนความประทับ฿จทีไสามารถสัมผัสเดຌดຌวย
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ความสุข ณ จุดชมลิง ทามกลางความอุดมสมบูรณຏของผืนปຆากงกาง อีกทัๅงปຓนหลงศึกษารียนรูຌกีไยวกับ
ระบบนิวศนຏปຆาชายลน บนถนนทพประทานกาะสิหร   4. จุดชมวิวขาตຍะซะ ภูขาสูง฿หญทีไตัๅงตระหงาน฿จกลางมืองภูกใต มีความสูงกวา 250 มตร 
ปຓนภูขาคูบຌานคูมืองชาวภูกใตมาปຓนระยะวลานาน ปຓนสถานทีไพักผอนหยอน฿จ ละปຓนทีไชืไนชอบสำหรับผูຌ
ทีไนิยมออกกำลังกายดยสามารถดินขึๅนเปตามนวลาดชันของขาตຍะซะ พลิดพลินกับการ฿หຌอาหารลิง
ตลอดระยะทางสามารถชืไนชมวิวทิวทัศนຏของมืองภูกใต มองหในทัศนียภาพของตัวมืองซึไงลຌอมรอบดຌวยทะล 
หในสຌนขอบฟງา ละนวขาระหวางสຌนทางมีบริการรຌานอาหาร คัไนดຌวยจุดออกกำลังกายปຓนระยะโ  5. หาดศิลาพันธ์ หาดศิลาพันธຏถูกจัด฿หຌปຓนหลงทองทีไยว฿หมของตำบลรัษฎา ถือปຓนพชรมใด
งามอีกหงหนึไง฿นทຌองทะลอันดามันทีไนาสน฿จ ปຓนสถานทีไทองทีไยวทีไสามารถพักผอนหยอน฿จ นัไ งกินลมชม
ทะลดຌวยงบประมาณกวา 20 ลຌานบาท ฿นการปรับปรุงภูมิทัศนຏดยรอบหาด฿หຌสวยงามพืไอรองรับ
นักทองทีไยว  6. หาดปลืๅมสุข สัมผัสหาดทรายสีขาว นๅำทะล฿ส ของหาดหงความสุข฿นตำบลรัษฎา "หาดปลืๅม
สุข" หาดหงความสวยงาม ธรรมชาติสมบูรณຏ มองออกเป฿นทะลสามารถมองหใน กาะตางโ อาทิ กาะยาว
ของจังหวัดพังงา ละอาจมองหในกาะพีพีเดຌ฿นวันทีไทຌองฟງาเรຌเอหมอก ปຓนชายหาดทีไสงบงียบเมพลุกพลาน 
ทีไนีไจะมีตຌนหูกวาง ละตຌนเมຌ฿หญอยูตลอดนวชายหาด฿หຌความรมรืไน มีรຌานอาหาร฿หຌบริการอยู หมาะกับการ
พักผอนหยอน฿จ  7. ขืไอนมะลิกຌว ชมธรรมชาติละภูมิทัศนຏทีไสวยงามของขืไอนมะลิกຌว ตัๅงอยูบนกาะสิหร 
บรรยากาศรมรืไนนาพักผอนนัไงลนกินลมชมทะลพลินโ เดຌพลิดพลินทุกวันยามยใน ทีไหงนีๅสามารถสะกด
ความฝันของ฿ครหลายโ คน ฿หຌหลง฿หล฿นความงดงามอีกดຌวย  8. หมูบຌานชาวเทย฿หม บຌานหลมตุຍกก สัมผัสวิถีทีไรียบงายของชาวเทย฿หม (ชาวล) กลุม฿หญ
ทีไสุด฿นภูกใต ทีไรักษาความปຓนชาวลดัๅงดิมทัๅงขนบธรรมนียมประพณีอยางครงครัด อาทิ บຌานพักอาศัย การ
สดงรองงใง ละการทำประมงพืๅนบຌาน ดຌวยอุปกรณຏหาปลาตามบบฉบับของชาวลทีไสืบทอดกันมากอน
กลับมาลือกผลิตภัณฑຏทีไทำจากปลือกหอย สรຌอยมุกสวยโ หรือสินคຌาปรรูปจากทะล ฝากคน฿กลຌตัว  9. ดอนหอยหลอด ชุมชนหาดสนสุข อีกหนึไงของการทองทีไยวชิงอนุรักษຏธรรมชาติ ทีไทาน
สามารถสัมผัสละชมวิธีการจับหอยหลอดบบธรรมชาติของชาวชุมชนหาดสนสุขอยาง฿กลຌชิด ดยทุกโ วัน 
฿นชวงวลานๅำลด ชาวชุมชนหาดสนสุขจะจับหอยหลอดดຌวยวิธีดัๅงดิม คือ จะ฿ชຌมือกดลงบนพืๅนทราย จะ
ปรากฏฟองอากาศละหในรูปปรากฏ จากนัๅนอาเมຌจิๅมปูนขาวหยลงเป หอยหลอดจะผลขึๅนมา฿หຌทานจับวิธี
นีๅเมทำลายหอยหลอดละสัตวຏนๅำวัยออนอืไนโ รวมถึงเมทำลายสิไงวดลຌอมอีกดຌวยสถาปัตยกรรมทีไสะดุดตา 
คือ ปຓนรูปลอบดักปลาของชาวล บนนืๅอทีไ 4 เรศษ  10. บຌานตีลังกา ทีไทีไยวสุดฮิต฿นตำบลรัษฎา ทีไมีการออกบบสถาปัตยกรรมปຓนบຌานกลับหัวสเตลຏ
ตะวันตกทีไทันสมัยทีไดียว฿นจังหวัดภูกใต ภาย฿นบຌานมีการออกบบหมือนกับบຌานทัไวเป มีฟอรຏนิจอรຏทีไ
ออกบบกลับหัว฿หຌตัๅงอยูบนฝງาพดาน สรຌางความสนุกสนาน฿นการถายภาพ฿นมุมมองทีไปลกตา นอกจากนัๅน
ยังมีสวนพิศวงซึไงปຓนขาวงกตลใกโ ทຌาทายผูຌลน฿หຌหาทางออกจากสวน ซึไงประตูทางออก จะปลีไยนสมอโ  11. สยามนิรมิต อีกหนึไงสถานทีไทีไเมควรพลาด อลังการกับการจัดการสดงระดับประทศทีไนำสนอ
มรดกทางศิลปะละวัฒนธรรมของประทศเทย บบวิจิตรมหัศจรรยຏตระการตา ทัๅงฉาก สง สี ละสียง ดຌวย
ทคนลยีทันสมัย ทำ฿หຌผูຌชมรูຌสึกหมือนอยูทามกลางหตุการณຏจริง ตใมอิไมตลอด 70 นาที นอกจากนีๅภาย฿น
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บริวณรงละครยังมีนิทรรศการวิถีชีวิตของผูຌคน฿นหมูบຌานชนบทของเทยทัๅง 4 ภาค ซึไงจัดสดงอยูบริวณ
ดຌานหนຌารงละคร฿หຌทีไยวชมอีกดຌวย  12. เรวานิช หลงทองทีไยวชิงกษตรหง฿หม฿จกลางมือง บนนืๅอทีไ 45 เร ถูกออกบบพืไอ
ถายทอดสภาพวดลຌอม กรรมวิธีการพาะปลูกละวัฏจักรการติบตของขຌาวพดอยางครบวงจร ดยจัดทำ
ปຓนหลงรียนรูຌ฿นรูปบบฐานถึง 13 จุด ยีไยมชมปลงขຌาวพด ชืไนชมความนารักของสัตวຏนานาชนิด 
พลิดพลินกับการปງอนนม ปງอนอาหารสัตวຏ ละถายภาพกับสีสันของดอกเมຌนานาชนิด  13. คาบารต์ชว์฿นมืองภูกใต ทีไอลังการดຌวยฉาก สง สี สียงตระการตา จากจินตนาการสูชวຏ
ของจริงอยางมืออาชีพ เซมอนสตารຏชวຏ ชวຏคุณภาพจากภูกใตเซมอนคาบารตຏ ทีไนำสนองานคุณภาพมาอยาง
ตอนืไองกวา 20 ป        6.5 อุตสาหกรรม  ฿นพืๅนทีไทศบาลตำบลรัษฎา มีรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 1 หง ละขนาดลใก จำนวน 72 หง ดังนีๅ 

ลำดับทีไ กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 
1 อุตสาหกรรมอาหาร 16 รงงาน 2 ปรรูปเมຌละผลิตภัณฑຏจากเมຌ 5 รงงาน 3 ครืไองรือนหรือครืไองตบตง฿นอาคารจากเมຌ กຌว ยาง หรือลหะอืไนโ 3 รงงาน 4 ผลิตภัณฑຏพลาสติก 1 รงงาน 5 ผลิตภัณฑຏอลหะ 8 รงงาน 6 ผลิตภัณฑຏลหะ 8 รงงาน 
7 ผลิตครืไองจักรละครืไองกล 1 รงงาน 
8 ผลิตครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอุปกรณຏ 1 รงงาน 
9 ผลิตยานพาหนะละอุปกรณຏรวมทัๅงการซอมยานพาหนะละอุปกรณຏ 22 รงงาน 
11 การผลิตอืไนโ 8 รงงาน 

รวม 73 รงงาน 
ทีไมา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูกใต (ขຌอมลู ณ ดือนพฤษภาคม 2564) 
6.6 การพาณิชย์ละกลุมอาชีพ   บริษัทจำกัด จำนวน 19,358 หง   หຌางหุຌนสวนจำกัด จำนวน   2,405 หง   หຌางหุຌนสวนสามัญนิติบุคคล จำนวน         7 หง   บริษัทมหาชนจำกัด จำนวน      2 หง  ยกปຓนประภทธุรกิจ 5 ลำดับรก ดังนีๅ 1. กิจกรรมกีไยวกับอสังหาริมทรัพยຏ   จำนวน 5,575  ราย 2. การขายสงละการขายปลีก   จำนวน 3,521  ราย 3. ทีไพักรมละบริการอาหาร   จำนวน    2,508  ราย 4. กิจกรรมการบริหารละบริการสนับสนุน จำนวน 2,253  ราย 5. การกอสรຌาง    จำนวน 1,835  ราย 
ทีไมา : สำนักงานพาณิชยจ์ังหวัดภูกใต (ขຌอมูล ณ ดือนพฤษภาคม 2564) 
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6.7 รงงาน  ประชากรสวน฿หญพืๅนทีไตำบลรัษฎา ประกอบอาชีพคຌาขาย ละอาชีพรับจຌางทัไวเป ซึไงปัญหาทีไพบ฿น          
ปัจจุบันคือ มีประชากรฝงละรงงานตางดຌาวขຌามาทำงาน฿นพืๅนทีไปຓนจำนวนมาก ซึไงสงผลกระทบ฿นการ
ดูลดຌานสวัสดิการของรงงานกลุมดังกลาว 
7.ศาสนา ประพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา  ตำบลรัษฎามีวัด  สำนักสงฆຏ มัสยิด ศาลจຌา ละบสถຏคริสตຏ ฿นพืๅนทีไจำนวน 13 หง ดังนีๅ  พืๅนทีไ หมูทีไ 1 บຌานกาะสิหร จำนวน 1 หง   1. วัดกาะสิหร   พืๅนทีไ หมูทีไ 2 บຌานบางชีหลຌา จำนวน 1 หง   2. มัสยิดลีวาอุຌลอิสลาม   พืๅนทีไ หมูทีไ 3 บຌานกูຌกู จำนวน 4 หง   3. วัดอรามรัตนาราม    4. วัดพิทักษຏสมณกิจ    5. ทีไพักสงฆຏขาตຍะซะ    6. ทีไพักสงฆຏขากูຌกู   พืๅนทีไ หมูทีไ 5 บຌานทุงคาพะนียงตก จำนวน 6 หง   7. วัดขารังสามัคคี    8. วัดรัษฎาราม   9. มัสยิดอิสลาฮุดดีน    10. ศาลจຌายกคงกຌง    11. ทีไพักสงฆຏขารังนอกฉลิมพระกียรติ   12. ทีไพักสงฆຏสามกอง  พืๅนทีไ หมูทีไ 6 บຌานลักกงษี จำนวน 1 หง   13. บสถຏคริสตຏซวนดยຏ  จำนวนผูຌนับถือศาสนาตางโ ของจังหวัดภูกใต   1. ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ รຌอยละ 68.61   2. ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม รຌอยละ 26.65   3. ประชาชนนับถือศาสนาคริสตຏ รຌอยละ   0.98   4. ประชาชนทีไนับถือศาสนาอืไนโ รຌอยละ    3.76 
ทีไมา : ผนยุทธศาสตร์จังหวัด พ.ศ.2560 - 2564 
7.2 ประพณีละงานประจำปี  (1) ประพณีทำบุญสวดกลางบຌาน  พิธีสวดกลางบຌานปຓนการปฏิบัติพืไอขับเลสนียดจัญเร ภูติผี
ปศาจ รคภัยเขຌจใบละความชัไวรຌายทัๅงหลายทีไกิดขึๅน฿นชุมชนละเมสามารถพิสูจนຏหรือกຌเขเดຌดຌวยวิธีการ
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วิทยาศาสตรຏ ปຓนพิธีทีไทำ฿หຌชาวบຌานกิดขวัญละกำลัง฿จ เดຌทำบุญรวมกันละสะดาะคราะหຏ฿หຌกตัวอง 
กอ฿หຌกิดความสามัคคี฿นหมูบຌานมากขึๅน อีกทัๅงปຓนการตือน฿หຌชาวบຌานรวมกันรักษาสิไงวดลຌอมของมนๅำลำ
คลองละทะล เมทิๅงขยะละสิไงสกปรกลง฿นนๅำ   (2) ประพณีชักพระ  ชวงวลาวันลากพระ จะทำกัน฿นวันออกพรรษา คือวันรม 1 คไำ ดือน 11 
ดยตกลงนัดหมายลากพระเปยังจุดศูนยຏรวม วันรุงขึๅน รม 2 คไำ ดือน 11 จึงลากพระกลับวัด ปຓนประพณี
ทำบุญ฿นวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความชืไอวา มืไอครัๅงทีไพระพุทธจຌาสดใจเปจำพรรษา ณ สวรรคຏชัๅนดาวดึงสຏ
พืไอปรดพระมารดา มืไอครบพรรษาจึงสดใจกลับมายังลกมนุษยຏ พุทธศาสนิกชนเปรับสดใจ ลຌวอัญชิญ
พระพุทธจຌาประทับบนบุษบกลຌวหหน  (3) ประพณีทำบุญดือนสิบ ปຓนดือนทีไชาวเทยมีความชืไอวา ยมบาลมีการปลอยภูตผี ละวิญญาณ
ตางโ ฿หຌออกมารับอาสวนบุญ จึงมีการนำของคาวหวานตางโ มาทำบุญละ฿หຌทานกันทีไวัด สำหรับขนมทีไ
สำคัญ฿นพิธี คือ ขนมลา ขนมทียน ขนมทอน฿ตຌ ขนมตຌม ฯลฯ ตรงกับวันรม 8 คไำ ดือน 10 ละวันรม 15 
คไำ ดือน 10   (4) ประพณีลอยรือ ดยกลุมชาวลทีไกาะสิหรจะจัดขึๅน฿นวันขึๅน 14 คไำ ดือน 6 ละดือน 11 
ของทุกป ซึไงปຓนพิธีสะดาะคราะหຏของชาวล คลຌายกับพิธีลอยกระทงของชาวเทย มีการสรຌางรือจากเมຌระกำ 
ตัดผมตัดลใบละทำตุຍกตาเมຌทนคน ฿สลง฿นรือลຌวนำเปลอย พืไอนำอาความทุกขຏศกคราะหຏรຌายตางโ 
ออกเปกับทะล ละมีการรายรำรอบรือ หรือทีไรียกวา รำรองงใง นัไนอง  (5) ประพณีถือศีลกินผัก ปຓนการถือศีลชำระจิต฿จ ละงดวຌนการบริภคนืๅอสัตวຏทุกชนิด มี
ระยะวลา 9 วัน ริไมตัๅงตขึๅน 1 คไำ ดือน 9 จนกระทัไงถึงขึๅน 9 คไำดือน 9 ของทุกป ซึไงอยู฿นชวงดือน
กันยายน-ตุลาคม ปຓนงานประพณี ซึไงชาวจีนทีไขຌามาอาศัย฿นภูกใตยึดถือปฏิบัติมาชຌานานตัๅงต พ.ศ.2368 
จนถึงทุกวันนีๅ จะมีพิธีกรรมตางโ มากมาย อาทิ พิธีอัญชิญพระ พิธีลุยเฟ พิธีสะดาะคราะหຏ  พิธีสงพระ ปຓน
ตຌน งานทศกาลนีๅนับปຓนงานทีไเดຌรับความสน฿จ ละลืไอม฿ส฿นศรัทธาทัๅงจากชาวเทย ละตางประทศมาก
ทีไสุดงานหนึไง   (6) ประพณีถือศีลอดดือนรอมฎอน  ดยทัไวเปมักขຌา฿จวา การถือศีลอดนัๅนกระทำพียงฉพาะ฿น
ดือนทีไกຌาตามปฏิทินอิสลาม ฿นความปຓนจริงลຌวการถือศีลอดสามารถทำเดຌตลอดทัๅงป  ฿นทุกโ ป ศาสนิกชน
มุสลิม฿นศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจถือศีลอดดือนรอมฎอน ปຓนการทดสอบความศรัทธาอันรงกลຌาตอ
องคຏพระผูຌปຓนจຌาทีไประทานพระบัญญัติกมวลมนุษยຏ พืไอฝຄกฝน฿หຌมวลมนุษยຏรูຌจักความอดกลัๅนอดทน มีจิต฿จ
หนักนน ละเมทຌอถอยอยางงายดายตอความยากลำบากทีไผชิญอยู ณ บืๅองหนຌา  
7.3 ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน  7.3.1 หมอนวดรักษารคกีไยวกับสຌน กลຌามนืๅอ   ทอง ศุทธสุนทรางกุล หรือ ลุงทอง ศุทธสุนทรางกุล ปຓนหมอนวดรักษารคกีไยวกับสຌน กลຌามนืๅอ 
ทุกวันจะมีชาวบຌานเปรอคิว฿หຌทานนวด ซึไงอยูติดกับรຌานอาหารชืไอนๅำยຌอย ดยการนวดของทานจะเมมีการ
ขຌาทรง฿ดโ ทัๅงสิๅน ละเมคิดคาบริการ   7.3.2 การรำรองงใง   นางจิๅว ประมงกิจ (มจิๅว) ทานปຓนชาวล มีอาชีพทำประมง มีความชำนาญ ปຓนนักอนุรักษຏ
วัฒนธรรมพืๅนบຌาน รองงใง มีความสามารถดຌานการรຌองรองงใง มีความสามารถดຌานการรຌองรำรองงใง ละปຓน
ตຌนบบ฿นการฝຄกสอนดใกละยาวชน ปຓนศิลปຂนพืๅนบຌานดีดน เดຌรับรางวัลประจำป ๎๑๏๑ ชุมชนชาวล
หลมตุຍกก  
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 7.3.3 ภาษา฿ตຌ  ภาษา฿ตຌปຓนภาษาทีไปຓนอกลักษณຏของคน฿ตຌ ดยภาษา฿ตຌตละจังหวัดกใมีลักษณะทีไตกตา งกัน
ออกเป จังหวัดภูกใตปຓนจังหวัดหนึไงทีไมีภาษาปຓนอกลักษณຏของคนภูกใต ดยภาษาถิไนของภูกใตเดຌรับอิทธิพล
จากภาษาจีนฮกกีๅยนมาก พราะคนภูกใตสวนมากจะมาจากจีนฮกกีๅยน ประพณี วัฒนธรรม ภาษา ของคน
ภูกใตจึงจะออกเปทางจีนฮกกีๅยนปຓนสวน฿หญ  ฿นปัจจุบันภาษาถิไนของภูกใตริไมนับวันจะลือนหาย พราะมีวัฒนธรรมสมัย฿หมเดຌขຌามาทำ฿หຌดใก
รุนหลัง (ดใกรุน฿หม)เมคอยเดຌ฿ชຌภาษาถิไนของภูกใตสักทาเร ทีไ฿ชຌกันอยูกใจะหในจะปຓนคนรุนคนก รุนอาหมຌา 
อาอ็ี อาปງ ทีไยัง฿ชຌกันอยู คุณนพดล กิตติกุล เดຌรวบรวมทำปຓนหนังสือ " คำจีนคำเทย฿นภูกใต" รวบรวมคำ
ภาษาถิไนของคนภูกใตเวຌ   7.3.4 ผຌาปาตຍะพຌนท์ลาย หรือผຌาปาตຍะปักลูกปัด (ภูกใต)    ประวัติความปຓนมาคำวาปาตຍะปຓนภาษามลายูหลงกำนิดของผຌาปาตຍะ฿นชวา อินดีย จีน ตละ
หงจะตกตางกันลใกนຌอย ดยฉพาะทีไกาะชวาการทำผຌาปาตຍะจะมีทคนิคการทำทีไสูงมาก ดยฉพาะ
ลวดลาย การยຌอมสี ตลอดจนนืๅอผຌาอินดนีซียทีไเดຌรับยกยองวาปຓนผຌาปาตຍะชัๅนสูง นืไองจากภาค฿ตຌ สวนมาก
นิยมนำผຌาปาตຍะปຓนครืไองตงกายประจำทຌองถิไน ดยฉพาะจังหวัดภูกใต อันปຓนจุดประกาย฿หຌทางกลุมสน฿จ 
ศึกษา รวบรวมขຌอมูล ละออกบบสรຌางสรรคຏผลงาน ดยมุงนຌนออกบบผลิตภัณฑຏทีไผูຌคน฿หຌความนิยม฿น
ทຌองถิไนของจังหวัดภูกใต นຌน฿หຌมีลวดลายทีไดดดน สะดุดตา ละสวยงามประณีตตอผูຌพบหใน วัสดุ สี ลูกปัด 
วัตถุดิบ ทีไลือก฿ชຌ฿นงานตຌองปຓนวัสดุทีไคัดสรรอยางมีคุณภาพ ดຌวยลวดลายทีไบงบอกถึงความงามทีไมาจากภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนของชุมชนอยางลงตัว ซึไงปຓนทีไนิยมของสตรีทุกวัย จากการสนับสนุนของภาครัฐทำ฿หຌกิดกลุม
วิสาหกิจชุมชน ดยการรวมตัวกันของกลุมคน฿นชุมชนเดຌนำสนอครงรางบบงานทีไกลุมมีความประสงคຏทีไจะ
ทำการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌตรงกับความตຌองการของผูຌบริภคดยการจัดตัๅงกลุม กาะสิหรรวม฿จพัฒนาขึๅน 
สินคຌาของทางกลุมจัดจำหนายปຓนผลิตภัณฑຏปรรูปจากผຌาปาตຍะ ชน ผຌาถุง ผຌาปาตຍะพຌนทຏลาย ผຌาปาตຍะปัก
ลืไอม ปຓนตຌน นอกจากนีๅทางกลุมยังเดຌมีการพัฒนาผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมออกมาอยางตอนืไอง ชน สืๅอยืด
พຌนทຏ พืไอ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคมากขึๅน อัตลักษณຏ / จุดดนของผลิตภัณฑຏ ลักษณะ
ทีไดดดนของผຌาปาตຍะพຌนทຏสี หรือผຌาปาตຍะปักลืไอม คือ ปຓนงานทีไเมซๅำบบ฿ครปຓนลักษณะดยตรง ปຓน
ผลิตภัณฑຏทีไผลิตขึๅนมาชิๅนดียว฿นลกเมสามารถลอกลียนบบเดຌ มีความคงทนสวยงาม สามารถทำความ
สะอาดงาย ดยการซักมือ หรือครืไองซักผຌาเดຌ (ฉพาะผຌาปาตຍะหรือผຌาพຌนทຏสี) รวมถึงผลิตภัณฑຏอืไนโทีไมีความ
ประณีต ละคัดสรรอยางมีคุณภาพ มาตรฐานละรางวัลทีไเดຌรับ 1.3.1 มผช.619/2547 (ผลิตภัณฑຏผຌาขียน
ลาย) 1.3.2 OTOP คัดสรร 4 ดาว ป 2553 
ทีไมา : วใบไซต์ภูมิปัญญาทຌองถิไนจังหวัดภูกใต 
7.4 สินคຌาพืๅนมืองละของทีไระลึก    ผลิตภัณฑຏสินคຌา OTOP ตำบลรัษฎา    ผลิตภัณฑຏจากเขมุก ครืไองประดับเขมุก ชน หวนเขมุก กำเลมือเขมุก จีๅเขมุก ตางหูเขมุก ละ
สรຌอยคอ มีการ รຌอยผสมคริสตัล หินสี สามารถปรับขนาด฿หຌสัๅนยาวเดຌตามความตຌองการ    ผຌาพຌนทຏ  ผຌาปัก  ผຌาถุงขียนลาย ปຓนผืนผຌาขนาดตาง โ มีการออกบบลวดลาย สีสันสวยงาม 
ปักลายดย฿ชຌลูกปัดละเขมุก฿นการสรຌางลวดลาย฿หຌสวยงาม  
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  อาหารปรรูป ชน ปลาขຌาวสารปรุงรส  ปลากะตักทอด ปลาหวานดดดียว ปลาตากหຌง          
กุຌงสียบปรุงรส  ขຌาวกรียบกุຌง ขຌาวตังหนຌาหมูหยอง  มใดมะมวงหิมพานตຏปรุงรส นๅำบูดู ครืไองดืไมจากทุรียน 
กงเตปลานๅำปรุงสำรใจ  ปลาทูนาหยอง นๅำพริก ลูกชิๅนหมูสด นๅำสมุนเพรชนิดตาง โ คปหมู กะปຈะ หมู
กระจก   ผลิตภัณฑຏจักสาน  กระปຉาสานจากชนิดวัสดุตาง โ   ผลติภัณฑຏจากผຌาพืๅนมือง ชน สมุดบันทึก ซองอกสาร พวงกุญจ   ผลิตภัณฑຏจากผຌาฝງาย สืๅอผຌาชนิดตาง โ   ผลิตภัณฑຏจากสมุนเพร ชน ครีมบำรุงผิว  สบูขัดผิว ครีมอาบนๅำ ลิปสติค ครีมบำรุงลใบละมือ  
ยาดม พิมสนนๅำ    ผลิตภัณฑຏจากหใดถัไงชาสีทอง ฿นรูปบบของกาฟพืไอสุขภาพ   ผลิตภัณฑຏครืไองดืไมสมุนเพร ชน นๅำอຌอย นๅำตะเครຌ นๅำดอกอัญชัน นๅำมะขาม นๅำกใกฮวย    ผลิตภัณฑຏอุตสาหกรรมปຆากຌว 
ทีไมา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูกใต (ขຌอมูล ณ ดือนพฤษภาคม 2564) 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 นๅำ  (1) คลองสะปำ มีความยาวของลำคลองรวมทัๅงสิๅนประมาณ 2.45 กิลมตร มีทิศทางการเหลจาก
ทือกขาพันธุรัตนຏละทือกขาสะปำทีไระดับ 22.40 ม.รทก. ทางทิศ฿ตຌ เหลออกสูทีไราบทางดຌานทิศหนือออก
สูอาวสะปำบริวณบຌานบางคูทีไระดับ 4.00 ม.รทก. ตลอดสຌนทางการเหลของคลองสะปำเดຌเหลผานพืๅ นทีไ
ชุมชนหลายหงของตำบลรัษฎา ละตำบลกาะกຌว กอนเหลออกสูทะลอันดามันอาวสะปำ 

(2) คลองทาจีน มีความยาวของลำคลองรวมทัๅงสิๅนประมาณ 4 กิลมตร ทิศทางการเหลผานพืๅนทีไ 
หมูทีไ 3 ของทศบาลตำบลรัษฎา กอนเหลออกสูทะลอันดามันบริวณทารือรัษฎา 

(3) คลองบาง฿หญ มีความยาวของลำคลองรวมทัๅงสิๅนประมาณ 15.75 กิลมตร มีทิศทางการเหล
ของทือกขาควนหวຌาทีไระดับ 416.23 ม.รทก. ทางทิศตะวันตก฿นขตพืๅนทีไอำภอกะทูຌ เหลออกสูทีไราบขต
ชุมชนมืองภูกใตทางดຌานทิศ฿ตຌกอนออกสูปากอาวสะพานหินทีไระดับ 2.00 ม.รทก. ของอำภอมืองภูกใต 
ตลอดสຌนทางการเหลของคลองบาง฿หญเดຌเหลผานพืๅนทีไทศบาลนครภูกใต ละพืๅนทีไชุมชนหลายหงของ
อำภอมืองภูกใต กอนเหลออกสูทะลอันดามันบริวณอาวสะพานหิน  

ทัๅงนีๅ คลองบาง฿หญมิตัดผานพืๅนทีไตำบลรัษฎา ตทศบาลตำบลรัษฎา฿ชຌคลองบาง฿หญทีไปຓนระบาย
นๅำดยการสูบเปปลอยลงคลองบาง฿หญ พืไอกຌปัญหานๅำทวมขังกรณีกิดฝนตกหนัก 

(4) ขุมนๅำซอยพะนียง ขนาดความจุ 334,000  ลบ.ม. ทศบาลนครภูกใตละทศบาลตำบลรัษฎา 
รวมกันจัดซืๅอผืนนๅำดังกลาว พืไอนำมา฿ชຌประยชนຏ฿หຌบริการกประชาชน ดยทศบาลนครภูกใต เดຌนำนๅำ
ขึๅนมาผลิตนๅำประปา฿หຌกประชาชน฿นพืๅนทีไตัวมืองทศบาลนครภูกใต รวมถึงบริวณ฿กลຌคียง ละทศบาล
ตำบลรัษฎาเดຌนำนๅำดังกลาวมาคอย฿หຌบริการประชาชน฿นชวงฤดูฝนทิๅงชวง หรือพืๅนทีไทีไนๅำประปาเหลเม
สมไำสมอกิดหตุอัคคีภัย ละสำหรับรดนๅำตຌนเมຌ฿นพืๅนทีไสาธารณะ 

(5) อางกใบนๅำ฿ตຌดินกะทูຌละสามกอง อยูทางตอนบนของลุมนๅำคลองบาง฿หญ มีลักษณะปຓนองนๅำ
฿ตຌดินดยธรรมชาติ มีรองนๅำทีไออกสูทะลกวຌางประมาณ 600 มตร ละ 550 มตร ละมีพืๅนทีไรับนๅำองนๅำ฿ตຌ
ดิน 41 ตารางกิลมตร ละ 14 ตารางกิลมตร ตามลำดับ ละมีพืๅนทีไรับนๅำรวมทัๅงสิๅน 55 ตารางกิล มตร 
ดยมีปริมาณนๅำบาดาลกใบกักสูงสุด 4.63 ละ 3.73 ลຌาน ลบ.ม. ตามลำดับ 
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ทีไมา  :  ผนยุทธศาสตร์จังหวัดภูกใต พ.ศ.2560 - 2564 
8.2 ปຆาเมຌ   ตำบลรัษฎามีพืๅนทีไทรัพยากรปຆาเมຌ ซึไงปຓนปຆาสงวนหงชาติ จำนวน 2 หง คือ    (1) ปຆาขาตຍะซะ (ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาบก) นืๅอทีไ 550 เร ประกาศดยกฎกระทรวงฉบับทีไ 608 
(พ.ศ.2516) จัดปຓนพืๅนทีไปຆาสงวนหงชาติ ดยจากการสำรวจพบวามีพืๅนทีไปຆาสมบูรณຏซึไงตຌองรักษาเวຌเดຌดย
ชุมชนมีสวนรวมประมาณ 350 เร ละพบพืๅนทีไสืไอมทรม ตຌองเดຌรับการฟຕนฟูประมาณ 90 เร   (2) ปຆาลนคลองบางชีหลຌา-คลองทาจีน (ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาชายลน) นืๅอทีไ 3,937.50 เร 
ประกาศดยกฎกระทรวงฉบับทีไ 16 (พ.ศ.2501) มีการบุกรุกกอสรຌางทีไอยูอาศัยบริวณซอยหนทรายทอง นืๅอ
ทีไประมาณ 100 เร พันธุຏเมຌปຆาชายลนชน เมຌกงกาง สม ลำพู ตะบูน ตาตุม ปรงทะล ปງง หงือกปลาหมอ 
ปຓนตຌน 
ทีไมา: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไมຌทีไ 12 สาขากระบีไ http//www.forest.go.th/krabi_12b/index.php 
8.3 ภูขา  บริวณทีไป็นภูขาสูง฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา สวน฿หญพบป็นภูขาหินกรนิต ทือกขาหินกรนิตทีไพบ  
มีลักษณะการวางตัวอยู฿นนวทิศหนือ-฿ตຌ ขารังนอก-ขารัง฿น ขาตຍะซะ ขาพันธุรัตน์   1. ขารังป็นนินขาตีๅย โ รถยนต์สามารถขึๅนเปจนถึงยอดขา ทศบาลนครภูกใตเดຌขอ฿ชຌพืๅนทีไ
จัดป็นสวนสุขภาพละสวนสาธารณะเวຌป็นทีไพักผอนหยอน฿จ ละชมทิวทัศน์ของมืองภูกใต จากยอดขาจะ
ลหในตัวมืองภูกใต ทะลกวຌาง รวมทัๅงทิวทัศน์ของกาะทัๅง฿กลຌละเกล บนขามีรຌานอาหารบรรยากาศดี฿หຌนัไง
รับประทานอาหารดຌวย  2.ขาตຍะซะมีความสูงกวา 250 มตรละตัๅงอยูกลางมืองภูกใต ป็นภูขาคูบຌานคูมืองชาวภูกใตมา
ป็นระยะวลายาวนาน ชาวทຌองถิไนนิยมออกกำลังกายดยดินขึๅนเปตามนวลาดชันของขาตຍะซะ สวน
กิจกรรมอืไนโ ทีไนิยมเดຌก การขึๅนเปชมทิวทัศน์ของมืองภูกใตบนจุดชมวิวซึไงสามารถมองหในทัศนียภาพของ
ตัวมืองลຌอมรอบดຌวยทะล มองหในสຌนขอบฟງา  3.ขากาะสิหร ดຌานบน จะป็นวัดทีไตัๅงอยูบนขาดยสรຌางบสถ์อยูบนยอด ขาสวยงามมาก ชาวบຌาน
ละนักทองทีไยวนิยมมาเหวຌพระละเปดูทิวทัศน์มืองภูกใตเดຌกือบ ทัไวทัๅงกาะ  4. ทือกขานางพันธุรัตน์ ตัๅงอยูบริวณถนนฉลิมพระกียรติ ร.9 หรือถนนสายลีไยงมืองภูกใต พืๅนทีไ
หมู 5 ทีไดินชิงขานางพันธุรัตน์ คือสวนหนึไงของทือกขากมลา มีลักษณะป็นปຆาทีไคอนขຌางสมบูรณ์ละมຌ
ฉนดทีไดินปลงนีๅ จะมีการออกอกสารสิทธิมาตัๅงตปี 2532 ตพืๅนทีไกอสรຌางอาคารสูงชันกินกวา 70 องศาฯ 
การดินทางขຌาออกป็นเปดຌวยความยากลำบาก นืไองจากถนนทีไป็นทางขຌาลาดชันอยางมาก 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติทีไสำคัญของทศบาลตำบลรัษฎา  ตำบลรัษฎามีทรัพยากรธรรมชาติทีไสำคัญ เดຌก       1. ปຆาสงวนหงชาติขาตຍะซะ  นืๅอทีไ 550 เร       2. ปຆาสงวนหงชาติ  ปຆาลนคลองบางชีหลຌา  คลองทาจีน   นืๅอทีไ 3,397 เร       3. ทือกขากมลา  หมูทีไ 5       4. ปຆาชายลน (ปຆาลนคลองบางชีหลຌา  คลองทาจีน)      5. สัตวຏนๅำ  สัตวຏทะล 
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      6. มุกละรธาตุตางโ       7. สัตวຏปຆาสงวน ชน ลิงสม 
9. อืไนโ  
9.1 ขຌอมูลดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   (1) จำนวนถนนทีไอยู฿นความรับผิดชอบของทศบาล จำนวน          126 สาย    - ถนนคอนกรีต จำนวน 84 สาย ระยะทาง 38.486 กม.    - ถนนลาดยาง จำนวน 39 สาย ระยะทาง 33.465 กม.    - ถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย ระยะทาง   0.390 กม.   (2) จำนวนสะพาน    จำนวน       5  หง   (3) จำนวนสวนสาธารณะ    จำนวน  8  หง   (4) จำนวนถนนทีไมีราง/ทอระบายนๅำทัๅง 2 ดຌาน จำนวน     85  สาย   (5) จำนวนถนนทีไมีราง/ทอระบายนๅำดຌานดียว จำนวน     17  สาย   (6) จำนวนถนนทีไเมทาง/ทอระบายนๅำ  จำนวน     10  สาย   (7) ระยะฉลีไยทีไมีนๅำทวมขังนานทีไสุด   จำนวน     30     นาท ี  (8) ถนน฿นขตทศบาลทีไมีเฟฟງาสาธารณะ  จำนวน   108  สาย  
9.2 การ฿ชຌผังมือง฿นการกำหนดนวทางพัฒนา  การวางผังมือง  คือ การวางผังทางกายภาพทีไมีวัตถุประสงคຏพืไอพัฒนาพืๅนทีไขตมืองละพืๅนทีไ
ขตชนบท การวางผังมืองจะครอบคลุมถึงการ฿ชຌประยชนຏทีไดิน พืไอประยชนຏสูงสุด ละสามารถชืไอมยง฿น
ตละบริวณดຌวยครงขายการคมนาคมละขนสงทีไมีความสะดวก รวดรใว ปลอดภัย สาธารณูป ภค 
สาธารณูปการทีไสมบูรณຏ หมาะกับการ฿ชຌประยชนຏทีไดินตละประภท การวางผังมืองจะปຓนการตรียมการ
พืไอรองรับความจริญของศรษฐกิจ สังคม ละประชากรทีไพิไมขึๅน  การวางผังมืองจะปຓนครืไองมือ฿นการกำกับการจริญติบตของมือง พืไอรองรับการพิไมขึๅนของ
จำนวนประชากร การขยายตัวทางศรษฐกิจละการปลีไยนปลงทางสังคม฿หຌปຓนเป ดยอาศัยอำนาจทาง
กฎหมาย฿นการควบคุมการ฿ชຌประยชนຏทีไดิน ประกอบการชีๅนำดຌวยการดำนินการตามบทบาทหนຌาทีไ฿นการ
พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ซึไงเดຌก การคมนาคม ละขนสง ตลอดจนสาธารณูปภคละสาธารณูปการทีไจำปຓน
ตางโ จึงยอมปຓนบทบาทหนຌาทีไของหนวยราชการสวนกลาง ซึไงเดຌก กรมยธาธิการละผังมือง หรือองคຏกร
ปกครองสวนทຌองถิไน ดยฉพาะอยางยิไงทศบาลละองคຏการบริหารสวนตำบล฿นพืๅนทีไตอนืไอง ซึไงมีบทบาท
หนຌาทีไ฿นการบริหารจัดการพืๅนทีไทีไมีสภาพความปຓนมือง  ขอบขตการ฿ชຌผังมืองของทศบาลตำบลรัษฎา จะอิงกฎกระทรวง฿หຌบังคับผังมืองรวมจังหวัด
ภูกใต (ฉบับทีไ 4) พ.ศ.2558 ดยจำนกลักษณะการ฿ชຌทีไดิน฿นตละพืๅนทีไดຌวยสี ดังนีๅ   1. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีหลือง ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไอยูอาศัยหนานนนຌอย  2. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีสຌม ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไอยูอาศัยหนานนปานกลาง  3. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีดง ฿หຌปຓนทีไดินประภทพาณิชยกรรมละทีไอยูอาศัยหนานนมาก  4. กำหนด฿นพืๅนทีไสีมวง ฿หຌปຓนทีไดินประภทอุตสาหกรรมละคลังสินคຌา  5. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีมวงออน ฿หຌปຓนทีไดินประภทอุตสาหกรรมฉพาะกิจ 
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 6. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีขียว ฿หຌปຓนทีไดินประภทชนบทละกษตรกรรม  7. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีขียวออน ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไลงพืไอนันทนาการละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอม  8. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีออนมีสຌนทยงสีขาว ฿หຌปຓนทีไดินประภทอนุรักษຏปຆาเมຌ  9. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีขียวมะกอก ฿หຌปຓนทีไดินประภทสถาบันการศึกษา  10. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีฟງา ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไลงพืไอการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม การ
ทองทีไยวละการประมง  11. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีฟງามีสຌนทยงสีขาว ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไลงพืไอนันทนาการละการ
รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมชายฝัດงทะล  12 . กำห นด ฿หຌ พืๅ น ทีไ สี ฟງ ามี สຌ นท ยงสี นๅ ำต าลอ อน  ฿หຌ ปຓ นทีไ ดิ น ป ระ ภ ท อนุ รั กษຏ
ทรัพยากรธรรมชาติละการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมชายฝัດงทะล  13. กำหนด฿หຌ พืๅนทีไสีนๅ ำตาลออน ฿หຌ ปຓนทีไดินประภทอนุรักษຏ พืไอสงสริมอกลักษณຏ
ศิลปวัฒนธรรมเทย  14. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีทาออน ฿หຌปຓนทีไดินประภทสถาบันศาสนา  15. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีนๅำงิน ฿หຌปຓนทีไดินประภทสถาบันราชการ การสาธารณูปภคละ
สาธารณูปการ  16. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีชมพู ฿หຌปຓนทีไดินประภทครงการคมนาคมละขนสง  
การปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามกฎกระทรวงการบังคับผังมือง  พืไอปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตามผนผังกำหนดการ฿ชຌประยชนຏทีไดินตามทีไเดຌจำนกประภทการ฿ชຌ
ประยชนຏทีไดินตามทีไเดຌจำนกประภท ทศบาลตำบลรัษฎาเดຌอาศัยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  
มาบังคับ฿ชຌฉพาะทຌองทีไทาทีไเมขัดยຌงกับกฎกระทรวง฿ชຌบังคับผังมืองรวมภูกใต ฿นการขออนุญาตกอสรຌาง฿น
พืๅนทีไ  ทัๅงนีๅ พืไอปຓนการควบคุมการ฿ชຌประยชนຏทีไดิน฿หຌปຓนเปตามกฎกระทรวง มืไอมีการอนุญาต
กอสรຌางอาคารหรือประกอบกิจการ ควรมีรายงานการอนุญาตละรวบรวมปຓนสถิติการ฿ชຌประยชนຏทีไดินตละ
ประภท ดังนีๅ  1. กิจการทีไกำหนด฿หຌ฿ชຌทีไดินปຓนสวน฿หญ฿นตละประภท พืไอตรวจสอบการ฿ชຌประยชนຏ฿หຌ
ตรงขຌอกำหนดละตรงตามการอนุญาต  2. กิจการอืไนทีไกำหนด฿หຌ฿ชຌเดຌเมกินรຌอยละทีไกำหนด พืไอตรวจสอบพืๅนทีไคงหลือของการ฿ชຌทีไดิน
ตละประภท สำหรับประกอบการพิจารณาอนุญาตเม฿หຌกินกำหนด  3. ตรวจสอบการ฿ชຌประยชนຏทีไดินละอาคาร฿หຌปຓนเปตามขຌอกำหนด ทัๅงการ฿ชຌประยชนຏหลัก
ละประยชนຏรอง หากพบวามีการกระทำทีไอาจฝຆาฝนกฎกระทรวง฿หຌดำนินการตามกฎหมายตอเป 
ผลการวิคราะห์ผังมืองรวมพืไอกำหนดนวทางการพัฒนาทางกายภาพ฿นมิติพืๅนทีไ   ตามกฎกระทรวงการบังคับ฿ชຌผังมืองรวมจังหวัดภูกใต มืไอมีการบังคับ฿ชຌลຌว หຌามบุคคล฿ด฿ชຌ
ประยชนຏทีไดินหรือปฏิบัติการ฿ดโ ทีไขัดกับขຌอกำหนดของผังมืองรวมนัๅน ต฿นทางปฏิบัติมืไอมีการขออนุญาต
กอสรຌาง฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา กลับมิเดຌมีการติดตามละตรวจสอบผลจากการอนุญาต฿หຌมีการกอสรຌางหรือ
ประกอบกิจการ วาเดຌดำนินการถูกตຌองตามกฎกระทรวงบังคับผังมืองรวมจังหวัดภูกใตหรือเม อีกทัๅงเมเดຌมี
การจัดทำสถิติพืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูล฿นการขออนุญาต฿นครัๅงตอเป รวมถึงปัญหาอุปสรรคทีไกิดจากการบังคับ฿ชຌทีไทีไ
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เมสอดคลຌองกับความปຓนจริง฿นบางพืๅนทีไ  ทีไมีความปลีไยนปลงภายหลัง เดຌมีการออกกฎกระทรวง 
ประกอบดຌวย  1. ดຌานจำนวนประชากร฿นขนาดทีไคาดประมาณ฿นการวางผนผังเมสอดคลຌองกับจำนวน
ประชากรทีไมีอยูจริง฿นปัจจุบัน รวมถึงจำนวนประชากรฝงทีไเมมีขຌอมูลมา฿ชຌประกอบ฿นการวางผนผัง  2. ดຌานศรษฐกิจประมินอัตราการพิไมกำลังรงงาน สถานประกอบการ การจຌางงาน การมีงาน
ทำ อาชีพ รายเดຌ การลงทุน เมสอดคลຌองระหวางอัตราการพิไมประชากรกับการพิไมสถานประกอบการการ
จຌางงาน การมีงานทำ  3. ดຌานสังคม การ฿หຌบริการสาธารณะละบริการสังคม ชน สถาบันการศึกษา สถาบันการพทยຏ
ละสาธารณสุข กับการกระจายตัวของประชากร฿นพืๅนทีไยังเมทัไวถึง  4. ดຌานการลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ขาดการประมินผลทีไมีตอการ฿ชຌประยชนຏทีไดิน การ
ขยายตัวของชุมชน สงผลกระทบตอครงการสรຌางของการ฿ชຌประยชนຏจากทีไดิน                 



ผนผังกำหนดการ฿ชຌประยชน์ทีไดินตามทีไจำนกประภทละสดงครงการคมนาคม 
ละขนสงทຌายกฎกระทรวง฿หຌ฿ชຌบังคับผังมืองรวมจังหวัดภูกใต พ.ศ.2554 27 



  
สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
องค์กรปกครองสวน

ทຌองถิ่น   
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สวนทีไ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
1. ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค 

฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2566 – 2570) ของทศบาลตำบลรัษฎา นอกจากจะ
คำนึงถึงอำนาจหนຌาทีไ฿นการบริหารราชการตามทีไกฎหมายกำหนดลຌว ยังเดຌคำนึงถึงความสอดคลຌองกับ
นวทาง฿นการพัฒนาประทศ฿นทุกระดับ สรุปเดຌดังนีๅ 1.1 ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 1.2 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 1.3 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด   1.1 ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     วิสัยทัศน์ :  ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

ประกอบดຌวย 6 ยุทธศาสตร์ เดຌก  1.1.1 ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง มีปງาหมายทัๅง฿นการสรຌางสถียรภาพภาย฿นประทศละ
ชวยลดละปງองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทัๅงสรຌางความชืไอมัไน฿นกลุมประทศอาซียนละประชาคมลก
ทีไมีตอประทศเทย กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสำคัญ อาทิ (1) การสริมสรຌางความมัไนคงของสถาบันหลักละการปกครองระบอบประชาธิปเตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข (2) การปฏิรูปกลเกการบริหารประทศละพัฒนาความมัไนคงทางการมือง ขจัด
คอร์รัปชัไน สรຌางความชืไอมัไน฿นกระบวนการยุติธรรม (3) การรักษาความมัไนคงภาย฿นละความสงบรียบรຌอยภาย฿น ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมัไนคงชายดนละชายฝัດงทะล (4) การพัฒนาระบบ กลเก มาตรการละความรวมมือระหวางประทศทุกระดับ 
ละรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประทศมหาอำนาจ พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาความมัไนคงรูปบบ฿หม (5) การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการผนึกกำลังปງองกันประทศ การรักษาความสงบ
รียบรຌอยภาย฿นประทศสรຌางความรวมมือกับประทศพืไอนบຌานละมิตรประทศ (6) การพัฒนาระบบการตรียมพรຌอมหงชาติละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิไงวดลຌอม (7) การปรับกระบวนการทางานของกลเกทีไกีไยวขຌองจากนวดิไงสูนวระนาบมากขึๅน 1.1.2 ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน พืไอ฿หຌประทศเทยสามารถ
พัฒนาเปสูการปຓนประทศพัฒนาลຌว ซึไงจำปຓนตຌองยกระดับผลิตภาพการผลิตละการ฿ชຌนวัตกรรม฿นการพิไม
ความสามารถ฿นการขงขันละการพัฒนาอยางยัไงยืนทัๅง฿นสาขาอุตสาหกรรม  กษตรละบริการ การสรຌาง
ความมัไนคงละปลอดภัยดຌานอาหาร การพิไมขีดความสามารถทางการคຌาละการปຓนผูຌประกอบการ รวมทัๅง
การพัฒนาฐานศรษฐกิจหงอนาคต ทัๅงนีๅภาย฿ตຌกรอบการปฏิรูปละพัฒนาปัจจัยชิงยุทธศาสตร์ทุกดຌาน       



 29   
อันเดຌกครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ละการบริหารจัดการทัๅง฿นภาครัฐละภาคธุรกิจอกชน กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาท ิ(1) การพัฒนาสมรรถนะทางศรษฐกิจ เดຌกการรักษาสถียรภาพศรษฐกิจละสรຌาง
ความชืไอมัไน การสงสริมการคຌาละการลงทุนทีไอยูบนการขงขันทีไปຓนธรรมละรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประทศสูความปຓนชาติการคຌาพืไอ฿หຌเดຌประยชน์จากหวงซมูลคา฿นภูมิภาค ละปຓนการยกระดับ
เปสูสวนบนของหวงซมูลคามากขึๅน (2) การพัฒนาภาคการผลิตละบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมละมีความ
ปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ดยมีการ฿ชຌดิจิทัลละการคຌาทีไขຌมขຌนพืไอสรຌางมูลคาพิไมละขยายกิจกรรมการผลิต
ละบริการ ดยมุงสูความปຓนลิศ฿นระดับลกละ฿นระดับภูมิภาค฿นอุตสาหกรรมหลายสาขา ละ฿นภาค
บริการทีไหลากหลายตามรูปบบการดำนินชีวิตละการดำนินธุรกิจทีไปลีไยนเป รวมทัๅงปຓนหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาด ละปลอดภัยของลก - ภาคกษตร ดยสริมสรຌางฐานการผลิต฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน  พิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของภาคกษตรสงสริมกษตรกรรายยอย฿หຌปรับเปสูการทำการกษตรยัไงยืน          
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมละรวมกลุมกษตรกร฿นการพัฒนาอาชีพทีไขຌมขใง ละการพัฒนาสินคຌากษตรทีไมี
ศักยภาพละอาหารคุณภาพ สะอาด ละปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม ดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันทีไมีศักยภาพสูง ละพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทีไมีศักยภาพ ดยการ฿ชຌดิจิทัลละการคຌา
มาพิไมมูลคาละยกระดับหวงซมูลคา฿นระดับสูงขึๅน - ภาคบริการ ดยขยายฐานการบริการ฿หຌมีความหลากหลายมีความปຓนลิศ
ละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอมดยการยกระดับบริการทีไปຓนฐานรายเดຌดิม ชน การทองทีไยว ละพัฒนา฿หຌ
ประทศเทยปຓนศูนย์กลางการ฿หຌบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดຌานการงินละธุรกิจบริการทีไมีศักยภาพอืไนโ 
ปຓนตຌน (3) การพัฒนาผูຌประกอบการละศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูຌประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพรงงานละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (SMEs) สูสากล ละพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนละสถาบันกษตรกร (4) การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละมืองพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน ละ
พัฒนาระบบมืองศูนย์กลางความจริญ  จัดระบบผังมืองทีไมีประสิทธิภาพละมีสวนรวม  มีการจัดการ
สิไงวดลຌอมมืองละครงสรຌางพืๅนฐานทางสังคมละศรษฐกิจทีไสอดคลຌองกับศักยภาพ (5)การลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿นดຌานการขนสง  ดຌานพลังงาน ระบบ              
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละการวิจัยละพัฒนา (6) การชืไอมยงกับภูมิภาคละศรษฐกิจลกสรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนากับ
นานาประทศ สงสริมความรวมมือกับนานาชาติ฿นการสรຌางความมัไนคงดຌานตางโ  พิไมบทบาทของเทย฿น
องค์กรระหวางประทศ รวมถึงสรຌางองค์ความรูຌดຌานการตางประทศ 1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พืไอพัฒนาคนละ
สังคมเทย฿หຌปຓนรากฐานทีไขใงกรงของประทศมีความพรຌอมทางกาย ฿จ สติปัญญา มีความปຓนสากล มีทักษะ
การคิดวิคราะห์อยางมีหตุผล มีระบียบวินัย คารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูຌคุณคาความปຓนเทย          
มีครอบครัวทีไมัไนคง กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสำคัญ อาทิ (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศ (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพ ทาทียมละทัไวถึง 
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(3) การปลูกฝังระบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมทีไพึงประสงค์ (4) การสรຌางสริม฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี (5) การสรຌางความอยูดีมีสุขของครอบครัวเทยสริมสรຌางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัว฿นการบมพาะจิต฿จ฿หຌขຌมขใง 1.1.4 ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม  พืไอรง
กระจายอกาสการพัฒนาละสรຌางความมัไนคง฿หຌทัไวถึง ลดความหลืไอมลๅำเปสูสังคมทีไสมอภาคละปຓนธรรม 
กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาท ิ(1) การสรຌางความมัไนคงละการลดความหลืไอมลๅำทางดຌานศรษฐกิจละสังคม (2) การพัฒนาระบบบริการละระบบบริหารจัดการสุขภาพ (3) การสรຌางสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอการดำรงชีวิต฿นสังคมสูงวัย (4) การสรຌางความขຌมขใงของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมละความขຌมขใง

ของชุมชน (5) การพัฒนาการสืไอสารมวลชน฿หຌปຓนกลเก฿นการสนับสนุนการพัฒนา 1.1.5 ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม            
พืไอรงอนุรักษ์ฟຕนฟูละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติละมีความมัไนคงดຌานนๅำ รวมทัๅงมี
ความสามารถ฿นการปງองกันผลกระทบละปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติธรรมชาติ  
ละพัฒนามุงสูการปຓนสังคมสีขียว กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาท ิ(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟຕนฟูละปງองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (2) การวางระบบบริหารจัดการนๅำ฿หຌมีประสิทธิภาพทัๅง ๒๕ ลุมนๅำ นຌนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ (3) การพัฒนาละ฿ชຌพลังงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (4) การพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศละมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (5) การรวมลดปัญหาลกรຌอนละปรับตัว฿หຌพรຌอมกับการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (6) การ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ละนยบายการคลังพืไอสิไงวดลຌอม 1.1.6 ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌ
หนวยงานภาครัฐมีขนาดทีไหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจเปสูทຌองถิไนอยางหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสำคัญ อาท ิ(1) การปรับปรุงครงสรຌาง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ฿หຌมีขนาดทีไ
หมาะสม (2) การวางระบบบริหารราชการบบบูรณาการ (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนละพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (4) การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ (5) การปรับปรุงกฎหมายละระบียบตางโ฿หຌทันสมัย ปຓนธรรมละปຓนสากล (6) การพัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ   
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 1.2 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)   การจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนของทศบาลมีความสัมพันธ์ละสอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ซึไงจะมุຌงนຌนการพัฒนาทีไนຌอมนำ หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมา
ปຓนหลักปรัชญาพืๅนฐาน฿นการกำกับทิศทางการพัฒนาประทศ฿หຌ ติบตอยางมีดุลยภาพ คำนึงถึงการ
วางรากฐานการพัฒนา฿นระยะยาว คน฿นชาติจะตຌองเดຌรับการพัฒนา ฿หຌปຓน คนดี คนกง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความพียร ละมีจิตสำนึก คำนึงถึงประยชน์ของชาติปຓนสำคัญ รวมถึง฿หຌความสำคัญกับการพัฒนา
กลเกสำคัญ฿นการขับคลืไอนผนฯ ทัๅงการปรับปรุงกฎหมาย ละกฎระบียบ กลเกการทำงานทีไมีหนຌาทีไ
ผลักดันประดในการพัฒนาสำคัญตางโ ละกลเกทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌองค์ความรูຌพืไอ฿หຌประทศกຌาวเปสูสังคม
คมทีไ มัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน เดຌ฿นอนาคต       วิสัยทัศน์ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
ดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ 10 ยุทธศาสตร์ มี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 
ละมี 4 ยุทธศาสตร์ปຓนปัจจัยสนับสนุน ดังนีๅ   ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   นวทางการพัฒนา 1.1 ปรับปลีไยนคานิยมคนเทย฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ ละพฤติกรรมทีไ
พึงประสงค์ 1.2 พัฒนาศักยภาพคน฿หຌมีทักษะความรูຌ ละความสามารถ฿นการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิต  1.4 ลดปัจจัยสีไยงดຌานสุขภาพละ฿หຌทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 1.5 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐละปรับระบบการงินการคลัง 1.6 พัฒนาระบบการดูลละสรຌางสภาพวดลຌอมทีไหมาะสมกับสังคมสูงวัย 1.7 ผลักดัน฿หຌสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประทศอยางขຌมขใง   ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสรຌางความปຓนธรรมลดละความหลืไอมลๅำ฿นสังคม   นวทางการพัฒนา   2.1 พิไมอกาส฿หຌกับกลุมปງาหมายประชากรรຌอยละ 40 ทีไมีรายเดຌตไำสุด฿หຌสามารถขຌาถึง
บริการทีไมีคุณภาพของรัฐละมีอาชีพ   2.2 กระจายการ฿หຌบริการภาครัฐทัๅงดຌานการศึกษา สาธารณสุข ละสวัสดิการทีไมีคุณภาพ฿หຌ
ครอบคลุมละทัไวถึง   2.3 สริมสรຌางศักยภาพชุมชน การพัฒนาศรษฐกิจชุมชน ละการสรຌางความขຌมขใงการงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงพืไอ฿หຌชุมชนสามารถพึไงพาตนองเดຌ มีสิทธิ฿นการจัดการทุน 
ทีไดินละทรัพยากรภาย฿นชุมชม   ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน   นวทางการพัฒนา   3.1 การบริหารจัดการศรษฐกิจสวนรวม   3.2 การสริมสรຌางละการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของภาคการผลิตละบริการ     
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  ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน   นวทางการพัฒนา   4.1 การรักษาฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรຌางสมดุลของการอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์อยาง
ยัไงยืนละปຓนธรรม   4.2 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนๅำพืไอ฿หຌกิดความมัไนคง สมดุล ละยัไงยืน   4.3 กຌเขปัญหาวิกฤตสิไงวดลຌอม   4.4 สงสริมการผลิตละการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม   4.5 สนับสนุนการลดการปลอยกຍาซรือนกระจก ละพิไมขีดความสามารถ฿นการปรับตัวตอ
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ   4.6 บริหารจัดการพืไอลดความสีไยงดຌานภัยพิบัติ   4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการละกลเกกຌเขปัญหาความขัดยຌงดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   4.8 การพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศ   ยุทธศาสตร์ทีไ 5 : การสริมสรຌางความมัไงคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศสูความมัไงคัไงละ
ยัไงยืน   นวทางการพัฒนา   5.1 การรักษาความมัไนคงภาย฿นพืไอ฿หຌกิดความสงบ฿นสังคมละธำรงเวຌซึไงสถาบันหลักของ
ชาติ   5.2 การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการปງองกันประทศ พืไอตรียมความพรຌอม฿นการรับมือภัย
คุกคามทัๅงการทหารละภัยคุกคามอืไน โ   5.3 การสงสริมความรวมมือกับตางประทศดຌานความมัไนคง พืไอบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประทศพืไอผลประยชน์ทางศรษฐกิจ สังคม ละการปງองกันภัยคุกคามขຌามชาติ   5.4 การรักษาความมัไนคงละผลประยชน์ของชาติทางทะลพืไอคงเวຌซึไงอำนาจอธิปเตยละ
สิทธิอธิปเตย฿นขตทางทะล   5.5 การบริหารจัดการความมัไนคงพืไอการพัฒนา พืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองกันระหวาง 
ผนงานทีไกีไยวขຌองกับความมัไนคงกับผนงานการพัฒนาอืไนโ ภาย฿ตຌการมีสวนรวมของภาคประชาชน   ยุทธศาสตร์ทีไ 6 : การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบละ          
ธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย   นวทางการพัฒนา   6.1 ปรับปรุงครงสรຌางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ ละคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ฿หຌมีความ 
ปรง฿ส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดทีไหมาะสม กิดความคุຌมคา   6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ ละสรຌางกลเก฿นการติดตามตรวจสอบการงินการ
คลังภาครัฐ   6.3 พิไมประสิทธิภาพละยกระดับการ฿หຌบริการสาธารณะ฿หຌเดຌมาตรฐานสากล   6.4 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   6.5 ปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ   6.6 ปฏิรูปกฎหมายละกระบวนการยุติธรรม฿หຌมีความทันสมัย ปຓนธรรม ละสอดคลຌองกับ
ขຌอบังคับสากลหรือขຌอตกลงระหวางประทศ 
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  ยุทธศาสตร์ทีไ 7 : การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์   นวทางการพัฒนา   7.1 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานขนสง   7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง   7.3 การพัฒนาระบบลจิสติกส์   7.4 การพัฒนาดຌานพลังงาน   7.5 การพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล   7.6 การพัฒนาระบบนๅำประปา   ยุทธศาสตร์ทีไ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม   นวทางการพัฒนา   8.1 รงสงสริมการลงทุนวิจัยละพัฒนาละผลักดันสูการ฿ชຌประยชน์฿นชิงพาณิชย์ละ 
ชิงสังคม   8.2 พัฒนาผูຌประกอบการ฿หຌปຓนผูຌประกอบการทางทคนลยี   8.3 พัฒนาสภาวะวดลຌอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม   ยุทธศาสตร์ทีไ 9 : การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ   นวทางการพัฒนา   9.1 การพัฒนาภาคพืไอสรຌางอกาสทางศรษฐกิจ฿หຌกระจายตัวอยางทัไวถึง   9.2 การพัฒนามือง   9.3 การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ   ยุทธศาสตร์ทีไ 10 ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา   นวทางการพัฒนา   10.1 ขยายความรวมมือทางการคຌา ละการลงทุนกับมิตรประทศ ละสวงหาตลาด฿หม 
สาหรับสินคຌาละบริการของเทย   10.2 พัฒนาความชืไอมยงดຌานการคมนาคมขนสง ลจิสติกส์ ละทรคมนาคม฿นกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคภาย฿ตຌผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ละ JDS ละภูมิภาคอาซียนพืไออา
นวยความสะดวกละลดตຌนทุนดຌานลจิสติกส์   10.3 พัฒนาละสงสริม฿หຌเทยปຓนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ ละการลงทุนทีไ
ดดดน฿นภูมิภาค   10.4 สงสริมการลงทุนเทย฿นตางประทศ (Outward investment) ของผูຌประกอบการเทย   10.5 ปຂดประตูการคຌาละพัฒนาความรวมมือกับประทศพืไอนบຌาน฿นลักษณะหุຌนสวนทาง 
ยุทธศาสตร์ทัๅง฿นระดับอนุภูมิภาค ละภูมิภาคทีไมีความสมอภาคกัน   10.6 สรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนากับประทศ฿นอนุภูมิภาค ภูมิภาค ละนานาประทศ   10.7 ขຌารวมปຓนภาคีความรวมมือระหวางประทศดยมีบทบาททีไสรຌางสรรค์   10.8 สงสริมความรวมมือกับภูมิภาคละนานาชาติ฿นการสรຌางความมัไนคง   10.9 บูรณาการภารกิจดຌานความรวมมือระหวางประทศละดຌานการตางประทศ   10.10 สงสริม฿หຌกิดการปรับตัวภาย฿นประทศทีไสำคัญ  
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1.3 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด  ➢ ผนพัฒนาภาค฿ตຌ พ.ศ.2560 – 2565 ฉบับทบทวน   ผนพัฒนาภาค ปຓนผนทีไทีไยึดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทัๅง          

4 ภูมิภาคขึๅน พืไอสนับสนุนจังหวัดละกลุมจังหวัด฿หຌสามารถ฿ชຌปຓนกรอบนวทาง฿นการจัดทำผนพัฒนา
จังหวัดละผนพัฒนากลุมจังหวัด ผนพัฒนาภาค จัดทำดยสำนักงานพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาทีไสมดุล ยึดนวคิดการพัฒนาตาม ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  
ดยประกอบเปดຌวยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค฿ตຌ  ซึไงทศบาลตำบลรัษฎานัๅนตัๅงอยูภาค฿ตຌ           
มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาค฿ตຌดังนีๅ  ยุทธศาสตร์ทีไ ํ : พัฒนาการทองทีไยวของภาค฿หຌปຓนหลงทองทีไยวคุณภาพชัๅนนำของ
ลก  นวทางการพัฒนา  1.1 ยกระดับมาตรฐานบริการละสงสริมธุรกิจตอนืไอง฿นหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียงของภาค 1.2 พัฒนาละสนับสนุนรูปบบการทองทีไยวรือสำราญ ละการทองทีไยว ชิงอาหาร 1.3 พัฒนามืองทองทีไยวหลัก (ภูกใต) ฿หຌปຓนมืองอัจฉริยะ (Smart City) ละมีระบบ ขนสง 
มวลชน (Monorail)   1.4 พัฒนาหลงทองทีไยวบนบกบริวณตอน฿นของภาคชืไอมยงกับหลงทองทีไยวทางทะล
ทีไมีชืไอสียง   1.5 พัฒนากิจกรรมละบริการทองทีไยวรูปบบ฿หม฿หຌมีความหลากหลายพืไอสรຌาง 
มูลคาพิไม฿หຌกับการทองทีไยวทีไสำคัญของภาค   1.6 สงสริมการทองทีไยวชุมชน฿หຌมีความขຌมขใงละสอดคลຌองกับศักยภาพของพืๅนทีไ   ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ : พัฒนาอุตสาหกรรมการปรรูปยางพาราละปาล์มนๅำมันหง฿หม            
ของประทศ    นวทางการพัฒนา   2.1 พัฒนาขตอุตสาหกรรมปรรูปยางพาราหาด฿หญ–สะดา ทีไครบวงจรละ ปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม   2.2 พัฒนาขตอุตสาหกรรมอลอคมีคอลบบครบวงจร฿นจังหวัดกระบีไ สุราษฎร์ธานี ละ
ชุมพร   2.3 พัฒนาละสนับสนุนการ฿ชຌทคนลยีชีวภาพละนวัตกรรม฿นการผลิต ภาคกษตร   ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : พัฒนาการผลิตสินคຌากษตรหลักของภาคละสรຌางความขຌมขใง 
สถาบันกษตรกร   นวทางการพัฒนา   3.1 ยกระดับการผลิตสินคຌากษตรทีไปຓนอัตลักษณ์ทีไหมาะสมกับศักยภาพพืๅนทีไของภาค   3.2 ยกระดับอุตสาหกรรมการพาะลีๅยงกุຌงละสัตว์นๅำชายฝัດงละการทำอุตสาหกรรมประมง
ทะลทีไเดຌมาตรฐานสากล   3.3 สงสริมการทำการกษตรบบผสมผสาน   3.4 สงสริม฿หຌมีการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม฿นการผลิตละบริหารจัดการฟาร์ม อยางปຓน
ระบบ   3.5 สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับกลุมกษตรกรละชุมชน 



 35   
  ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานสนับสนุนการทองทีไยวการพัฒนา                     
ขตอุตสาหกรรม ละการชืไอมยงการคຌาลก   นวทางการพัฒนา   4.1 พัฒนาครงขายคมนาคมขนสงชืไอมยงการพัฒนาหลงทองทีไยวชัๅนนຌา หง฿หมกับ
หลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียง   4.2 พัฒนาละสนับสนุนทารือสำราญ฿นจังหวัดภูกใต   4.3 พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานสนับสนุนการพัฒนาขตอุตสาหกรรมปรรูป ยางพารา
หาด฿หญ–สะดา 
   4.4 พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานชืไอมยงภาค฿ตຌกับสຌนทางการคຌาลก   ยุทธศาสตร์ทีไ 5 : อนุรักษ์ ฟืຕนฟู ละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ สิไงวดลຌอม
อยางปຓนระบบ พืไอปຓนฐานการพัฒนาทีไยัไงยืน   นวทางการพัฒนา   5.1 พิไมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากร฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์   5.2 วางระบบปງองกันละกຌเขปัญหาการบริหารจัดการนๅำอยางปຓนระบบ    5.3 สงสริมการ฿ชຌพลังงานทดทนละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานพืไอสรຌาง ความมัไนคง
ดຌานพลังงาน   5.4 บริหารจัดการละกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอมอยางปຓนระบบ   ยุทธศาสตร์ทีไ 6 : พัฒนาพืๅนทีไระบียงศรษฐกิจภาค฿ตຌอยางยัไงยืน   นวทางการพัฒนา   6.1 พัฒนาประตูการคຌาฝัດงตะวันตก (Western Gateway)    6.2 พัฒนาประตูสูการทองทีไยวอาวเทยละอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route)   6.3 พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพละการปรรูปการกษตรมูลคาสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products)   6.4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสงสริมวัฒนธรรม ละการพัฒนามืองนาอยู (Green Culture & Livable Cities)     ➢ ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน พ.ศ.2562 – 2565 ฉบบทบทวน 
ปีงบปร ม ณ พ.ศ.2565   วิสัยทัศน์ : ก รทอง ทียวทีมีคณภ พร ดบ ลก บนฐ นคว ม ขม ขงของภ ค กษตร ล
ชมชนอย งยงยน”  ประดในการพัฒนาทีไ 1 : พัฒนาคุณภาพดຌานการทองทีไยว฿หຌมีมาตรฐานอยางยัไงยืน   ป้าหมายพัฒนา   1. ผูຌประกอบการดຌานการทองทีไยวตลอดจนธุรกิจทีไกีไยวนืไองฟຕนตัวจากสถานการณ์การพร
ระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 (COVID-19)สามารถดำนินกิจการเดຌตามปกติภาย฿ตຌการทองทีไยว
รูปบบ฿หม (New Normal Tourism)   2. การทองทีไยวทีไมีมาตรฐานการบริการทีไดี นຌนรืไองความสะอาดละสุขอนามัยทีไดี ความ
สะดวกสบาย฿นการดินทาง ละมาตรการรักษาความปลอดภัยทีไเดຌมาตรฐาน พืไอสรຌางความชืไอมัไน 
รืไองความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ฿หຌกับประชาชนละนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละตางชาติ   3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอนุรักษ์ฟຕนฟูทรัพยากรทัๅงทางบก
ละทางทะลอันมีคุณคา฿หຌคงความอุดมสมบูรณ์ ปຓนหลงทองทีไยวทีไสวยงามรวมถึงการอนุรักษ์ 
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ประพณีวัฒนธรรมพืไอผยพรอัตลักษณ์การทองทีไยวหงอันดามัน  ประดในการพัฒนาทีไ 2 : การพัฒนาระบบละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌสินคຌาภาคกษตร ประมง 
ละปศุสัตว์ ทีไมีศักยภาพ฿นพืๅนทีไพืไอ฿หຌชุมชนกิดความขຌมขใงอยางยัไงยืน   ป้าหมายพัฒนา   1. กษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพการกษตรดยมีการนำหลักศาสตร์พระราชา ทัๅงทฤษฎี฿หม
ละหลักปรัชญาศรษฐกิจบบพอพียงมาปรับ฿ชຌ฿นการประกอบอาชีพละการดำรงชีวิตอยางกวຌางขวาง พืไอ
สรຌางความสมดุลละความมัไนคง฿นอาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌกครอบครัวเดຌอยางตอนืไองละยัไงยืน  2. กษตรกรมีองค์ความรูຌมีนวัตกรรมการผลิตพืไอพิไมผลผลิตละลดตຌนทุนการผลิต รวมถึง
การปรรูปพืไอพิไมมูลคาสินคຌาภาคกษตร ประมงปศุสัตว์ ปຓนการสรຌางรายเดຌพิไม฿หຌครัวรือนละ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต฿หຌดีขึๅน   3. มีชองทางการตลาดละประชาสัมพันธ์ทีไหลากหลาย฿นการสงสริมการทองทีไยว ละ
การกษตร พืไอพิไมอกาสทางธุรกิจละสรຌางรายเดຌพิไมขึๅน  ประดในการพัฒนาทีไ 3 : สริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพตຌนทุนมนุษย์พืไอนำเปสูการ
พัฒนาทีไยัไงยืน  ป้าหมายพัฒนา   1. ทรัพยากรมนุษย์฿นพืๅนทีไเดຌรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพทัๅงดຌานสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการ
งาน รายเดຌ ทีไอยูอาศัยละสภาพวดลຌอม ชีวิตครอบครัวละชุมชน การคมนาคมละการสืไอสาร ละการมี
สวนรวม   2. บุคลากรทางดຌานบริการการทองทีไยวละภาคกษตรมีศักยภาพสูง มีทักษะ  ความรูຌ
ความสามารถ฿นการทำงานอยางมีประสิทธิภาพละประสบผลสำรใจตามวัตถุประสงค์ พืไอขับคลืไอนชุมชน฿หຌ
ขຌมขใงละยกระดับคุณภาพชีวิต฿หຌดีขึๅน    ➢ ผนพัฒนาจังหวดัภูกใต (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ           
พ.ศ.2565    วิสัยทัศน์ :  ศูนย์กลางการทองทีไยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ฿นระดับมาตรฐาน           
นานาชาติ ละการพัฒนาทีไยัไงยืน   ประดในการพัฒนาของจังหวัดทีไ 1 : การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจที่ขับคลื่อนดຌวยนวัตกรรม 
ละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ  ป้าหมายการพัฒนา  1.หลงทองทีไยวละรูปบบการทองทีไยวทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green Tourism) มีการ
ติบตอยางตอนืไอง ฿หຌปຓนฐานศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ปຓนศูนย์กลางการทองทีไยว MICE กีฬา ละ 
Marina ในภูมิภาคอาซียน  2. ผลผลติทางการกษตรของจังหวัดปຓนบรนด์฿นระดับลก ชืไอมยงกับการทองทีไยวละการ
พัฒนาศรษฐกิจ  3. ศรษฐกิจชุมชนติบตอยางตอนืไอง สรຌางงาน อาชีพกประชาชน   4. จังหวัดภูกใตมีศักยภาพละความพรຌอมของการปຓนศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของ
ประทศ สามารถสรຌางรายเดຌกจังหวัดละติบตอยางตอนืไอง 
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5. จังหวัดภูกใตมีระบบการบริการทางการพทย์ทีไมีมาตรฐานสากล ผูຌ฿ชຌบริการชืไอมัไนละ

วาง฿จบริการทางการพทย์สามารถสรຌางรายเดຌกจังหวัด 
ประดในการพัฒนาของจังหวัดทีไ 2 : การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละปຓน

มิตรกับสิไงวดลຌอม 
ป้าหมายการพัฒนา 1. จังหวัดภูกใตมีการพัฒนามืองทีไมีความทันสมัย ปຓนสากล ละปຓนทีไพึงพอ฿จละชืไอมัไน

ของประชาชน นักทองทีไยวละผูຌ฿ชຌบริการ 2. สภาพวดลຌอมมืองเดຌรับการจัดการอยางมีมาตรฐานสากล มีชายหาดทีไสะอาดปຓน
ระบียบละปัญหามือง฿นดຌานสิไงวดลຌอมทุกประดในลดลงอยางตอนืไอง 3. จังหวัดภูกใตมีความมัไนคงทางพลังงานมากขึๅน พึไงตนองเดຌมากขึๅน 

ประดในพัฒนาของจังหวัดทีไ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง 
ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย 

ป้าหมายการพัฒนา 1. ประชาชนมีขีดความสามารถทีไสูงขึๅน ทาทันการปลีไยนปลง 2. สงัคมพหุวัฒนธรรมภูกใตขຌมขใง มีคุณคา ละมูลคาตอการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม 
ละคุณภาพชีวิต 3. ระบบบริการของรัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัยดຌวยดิจิทัล มีธรรมาภิบาลปຓนทีไชืไอมัไนของ
ผูຌ฿ชຌบริการ 4. สังคมมืองภูกใตมีความสันติสุข ปัญหาสังคม อาชญากรรมลดลง 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดภูกใต ปี พ.ศ.2561 - 2565   วิสัยทัศน์ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรวมกับทุกภาคสวน฿นจังหวัดภูกใต สามารถจัดระบบ
บริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพละทัไวถึงดຌวยหลักธรรมาภิบาล พืไอนำภูกใตเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืน   ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนา   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน     นวทางการพัฒนา    (1) สงสริมการพัฒนาการคมนาคมละการขนสง จัด฿หຌมีละบำรุงรักษาทัๅงทางบกละทาง
นๅำ     (2) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค สาธารณูปการ฿หຌ
สอดคลຌองกับความจำปຓนละความตຌองการของประชาชน    (3) สงสริมการจัดทำขຌอมูลหลงนๅำดยระบุพิกัดทีไตัๅงทางภูมิศาสตร์สภาพ พืไอพัฒนาการ
กษตรละการอุปภค บริภค   (4) สนับสนุนการพัฒนาระบบประปาทีไมีประสิทธิภาพ มีนๅำประปาสำหรับ฿หຌบริการ
ประชาชนละบรรทาการขาดคลนนๅำ฿นชวงหนຌาลຌง    (5) สงสริมละสนับสนุนการบริหารจัดการนๅำบบบูรณาการพืไอปງองกันนๅำทวม   (6) สนับสนุนการติดตัๅงสัญญาณเฟจราจรละปງายบอกทาง   (7) สงสริมการจัดทำผังมือง/ผังชุมชน  
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    นวทางการพัฒนา    2.1 ดຌานการศึกษา     (1) พัฒนาทักษะละความรูຌ฿หຌบุคลากรทางการศึกษาละนักรียน฿หຌมีศักยภาพ
มาตรฐานสากล พืไอรองรับประชาคมศรษฐกิจอาซียน     (2) สนับสนุนยาวชนภูกใต฿หຌเดຌรับอกาสทางการศึกษาอยางทาทียม     (3) สงสริมการพัฒนาครูละบุคลากรดຌานการศึกษาสูความปຓนมืออาชีพทางดຌาน
การศึกษา     (4) สงสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา     (5) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาสิไงอำนวยความสะดวกพืไอสงสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียน     (6) สงสริมความสัมพันธ์ระหวางรงรียน ผูຌปกครองละชุมชน    2.2 ดຌานสาธารณสุข     (1) สงสริมสุขภาพพลานามัย ปງองกัน ควบคุมละระงับการระบาดของรคติดตอ ละ
รคเมติดตอ฿นจังหวัดภูกใต     (2) สงสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข฿หຌปຓนกำลังสำคัญของชุมชน฿นการสงสริม
สุขภาพ ของคน฿นชุมชน     (3) ผยพรความรูຌ ละสรຌางทัศนคติทีไถูกตຌองกประชาชน฿หຌรูຌจักการสงสริมสุขภาพ 
การปງองกันรค ตลอดจนการดูลรักษาบืๅองตຌน     (4) สงสริม฿หຌความรูຌดຌานภชนาการทีไถูกตຌอง การออกกำลังกาย ละการดูลรักษา
สุขภาพกประชาชน     (5) สงสริมการบังคับ฿ชຌกฎหมายดຌานสาธารณสุขอยางจริงจัง     (6) พัฒนารงพยาบาลสงสริมสุขภาพตำบล ละสถานบริการสาธารณสุข฿หຌมีคุณภาพ
มาตรฐานพืไอบริการประชาชน    2.3 ดຌานพัฒนาสังคม     (1) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุละผูຌพิการ ฿หຌมีงานทำละมี
สุขอนามัยละสภาพวดลຌอมทีไดี     (2) สงสริมละสนับสนุนการพัฒนาดใกละสตรี    2.4 ดຌานการกีฬา     (1) สงสริมสนับสนุน฿หຌมีหลงทองทีไยว ศูนย์กีฬาละนันทนาการ     (2) สงสริม฿หຌประชาชนหันมาสน฿จกีฬาละออกกำลังกาย พืไอ฿หຌมีสุขภาพขใงรง
สมบูรณ์ละมีสุขภาพจิตทีไดี     (3) สงสริมการมีสวนรวมขององค์กร หนวยงานตางโ ฿นการสรຌางความสามัคคีละ
สัมพันธภาพทีไดีระหวางองค์กร    2.5 ดຌานพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน     (1) สงสริมสนับสนุนการศึกษารียนรูຌตามความสน฿จละจำปຓน฿นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต     (2) สนับสนุนการศึกษาอบรมละฝຄกอาชีพพืไอสริมความขຌมขใงของชุมชน 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย    นวทางการพัฒนา    (1) ส งสริมสนับสนุนการสรຌางครือข ายการปງ องกันรักษาความสงบรียบรຌอย             
ความปลอดภัยของประชาชน    (2) สงสริมการรียนรูຌ การดินทาง การ฿ชຌคมนาคมขนสงอยางปลอดภัยพืไอลดอุบัติหตุ    (3) สงสริมการ฿ชຌกลຌองวงจรปຂด CCTV ฿นการรักษาความปลอดภัยละการกຌปัญหา
การจราจร฿นภาพรวมของจังหวัด    (4) สงสริมกระบวนการชุมชนขຌมขใงพืไอปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด    (5) สงสริมการกຌเขปัญหาประชากรฝง    (6) สงสริมความรูຌดຌานการตรียมความพรຌอมรับมือกับภัยพิบัติ฿หຌกับประชาชน    (7) สงสริมการสรຌางจิตสำนึกละปลูกฝังคานิยมรักชาติกยาวชน   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว    นวทางการพัฒนา    (1) สงสริมการกษตรละพาณิชยกรรม พืไอหานวทาง฿นการชวยหลือกษตรกร ละ
วิสาหกิจชุมชน฿นพืๅนทีไ ชน การ฿หຌความรูຌทางวิชาการ การจัดตัๅงกลุมกษตร การจำหนายผลผลิต ละการปรรูป    (2) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาฟຕนฟูบูรณะหลงทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐานสากล ชืไอมยง
กับศิลปวัฒนธรรมละอกลักษณ์ของจังหวัด    (3) สงสริมการสรຌางครือขายการทองทีไยวพืไอสรຌางความรวมมือการพัฒนาการทองทีไยว
ทีไยัไงยืน    (4) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการกลุม Mice ละ Marina กาะภูกใต    (5) สงสริมการยกระดับมาตรฐานดຌานบริการละธุรกิจทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว    (6) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์พืไอสงสริมตลาดการทองทีไยวจังหวัดภูกใต฿นระดับ
มาตรฐานลก    (7) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการทองทีไยว   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    นวทางการพัฒนา    (1) สงสริมละสนับสนุนการอนุรักษ์ละฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    (2) สงสริม฿หຌมีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ระบบการคัดยกละลดปริมาณขยะบบครบ
วงจร    (3) สงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกละมีสวนรวม฿นการจัดการขยะ    (4) สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการกຌเขปัญหานๅำสียบบครบวงจร    (5) สงสริมฟຕนฟูสภาพหลงนๅำตามธรรมชาติละพืๅนทีไกักกใบนๅำ    (6) สงสริมละสนับสนุนการสรຌางสวนสาธารณะ ละสวนสุขภาพ    (7) สงสริมละสนับสนุนการอนุรักษ์ละฟຕนฟูทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง    (8) สนับสนุนองค์กรครือขายชุมชน รวมกันปลูกปຆา พืไอคืนความสมบูรณ์฿หຌกับผืนปຆา    (9) สนับสนุน฿หຌมีการบังคับ฿ชຌกฎหมายสิไงวดลຌอมพืไอการกຌเขปัญหา 
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  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน    นวทางการพัฒนา    (1) สงสริมละสนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมนียม จารีตประพณี วัฒนธรรม ละ
รักษาอัตลักษณ์ของจังหวัดภูกใต    (2) สงสริมการสืบทอดภูมิปัญญาทຌองถิไน สำรวจขຌอมูลภูมิปัญญาทຌองถิไน สรຌางปຓน องค์
ความรูຌพืไอผยพร฿หຌกคน฿นทຌองถิไน    (3) สงสริมประพณีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ์    (4) สงสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนาละจริยธรรม   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    นวทางการพัฒนา    (1) สงสริม฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการบริหารราชการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน    (2) สงสริมความรูຌความขຌา฿จดຌานสิทธิละหนຌาทีไ฿นระบอบประชาธิปเตย    (3) สงสริมสิทธิ สรีภาพ ละความทาทียมของประชาชนตามนวทางผนสิทธิมนุษยชน
หงชาต ิ   (4) พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละระบบครือขาย
อินตอร์นใตภาย฿นจังหวัด    (5) สงสริมความรวมมือ฿นการพัฒนารายเดຌขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นจังหวัด    (6) พัฒนาประสิทธิภาพ฿นการกຌเขปัญหาละการบริการประชาชน   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการป้องกันละปราบปรามการทุจริต    นวทางการพัฒนา    (1) สริมสรຌางมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณก
จຌาหนຌาทีไ    (2) สงสริมการศึกษา อบรม พืไอ฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริต    (3) สงสริมคานิยมการยกยองชิดชูความดี ความซืไอสัตย์สุจริตละปราบปรามการทุจริต    (4) สงสริมการรับรูຌละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของประชาชน    (5) บูรณาการหนวยงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกับองค์กรทุกภาคสวน฿นการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  2.1 วิสัยทัศน์    สรຌางสรรค์พัฒนา กຌาวทันทคนลยี พืไอชุมชน คนรัษฎา  2.2 ยุทธศาสตร์   ทศบาลตำบลรัษฎา เดຌกำหนดยุทธศาสตร์฿นการพัฒนาเวຌ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร   
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2.3.ป้าประสงค์/2.4.ตัวชีๅวัด/2.5 คาป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย 
1.พัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน - ระบบครงสรຌางพืๅนฐานเดຌรับการ

พัฒนา฿หຌเดຌมาตรฐาน - ระบบครงสรຌางพืๅนฐานมีความ
ทัไวถึงละครอบคลุมทุกพืๅนทีไ รຌอยละ 70   

2.พัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม  - ประชาชนมีสวนรวม฿นการดูล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม - ทรัพยากรธรรมชาติเดຌรับการ

ฟຕนฟู - บริหารจัดการปัญหาดຌานมลพิษ
เดຌอยางปຓนระบบ รຌอยละ 70  

รຌอยละ 100  
3.พัฒนาดຌานศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว  - ประชาชนมีทักษะ฿นการประกอบ

อาชีพสามารถสรຌางรายเดຌพิไมขึๅน              - หลงทองทีไยวมีการพัฒนา฿หຌเดຌ
มาตรฐานระดับสากล - ชุมชนขใมขใงสามารถพึไงพา

ตนองเดຌอยางยัไงยืน                   - หลงทองทีไยวเดຌรับการพัฒนา
พิไมมากขึๅน รຌอยละ 80  

รຌอยละ 80  
4. พัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละ
สังคม  - ประชาชนเดຌรับอกาสทางการศึกษา 

มีการพัฒนาคน฿หຌมีคุณภาพ คุณธรรม
ละจริยธรรม สรຌางสังคมหงการ
รียนรูຌ                                        - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี เดຌรับ
บริการดຌานสวัสดิการสังคมอยางทัไวถึง
ละทาทียมกัน                                    - ประชาชน฿นทຌองถิไนสามารถขຌาถึง
บริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานเดຌอยาง
ทัไวถึง - ประชาชนเดຌรับการศึกษาอยาง

ทัไวถึง มีความรูຌดี มีจิต฿จดีละ
ปຓนกำลังสำคัญ฿นการพัฒนา
สังคม                                  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี
เดຌรับบริการดຌานสวัสดิการสังคม
อยางทัไวถึงละทาทียมกัน                   - ประชาชนมีสุขภาพทีไขใงรง
เดຌรับการบริการสาธารณสุขอยาง
ทัไวถึง                                 - ลดอัตราการพรระบาดของ
รคติดตอ รຌอยละ 80   

รຌอยละ 80   
รຌอยละ 80  
รຌอยละ 100  - ชุมชนมีความขຌมขใง มีความมัไนคง

ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ปลอด
ปัญหายาสพติด ละธำรงเวຌซึไง
อกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประพณี 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน   - ชุมชนมีความขຌมขใง มีความ

มัไนคงปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน ปลอดปัญหายาสพติด  - ประชาชนมีความสนกีฬาละ
การออกกำลังกาย มีสุขภาพทีไ
ขใงรง สมบูรณ์ละมีสุขภาพจิต
ทีได ี                                         - ศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี  
ภูมิปัญญาทຌองถิไนเดຌรับการธำรง
รักษาเวຌพืไอ฿หຌยาวชนรุนหลังเดຌ
สืบทอดตอเป รຌอยละ 80  

รຌอยละ 80   
รຌอยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย  

5.พัฒนาดຌานการมืองการบริหาร  - มีการบริหารจัดการดย฿ชຌ
หลักธรรมภิบาลนຌน฿หຌทุกภาคสวนมี
สวนรวม฿นการพัฒนาปຓนหนวยงานทีไ
ขຌาถึงสภาพปัญหาละความตຌองการ
ของประชาชนปຓนอยางดี สรຌาง
ความรูຌสึกปຓนจຌาของ฿หຌกับประชาชน - การมีสวนรวมของภาค

ประชาชนตามหลักการบริหาร
จัดการบຌานมืองทีไดี มีศักยภาพ
ละมาตรฐาน฿นการ฿หຌบริการ
สาธารณะ รຌอยละ 100 

2.6 กลยุทธ์    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    ประกอบดຌวย 4 กลยุทธ์ ดังนีๅ (1) กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางคมนาคม ละระบบสาธารณูปภค฿หຌเดຌมาตรฐาน (2) กอสรຌาง ปรับปรุงละพิไมประสิทธิภาพของระบบระบายนๅำพืไอปງองกันนๅำทวม (3) จัดระบียบละกຌเขปัญหาจราจร (4) พัฒนาระบบเฟฟງาละระบบประปา  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ประกอบดຌวย 2 กลยุทธ์ ดังนีๅ (1) สรຌางจิตสำนึกละกระบวนการมีสวนรวม฿นการดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (2) พัฒนาระบบการจัดการขยะ นๅำสีย ละมลพิษอืไน โ  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 
ประกอบดຌวย 4 กลยุทธ์ ดังนีๅ (1) สงสริมละสนับสนุนการสรຌางอาชีพ พืไอพิไมรายเดຌ฿หຌกประชาชน (2) สงสริมละพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐานสากล (3) จัดภูมิทัศน์฿หຌมีความปຓนระบียบรียบรຌอยสวยงาม (4) ปรับปรุงละพัฒนาสถานีขนสง฿หຌเดຌมาตรฐานพืไอปຓนประตูสูการทองทีไยว  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 
ประกอบดຌวย 10 กลยุทธ์ ดังนีๅ (1) สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (2) พัฒนาการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌเดຌมาตรฐาน (3) สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบละตามอัธยาศัย (4) พัฒนาละยกระดับมาตรฐานการศึกษา (5) สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับดใก ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการละผูຌดຌอยอกาส (6) สงสริมละสนับสนุนการรักษาความสงบรียบรຌอยละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ

ประชาชน (7) สงสริมละสนับสนุน฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการกຌปัญหายาสพติด (8) สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมดຌานกีฬาละนันทนาการ (9) สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมดຌานศาสนา ประพณี ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทຌองถิไน (10) สงสริมละสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุข฿หຌเดຌมาตรฐาน 



 43   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร 

ประกอบดຌวย 5 กลยุทธ์ ดังนีๅ (1) สงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน (2) สงสริมละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (3) ปรับปรุงละพัฒนาครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ละสถานทีไปฏิบัติงาน (4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดกใบรายเดຌ (5) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมีประสิทธิภาพ  
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของทศบาลตำบลรัษฎา คือ  สรຌางสรรค์พัฒนา กຌาวทันทคนลยี 
พืไอชุมชน คนรัษฎา ปຓนจุดมุงหมายหลักของผูຌบริหารทศบาลตำบลรัษฎาทีไจะตຌองพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความ
จริญกຌาวหนຌา พัฒนาชีวิตของคน฿นตำบลรัษฎา฿หຌมีชีวิตความปຓนอยูทีไดีขึๅน รวมทัๅงพืไอยกระดับความปຓนอยู
รองรับการขยายตัวของมือง 
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2.8 ความเชื่อมยงยุทธศาสตร์฿นภาพรวม   
                                                                                              
                              
                                                                                                                                                                                     

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 1.ดຌานความมัไนคง 2.ดຌานการสรຌางความสามารถ฿น

การขงขัน 4.ดຌานการสรຌางอกาสความสมอ
ภาคละทาทียมกันทางสังคม 3.ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌาง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 5.ดຌานการสรຌางการติบตบน
คุณภาพชีวิตทีไป็นมิตร กบั

สิไงวดลຌอม 6.ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับทีไ 12 1.การสริมสรຌางละ

พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์ 2.การสริมสรຌางความ

ป็นธรรมลดความ
หลืไอมลๅำ฿นสังคม 3.การสรຌางความ

ขຌมขใงทางศรษฐกิจ
ละการขงขันเดຌอยาง

ยัไงยืน 4.การติบตทีไป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนา

อยางยัไงยืน 5.การสริมสรຌางความ
มัไนคงหงชาติพืไอการ
พัฒนาประทศสูความ 

มัไงคัไงละยัไงยืน 6.การบริหารจัดการ฿น
ภาครัฐละ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบละ
ธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 7.การพัฒนาครงสรຌาง

พืๅนฐานละระบบ          
ลจิสติกส ์ 8.การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี วจิัย ละ

นวัตกรรม 9.การพัฒนาภาค มือง 
ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 10.ความรวมมือ

ระหวางประทศพืไอ
การพัฒนา 

ผนพัฒนาภาค฿ตຌ 1.พัฒนาการทองทีไยวของภาค฿หຌป็น
หลงทองทีไยวคุณภาพชัๅนนำของลก 2.พัฒนาอุตสาหกรรมการปรรูปยางพารา 

ละปาล์มนๅำมันหง฿หมของประทศ 
ยุทธศาสตร์กลุม

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.         

฿นขตจังหวัด 1.การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน 6.การพัฒนาดຌานศลิปะ วัฒนธรรม 

จารีตประพณี ละภูมิปญัญาทຌองถิไน 3.การพัฒนาดຌานการจัดระบียบ
ชุมชน/สังคม ละการรักษาความ              

สงบรียบรຌอย 4.การพัฒนาดຌานการวางผน 
การสงสริมการลงทุน             

พาณิชยกรรมละการทองทีไยว 5.การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ละสิไงวดลຌอม 2.การพัฒนาดຌาน

สงสริมคณุภาพชีวิต 7.การพัฒนาดຌาน
การมืองละการบริหาร 8. การพัฒนาดຌานการป้องกัน

ละปราบปรามการทุจริต 1.พัฒนาคุณภาพดຌานการทองทีไยว
฿หຌมีมาตรฐานอยางยัไงยืน 2.พัฒนาระบบละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌสินคຌาภาคกษตร ประมง                 

ละปศสุัตว์ ทีไมีศักยภาพ฿นพืๅนทีไพืไอ฿หຌชุมชนกิดความขຌมขใงอยางยัไงยืน 3.สริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพตຌนทุนมนุษย์พืไอนำสูการพัฒนาทีไยัไงยืน 3.พัฒนาการผลติสินคຌากษตรหลกัของ
ภาคละสรຌางความขຌมขใงสถาบนักษตร 4.พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานสนับสนุนการ

ทองทีไยวละการพัฒนาขตอุตสาหกรรม
ละการชืไอมยงการคຌาลก 5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ละบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยาง
ป็นระบบพืไอป็นฐานการพัฒนาทีไยัไงยืน 6.พัฒนาพืๅนทีไระบียง

ศรษฐกิจภาค฿ตຌอยางยัไงยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 1.การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวย

นวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดบันานาชาติ 2.การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไ
ทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 3.การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐละการจัดการความ

มัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย 
ยุทธศาสตร์ทศบาล

ตำบลรัษฎา 3.การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 2.การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 5.การพัฒนาดຌานการมืองการบรหิาร 4.การพัฒนาดຌานคณุภาพชีวิตละสังคม 1. การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
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3. การวิคราะห์พืไอพัฒนาทຌองถิไน   3.1 การวิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  การวิคราะห์ศักยภาพ พืไอประมินสถานการณ์การพัฒนา฿นปัจจุบัน ละอกาสพัฒนา฿นอนาคต
ของทศบาลป็นการประมินวิคราะห์ถึงอกาส ศักยภาพละภาวะคุกคามหรือขຌอจำกัด  อันป็นสภาวะ
วดลຌอมภายนอกทีไมีผลตอการพัฒนาดຌานตางโ ของทศบาล รวมทัๅงการวิคราะห์จุดออน จุดขใงของทศบาล 
อันป็นสภาวะวดลຌอมภาย฿นขตทศบาล ซึไงทัๅงหมดจะป็นการประมินละสรุปสถานการณ์การพัฒนาของ
ทศบาลทีไอาจสงผลตอการดำนินงาน฿นอนาคต  ดยจะ฿ชຌทคนิค SWOT Analysis ป็นตัวบบ฿นการ
วิคราะห์อันเดຌก   ปัจจัยภาย฿น  คือ  จุดขใง (Strength-S)        จุดออน (Weak-W)   ปัจจัยภายนอก  คือ  อกาส (Opportunity-O)        อุปสรรค  (Threat-T) 
จุดขใง (Strength-S)  - มีขนบธรรมนียม ประพณี วัฒนธรรม ทีไป็นอกลักษณ์  -  มีผูຌนำชุมชน ละกลุมองค์กรตางโ ของทศบาลตำบลรัษฎาทีไมีความขຌมขใง   -  ทศบาลมีการสงสริม สนับสนุน฿หຌมีการฝึกอาชีพ฿นกลุมองค์กรตางโ พืไอพิไมรายเดຌก

ครอบครัว  -  มีการจัดกใบรายเดຌทีไมีประสิทธิภาพ  -  มีการสงสริมการศึกษา ดยมีศูนย์พัฒนาดใกลใก ละสถานศึกษา฿นสังกัดทศบาล  -  มีการสงสริมสุขภาพของประชาชน฿นชุมชน ดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขทีไทศบาล พืไออำนวย
ความสะดวกประชาชน อีกทัๅงมีรงพยาบาลของทัๅงภาครัฐละอกชนตัๅงอยู฿นพืๅนทีไ  -  รงรียน฿นสังกัด สพฐ. ฿นพืๅนทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการจัดกิจกรรมตางโ ของทศบาล   - มีสถานีตำรวจชุมชนอยู฿นพืๅนทีไ อีกทัๅงมี กำนัน ผูຌ฿หญบຌาน ผูຌนำชุมชน อปพร.ละ ทศกิจ ฿หຌ
ความรวมมือละสนับสนุนการกຌปัญหายาสพติด การจรกรรม ละอาชญากรรมตางโ ฿นพืๅนทีไ  -  มีการซຌอมผนรองรับการกิดภัยพิบัติตางโ ฿นพืๅนทีไ ดยทศบาลมีหนวยงานป้องกันละบรรทา
สาธารณภัยทีไมีครืไองมือครืไอง฿ชຌพรຌอมทีไจะออกปฏิบัติตลอด 24 ชัไวมง 

จุดออน (Weak-W)  - ปัญหาประชากรฝงละรงงานตางดຌาว ทีไยังเมมีนวทางการกຌเขทีไจริงจัง  - เมมีระบบประปาอยู฿นพืๅนทีไ สงผล฿หຌกิดปัญหาขาดคลนนๅำดืไมนๅำ฿ชຌอยางตอนืไอง  -  ปัญหาการจราจรติดขัด฿นชัไวมงรงดวน  - การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละสาธารณูปภคเมสามารถรองรับการขยายตัวดຌานศรษฐกิจ
ละชุมชนมืองอยางพียงพอ  - ปัญหายาสพติด การจรกรรม หรือกรรชกทรัพย์฿นพืๅนทีไกิดขึๅนบอยครัๅง  - ปัญหาการรุกลๅำพืๅนทีไสาธารณะยังมีอยูอยางตอนืไอง  - การจัดสวัสดิการสังคมยังเมมีความทัไวถึงทุกกลุมป้าหมายนืไองจากมีประชากรฝงป็นจำนวน
มาก  - การจัดกใบขຌอมูลพืๅนฐานทีไเมชัดจน ทำ฿หຌเมทราบปัญหาทีไทຌจริงของพืๅนทีไ เมวาจะจำนวน
ประชากรจริง จำนวนประชากรฝง รงงานตางดຌาว รายเดຌตอหัวของประชาชน การศึกษาของ
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ประชาชน อัตราการกิด การตาย การกิดอุบัติหตุ฿นพืๅนทีไ อัตราการติดยาสพติดของดใกละ
ยาวชน สงผล฿หຌมีอุปสรรคตอการวางผนการดำนินงาน 

อกาส (Opportunity-O)  -  มีหลงทองทีไยวทางธรรมชาติ อืๅอตอการลงทุน (กาะสิหร)  -  มีทารือ สะดวก฿นการดินทางเปยังสถานทีไตางโ ทีไป็นกาะกงตางโ ทำ฿หຌมีนักทองทีไยวดิน
ทางขຌามา฿นพืๅนทีไพิไมมากขึๅน  -  มีมหาวิทยาลัยอยู฿นพืๅนทีไ ป็นประยชน์฿นการประสานความรวมมือ฿นการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของรงรียน฿นสังกัดทศบาล  -  ตำบลรัษฎาอยู฿กลຌกับศาลากลางละหนวยงานราชการอืไนโ สะดวก฿นการติดตอประสานงานกับ
หนวยอืไนโ  - หมาะกการลงทุน นืไองจากทีไตัๅงอยู฿กลຌตัวมือง ทีไมีการขยายตัวอยางตอนืไอง - ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความสำคัญ฿นการสงสริมละกຌเขปัญหาตางโ ทีไกิดขึๅนภาย฿นหมูบຌาน/    
ชุมชน  - มีหຌางสรรพสินคຌาขนาด฿หญ฿นพืๅนทีไจำนวนมาก 

อุปสรรค  (Threat-T)  - นืไองจากพืๅนทีไอยูตัๅงอยู฿กลຌตัวมือง อีกทัๅงป็นมืองทองทีไยว ราคาทีไดินคอนขຌางสูง สงผล฿หຌการ
ปรับปรุงหรือขยายสຌนทางคมนาคมพืไอพิไมชองทางการจราจรคอนขຌางป็นเปเดຌยาก   - การวางระบียบ กฎหมายทีไเมอืๅอตอการดำนินการ นืไองจากภูกใตซึไงป็นมืองทองทีไยวละมี
คาครองชีพทีไคอนขຌางสูง ซึไงราคากลางหลายโ ครงการคอนขຌางตไำ ทำ฿หຌผูຌรับหมาเมกลຌาสีไยงทีไ
จะรับงานจากหนวยงานภาครัฐ พราะอาจกอ฿หຌกิดความเมคุຌมคากับคารง ดยฉพาะการ
ดำนินครงการดຌานครงสรຌางพืๅนฐานทีไหลายโ ครงการเมสามารถหาผูຌรับหมาเดຌ  - การถายอนภารกิจทีไมีความหลากหลายระหวางหนวยงานสวนภูมิภาค ละสวนทຌองถิไนทีไเม
ชัดจน สงผล฿หຌเมสามารถขຌาเปดำนินการเดຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไเดຌ นืไองจากระบียบระบุวา
เมเดຌอยู฿นอำนาจหนຌาทีไ  3.2 การประมินสถานการณ์สภาพวดลຌอมภายนอกทีไกีไยวขຌอง  จากการประชุมประชาคมพืไอทบทวนผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561 - 2565) ทศบาลตำบล

รัษฎา มืไอวันทีไ 5 มิถุนายน 2562 สรุปสภาพปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา เดຌ
สะทຌอนปัญหา/ความตຌองการพืไอ฿หຌทศบาลเดຌนำมาทบทวนละหานวทาง฿นการกຌเขปัญหาตางโ สรุปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเดຌดังนีๅ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  1.1 ปัญหาขาดคลนนๅำอุปภค – บริภค฿นหนຌาลຌง  1.2 ปัญหานๅำทวมขัง ฿นชวงฤดูฝน นืไองจากเมมีคูระบายนๅำ  1.3 เฟฟ้าสาธารณะบริวณริมถนนสายหลักเมสวางยามคไำคืนซึไงกอ฿หຌกิดอุบัติหตุทางถนนบอยครัๅง  1.4 ปัญหาสภาพถนนชำรุดป็นหลุมป็นบอสียหายจากการ฿ชຌงานป็นระยะวลานานประกอบกับมีการ
สัญจร฿นหมูบຌานป็นจำนวนมาก  1.5 ปัญหาคูระบายนๅำอุดตันจากขยะตกคຌาง  1.6 ปัญหาเฟฟ้าขาดคลน 
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 1.7 ปัญหานๅำประปามีราคาพง  1.8 ปัญหาความตຌองการบຌานลขทีไถาวรทีไเม฿ชบຌานลขทีไชัไวคราว  1.9 ตຌองการ฿หຌมีการปรับปรุงบอนๅำสาธารณะ  1.10 สาเฟฟ้าตไำ สายเฟระกะระกะเมป็นระบียบรียบรຌอย  1.11 ตຌองการถังละครืไองกรองนๅำคใมเวຌ฿ชຌกใบนๅำ฿นชุมชนสำหรับอุปภคบริภค฿นชวงฤดูลຌง  1.12 ปรับปรุงศาลาชุมชน  1.13 ตຌองการ฿หຌขุดลอกภาย฿นหมูบຌาน  1.14 การกอสรຌางถนนเมมีคูระบายนๅำ  1.15 ปัญหาการจราจร การจอดรถบนทางสาธารณะหรือบริวณหຌามจอด  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  2.1 ปัญหาขยะลຌนสงกลิไนหมใน มีขยะตกคຌางป็นจำนวนมาก  2.2 ปัญหาการพรพันธุ์ของยุงลายพาหะของรคเขຌลือดออก  2.3 ปัญหาพลาสติก ฟม ลຌนมือง  2.4 ปัญหาสุนัขจรจัดภาย฿นชุมชน  2.5 ชุมชนเมมีสถานทีไสำหรับออกกำลังกายหรือลานกีฬาหรือครืไองออกกำลังกายประจำหมูบຌาน  2.6 ปัญหาการปลอยนๅำสียจากซุปปอร์ชีพลงคูระบายนๅำสงกลิไนหมใน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว  3.1 ตຌองการพัฒนาหลงทองทีไยว฿นชุมชน  3.2 ปัญหาคนวางงาน/มีรายเดຌเมพียงพอ  3.3 เมมีศูนย์การรียนรูຌ฿นชุมชนทีไป็นระบบ  3.4 การสงสริมอาชีพ฿หຌประชาชน฿นชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  4.1 ปัญหายาสพติด฿นชุมชน  4.2 ปัญหาอาชญากรรม อุบัติหตุ ขมย฿นหมูบຌาน/ชุมชน  4.3 เมมีศูนย์บริการสาธารณสุขภาย฿นหมูบຌานหรือชุมชน  4.4 ปัญหาเขຌลือดออก฿นหมูบຌานชุมชน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร  5.1 ปัญหาระบบสาธารณูปภคทุกรูปบบสงผลกระทบตอสุขภาพ สิไงวดลຌอมละการ฿ชຌชีวิตประจำวัน  5.2 ปัญหาการจัดกใบคาธรรมนียมกำจัดขยะมูลฝอย  5.3 เมมีจุดบริการขาวสาร฿นชุมชน (ศูนย์กลาง) ขาดการประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์      



  
สวนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาทຌองถิ่น
ไปสูการปฏิบัต ิ   
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สวนทีไ 3 

การนำผนพัฒนาทຌองถิไนไปสูการปฏิบัติ   1. ยุทธศาสตร์ก รพฒน แล แผนง น  
ทีไ ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก หนวยงาน
สนับสนุน 1  การพัฒนาดຌานครงสรຌาง

พืๅนฐาน 1.1 บริการชุมชนละสังคม 1.2 การศรษฐกิจ 
1.3 บริการสังคมละชุมชน 1.1 คหะชุมชน 1.2 อุตสาหกรรมละยธา 

1.3 งบกลาง - กองชาง 
- กองชาง 
- กองชาง กองคลัง 

2 การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 2.1 บริหารงานทัไวเป 

2.2 บริการชุมชนละสังคม 
2.3 บริการชุมชนละสังคม 
2.4 การศรษฐกิจ 2.1 บริหารงานทัไวเป 

2.2 สาธารณสุข 
2.3 คหะละชุมชน 
2.4 อุตสาหกรรมละการยธา - สำนักปลัดทศบาล 

- กองสาธารณสุขฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองชาง กองคลัง 

3 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
ละการทองทีไยว 3.1 บริหารงานทัไวเป 

3.2 บริการชุมชนละสังคม 
3.3 บริการชุมชนละสังคม  
3.4 การศรษฐกิจ 
3.5 การศรษฐกิจ 3.1 บริหารงานทัไวเป 

3.2 สังคมสงคราะห์ 
3.3 สรຌางความขຌมขใงของ
ชุมชน 
3.4 อุตสาหกรรมละการยธา 
3.5 การพาณิชย ์ - สำนักปลัดทศบาล 

- กองสวัสดิการสังคม 
- กองสวัสดิการสังคม  
- กองชาง 
- สำนักปลัดทศบาล กองคลัง 

4 การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม 4.1 บริหารงานทัไวเป 4.2 บริการชุมชนละสังคม 

4.3 บริการชุมชนละสังคม 
4.4 บริการชุมชนละสังคม 
4.5 บริการชุมชนละสังคม  
4.6 บริการชุมชนละสังคม 
4.7 บริการชุมชนละสังคม  
4.8 การดำนินงานอืไน  4.1 การรักษาความสงบภาย฿น 

4.2 การศึกษา 
4.3 สาธารณสุข 
4.4 สังคมสงคราะห์ 
4.5 สรຌางความขຌมขใงของ
ชุมชน 
4.6 อุตสาหกรรมละการยธา 
4.7 ศาสนาละวัฒนธรรมละ
นันทนาการ 
4.8 งบกลาง - สำนักปลัดทศบาล 

- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองสวัสดิการสังคม  
- กองชาง 
- กองการศึกษา  
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 

5 การพัฒนาดຌานการมืองการ
บริหาร  5.1 บริหารงานทัไวเป 

5.2 บริหารงานทัไวเป 
5.3 บริการชุมชนละสังคม 
5.4 บริการชุมชนละสังคม 
5.5 บริการชุมชนละสังคม 
5.6 บริการชุมชนละสังคม 
5.7 บริการชุมชนละสังคม  
5.8 บริการชุมชนละสังคม 5.1 บริหารงานทัไวเป 

5.2 การรักษาความสงบภาย฿น 
5.3 การศึกษา 
5.4 สาธารณสุข 
5.5 สังคมสงคราะห์ 
5.6 คหะละชุมชน 
5.7 สรຌางความขຌมขใงของ
ชุมชน 
5.8 อุตสาหกรรมละการยธา - สำนักปลัดทศบาล 

- สำนักปลัดทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองชาง 
- กองสวัสดิการสังคม  
- กองชาง กองคลัง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  1.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา  1.2 ผนงานคหะละชุมชน  1.3 ผนงานงบกลาง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  2.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป  2.2 ผนงานสาธารณสุข  2.3 ผนงานคหะละชุมชน  2.4 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว  3.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป  3.2 ผนงานสังคมสงคราะห์  3.3 ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  3.4 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา  3.5 ผนงานการพาณิชย์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  4.1 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น  4.2 ผนงานการศึกษา  4.3 ผนงานสาธารณสุข  4.4 ผนงานสังคมสงคราะห์  4.5 ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน                                                                               4.6 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา                                                                                                  4.7 ผนงานศาสนาละวัฒนธรรมละนันทนาการ                                                                                     4.8 ผนงานงบกลาง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร  5.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป  5.2 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น  5.3 ผนงานการศึกษา  5.4 ผนงานสาธารณสุข  5.5 ผนงานสังคมสงคราะห์  5.6 ผนงานคหะละชุมชน  5.7 ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน  5.8 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 



  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท)1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง

พืๅนฐาน   1.1 ผนงานคหะละชุมชน 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 10 30,000,000   1.2 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 10 37,830,000 9 56,569,000 10 47,750,000 12 55,722,000 14 36,670,600 55 234,541,600
รวม 12 43,830,000 11 62,569,000 12 53,750,000 14 61,722,000 16 42,670,600 65 264,541,6002. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากร

ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   2.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป 1 1,000,000 - - - - - - - 1 1,000,000   2.2 ผนงานสาธารณสุข 7 19,050,000 7 1,900,000 7 1,900,000 7 1,900,000 7 1,900,000 35 26,650,000   2.3 ผนงานคหะละชุมชน 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 5 150,000,000
รวม 9 50,050,000 8 31,900,000 8 31,900,000 8 31,900,000 8 31,900,000 41 177,650,0003. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ

ละการทองทีไยว   3.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป 2 31,500,000 1 1,500,000 2 121,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 7 157,500,000   3.2 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 2 3,100,000 - - - - - - - - 2 3,100,000   3.3 ผนงานการพาณิชย์ 2 3,020,000 1 2,900,000 1 2,900,000 1 2,900,000 1 2,900,000 6 14,620,000
รวม 6 37,620,000 2 4,400,000 3 124,400,000 2 4,400,000 2 4,400,000 15 175,220,000ปี 2570บัญชีสรุปครงการพัฒนา

ผนพัฒนาท้องถิไน (พ.ศ. 2566-2570) 
ทศบาลต าบลรัษฎา

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี50



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท)ปี 2570บัญชีสรุปครงการพัฒนา

ผนพัฒนาท้องถิไน (พ.ศ. 2566-2570) 
ทศบาลต าบลรัษฎา

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม   4.1 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 6 2,000,000 6 1,650,000 6 2,000,000 6 1,650,000 6 2,000,000 30 9,300,000   4.2 ผนงานการศึกษา 29 21,466,693 31 20,712,775 32 21,369,625 29 20,340,725 29 20,445,725 150 104,335,543   4.3 ผนงานสาธารณสุข 12 47,770,000 11 2,770,000 11 2,770,000 11 2,770,000 11 2,770,000 56 58,850,000   4.4 ผนงานสังคมสงคราะห์ 17 2,742,000 17 2,752,000 17 2,752,000 17 2,752,000 17 2,752,000 85 13,750,000   4.5 ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000   4.6 ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละ 14 6,120,000 15 6,140,000 14 6,120,000 14 6,120,000 15 6,140,000 72 30,640,000
        นันทนาการ   4.7 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา - - 1 18,000,000 - - - - 1 5,000,000 2 23,000,000

รวม 79 80,138,693 82 52,064,775 81 35,051,625 78 33,672,725 80 39,147,725 398 240,075,54351



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท)ปี 2570บัญชีสรุปครงการพัฒนา

ผนพัฒนาท้องถิไน (พ.ศ. 2566-2570) 
ทศบาลต าบลรัษฎา

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง
การบริหาร   5.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป 22 41,938,350 20 5,000,500 20 5,250,500 19 5,000,500 18 4,900,500 99 62,090,350   5.2 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 7 2,430,000 7 2,430,000 7 2,130,000 6 1,930,000 6 1,930,000 33 10,850,000   5.3 ผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000   5.4 ผนงานสาธารณสุข 1 300,000 2 350,000 1 300,000 2 350,000 1 300,000 7 1,600,000   5.5 ผนงานคหะละชุมชน 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 10,000,000   5.6 ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 6 1,480,000 6 1,480,000 6 1,480,000 6 1,480,000 6 1,480,000 30 7,400,000   5.7 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 2 3,900,000 2 3,900,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 7 9,000,000

รวม 40 52,148,350 39 15,260,500 37 11,660,500 36 11,260,500 34 11,110,500 186 101,440,350
รวมทัๅงสิๅน 146 263,787,043 142 166,194,275 141 256,762,125 138 142,955,225 140 129,228,825 705 958,927,49352



แบบ ผ.01/1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท)

รวมทัๅงสิๅน 19 43,120,000 22 46,420,000 18 42,020,000 18 42,020,000 18 42,020,000 95 215,600,00095 215,600,00042,020,000 18 42,020,000 18 42,020,000

บัญชีสรุปครงกำรพัฒนำ  ทีไน ำมำจำกผนพัฒนำหมูบຌำนละผนชุมชน
ทศบำลต ำบลรัษฎำ

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
18

ครงกำรพัฒนำทีไน ำมำจำก
ผนพัมนำหมูบຌำนละ

ผนพัฒนำชุมชน
19 43,120,000 22 46,420,000

53



  
ร ยล เอียด 
โครงก รพฒน      



  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงก รขย ยเขต ฟฟ้  - เพอขย ยเขต ฟฟ้ ห  - ขย ยเขต ฟฟ้ นเขต 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - จ นวนครงท  - ปร ช ชน นเขต กองช ง
นเขตต บลรษฎ กบปร ช ชน นต บล เทศบ ลต บลรษฎ หก รอดหนน เทศบ ลต บลรษฎ

รษฎ หมท 1-7 ม ฟฟ้ ชอย งทวถง2 ครงก รขย ยเขต  - เพอขย ยเขตปร ป  - ขย ยเขตปร ป น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - จ นวนครงท  - ปร ช ชน นเขต กองช ง
ปร ป นเขตเทศบ ล หกบปร ช ชน นเขต เขตเทศ ลต บลรษฎ หก รอดหนน เทศบ ลต บลรษฎ
ต บลรษฎ ต บลรษฎ หมท 1-7 มปร ป ชอย ง

ทวถง

รวม      2       ครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000งบประมาณละทีไผานมา

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.1  ผนงานคหะละชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 54



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการกอสรຌางถนน  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1. วางทอระบายน ้าสຌนผาศูนย์ - - - 16,500,000 -  - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ค.ส.ล. พรຌอมวางทอระบาย ความสะดวก฿นการสัญจร กลาง 1.50 มตร (คู) ความยาว ทีไกอสรຌาง ความสะดวก฿นการ
น ้า หลังรຌานรังนก หมูทีไ 1  - พืไอปງองกันน ้าทวมขัง เมนຌอยกวา 300.00 มตร สัญจร

พรຌอมบอพัก  - ปัญหาน ้าทวมขัง2. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌาง
ฉลีไย 5.00 มตร ยาว เม
นຌอยกวา 500.00 มตรหรือ
พื นทีไรวมเมนຌอยกวา 1,500.00
ตารางมตร3. วางทอระบายน ้าสຌนผา
ศูนย์กลาง 1.50 มตร
ยาวเมนຌอยกวา 50.00 มตร4. กอสรຌางรางระบายน ้า
 ค.ส.ล. กวຌางเมนຌอยกวา  3.00 มตร ยาวเมนຌอยกวา 250.00 มตร

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ55



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ(รายละอียดตามบบ
ปลนทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 52’ 44.15”)(E 98° 25’ 45.11”)2 ครงการกอสรຌางถนน  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. - - 7,700,000 - -  - จ้านวนพื นทีไ  - ปัญหาน ้าทวมขัง กองชาง

ค.ส.ล. พรຌอมวางทอระบาย ความสะดวก฿นการสัญจร หนา 0.15 มตร กวຌางเม ทีไกอสรຌาง ลดลง
น ้า ละบอพัก (หลังหมูบຌาน  - พืไอปງองกันน ้าทวมขัง นຌอยกวา 8.00 มตร ยาวเม  - ประชาชนเดຌรับ
ศรีสุชาติ 5) หมูทีไ 6 นຌอยกวา 400.00 มตร หรือ ความสะดวกละ

พื นทีไเมนຌอยกวา ปลอดภัย฿นการ3,200.00 ตารางมตร สัญจร2. วางทอระบายน ้า ค.ส.ล. 
สຌนผาศูนย์ 1.50 มตร (2 ถว) ความยาว 400.00 
มตร พรຌอมบอพัก 56



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

จุดพิกัด(N 7° 54’ 53.8”)
(E 98° 22’ 17.0”)3 ครงการกอสรຌางถนน  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1. กอสรຌางคูระบายน ้า - - - - 880,000  - จ้านวนพื นทีไ  - ชวยลดปัญหา กองชาง

ค.ส.ล.พรຌอมคูระบายน ้า ความสะดวก฿นการสัญจร ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50x ทีได้านินการ น ้าทวมขัง฿น
ค.ส.ล. ซอยนิลหัต 2 หมูทีไ 1  - พืไอปງองกันน ้าทวมขัง 0.10 ม. ยาวเมนຌอยกวา พื นทีไ100.00 มตร  - ประชาชนเดຌรับ2. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. ชวง ความสะดวกละ

ความกวຌาง 4.50 มตร ยาว ปลอดภัย฿นการ
เมนຌอยกวา 100.00 มตร หรือ สัญจร
พื นทีไเมนຌอยกวา 480.00
ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7° 53’ 02.6”)
(E 98° 25’ 39.3”) 57



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ4 ครงการขยายผิวจราจรดຌวย  - พืไอขยายชองจราจร 1. รื อฟุตบาทดิมออกเมนຌอย 2,200,000 - - - -  - จ้านวนพื นทีไ  - จราจรกิดความ กองชาง
ค.ส.ล. ถนนรัษฎานุสรณ์ รองรับปริมาณรถทีไพิไมขึ น กวา 840.00 ตารางมตร ทีได้านินการ คลองตัว
หมูทีไ 3 2. ทพื นถนนดຌวย ค.ส.ล. 

หนา 0.20 มตร หรือพื นทีไเม
นຌอยกวา 840.00 ตารางมตร (รายละอียดตามบบ
ปลนทศบาล)
จุดพิกัด 
(N 7˚ 54’ 31.1”)
(E 98˚ 23’ 57.5”) 58



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ5 ครงการกอสรຌางคูระบายน ้า  - พืไอลดปัญหาน ้าทวมขัง 1.กอสรຌางคูระบายน ้าค.ส.ล. - 10,219,000 - - -  - จ้านวนพื นทีไ  - ปัญหาน ้าทวมขัง กองชาง
ค.ส.ล. พรຌอมงานขยายผิว ขนาด 0.70 x 0.70 มตร ทีได้านินการ ลดลง
ถนน ค.ส.ล. ถนนวานิช ยาวเมนຌอยกวา 1,050.00 มตร
หมูทีไ 7 ทั งสองดຌาน 2.งานขยายถนน ค.ส.ล.

หนา 0.20 มตร พื นทีไเมนຌอย
กวา 765.00 ตารางมตร
จุดพิกัด
(N 7˚ 52’ 52.6”)
(E 98˚ 24’ 51.9”)6 ครงการกอสรຌางคูระบายน ้า  - กอสรຌางคูระบายน ้า ค.ส.ล. - - - 605,000 -  - จ้านวนพื นทีไ  - ปัญหาน ้าทวมขัง กองชาง

ค.ส.ล. ซอยมะลิกຌว หมูทีไ 1 ขนาด 0.70 x 0.70 ม. ยาว ทีได้านินการ ลดลง
เมนຌอยกวา 650.00 มตร (รวม 2 ดຌาน)
จุดพิกัด
(N 7˚ 53’ 16.0”)
(E 98˚ 25’ 24.0”) 59



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ7 ครงการขุดลอกคลองทาจีน  - พืไอ฿หຌมีการระบายน ้า  - ขุดลอกดินบริวณจุดชม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - พื นทีไทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
บริวณจุดชมลิง  หมูทีไ 1 เดຌดี ลิงถึงสะพานทางขຌาองค์ ด้านินการ ความสะดวก฿นการ - พืไอปງองกันน ้าทวมขัง การสะพานปลา ขนาดกวຌาง สัญจร4.00 มตร ยาว 600.00 มตร  - ปัญหาน ้าทวมขัง

ลึก 1.20 มตร ขุดลอก ลดลง
ปริมาณเมนຌอยกวา 2,880.00 
ลูกบาศก์มตร (รายละอียด
ตามบบปลนของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 53’ 8.87”)
(E 98° 25’ 14.49”)8 ครงการขุดลอกคลอง  - พืไอ฿หຌมีการระบายน ้า  - ขุดลอกคลอง฿นพื นทีไ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - พื นทีไทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง

฿นพื นทีไต้าบลรัษฎา เดຌดี ต้าบลรัษฎา฿หຌสามารถ ด้านินการ ความสะดวก฿นการ - พืไอปງองกันน ้าทวมขัง ระบายน ้าเดຌดีขึ น สัญจร - ปัญหาน ้าทวมขัง
ลดลง60



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ9 ครงการกอสรຌางรางระบาย  - พืไอปງองกันน ้าทวมขัง  - กอสรຌางรางระบายน ้า 11,000,000 - - - -  - พื นทีไทีไ  - น ้าเมทวมขัง กองชาง
น ้า ค.ส.ล. บຌานหลมหงา  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 1.20 ด้านินการ  - ประชาชนเดຌรับ
หมูทีไ 1 ความสะดวก฿นการสัญจร มตร ยาวเมนຌอยกวา ความสะดวกละ660.00 มตร ปลอดภัย฿นการ

จุดพิกัด สัญจร
(N 7° 54’ 28.3”)
(E 98° 25’ 58.1”)10 ครงการปรับปรุงซอมซม  - พืไอ฿หຌมีความปຓน 1. ปรับปรุงซอมซมทางทຌา - - - 220,000 -  - จ้านวน  - ภูมิทัศน์กิดความ กองชาง

ทางทຌาพรຌอมติดตั งปງาย ระบียบรียบรຌอย พื นทีไเมนຌอยกวา 10.00 ครั งทีไปรับ สวยงาม
รักษาความสะอาด บริวณ  - พืไอ฿หຌมีภูมิทัศน์ทีไสวย ตารางมตร ปรุง
ซอย 8 ละสวนสาธารณะ งาม 2. ติดตั งปງายรักษาความ
หมูทีไ 7 สะอาด จ้านวน 2 จุด

จุดพิกัด
(N 7° 52’ 59.6”)
(E 98° 24’ 37.4”) 61



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ11 ครงการกอสรຌางคูระบายน ้า  - พ่ือป้องกันละกຌไข  - ด้านินการ ดังนี 2,530,000 - - - -  - จ้านวนพื นท่ี  - ปัญหาน ้าทวมขัง กองชาง
ค.ส.ล. พรຌอมขยายผิวจราจร ปัญหาน ้าทวมขัง 1. กอสรຌางคูระบายน ้า ท่ีด้านินการ ลดลง
ถนนทพประทาน รอบกาะ ค.ส.ล.ขนาด 0.70 x 0.70 x(บริวณทางดຌานซຌายวงวียน 0.15 มตร ยาวไมนຌอยกวา 
หอนาฬิกา) 215.00 มตร2. งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15 มตร พื นท่ีไมนຌอย
กวา 560.00 ตารางมตร
จุดพิกัด
(N 7° 53’ 12.6”)
(E 98° 25’ 36.0”) 62



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ12 ครงการปรับปรุงขืไอน  - พืไอรงการระบายน ้า  - ปรับปรุงทຌองขืไอน ค.ส.ล. - - - - 1,315,600  -จ้านวนพื นทีไ  - ปัญหาน ้าทวมขัง กองชาง
กันดินบริวณดຌานหนຌา ออกสูคลองบาง฿หญลด กวຌาง 4.50 - 5.00 มตร ยาว ทีได้านินการ ลดลง
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูกใต ปัญหาน ้าทวมขัง เมนຌอยกวา 92.00 มตร หรือ
หมูทีไ 6 พื นทีไเมนຌอยกวา 460.00 

ตารางมตร
จุดพิกัด
(N 7° 54’ 31.0”)
(E 98° 23’ 20.9”)13 ครงการกอสรຌางรางระบาย  - พืไอรงการระบายน ้า  - กอสรຌางรางระบายน ้า - 16,000,000 - - -  -จ้านวนพื นทีไ  - ปัญหาน ้าทวมขัง กองชาง

น ้า ค.ส.ล. บริวณถนนทพ ละลดปัญหาน ้าทวมขัง ค.ส.ล. กวຌางฉลีไย 4.00 - ทีได้านินการ ลดลง
กระษัตรี ดຌานขຌางป๊ัม ปตท. บริวณถนนทพกระษัตรี 5.00 มตร สูงฉลีไย 3.00 -  - ชวยระบายน ้าเดຌ(หจก.รัษฎากຍส) หมูทีไ 6 ละหนຌาบ๊ิกซี  3.50 มตร ยาวเมนຌอยกวา สะดวก210.00 มตร

จุดพิกัด
(N 7° 54’ 39.0”)
(E 98° 23’ 31.4”) 63



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ14 ครงการปรับปรุงผิวจราจร  - พืไอกຌเขปัญหาความ 1. งานปรับปรุงผิวจราจรดิม - - 11,000,000 - -  - พื นทีไทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ถนนพัชนี - กูຌกู (จากซอย ดือนรຌอน฿นการสัญจร พื นทีไเมนຌอยกวา 7,400.00 ด้านินการ ความสะดวกละ
ดวงข - ถนนทพกระษัตรี) ตารางมตร ปลอดภัย฿นการ
หมูทีไ 3 2. งานกอสรຌางคูระบายน ้า สัญจร

ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 มตร ยาวเมนຌอยกวา 84.00 มตร3. งานปรับปรุงฝาคูระบาย
น ้าดิม
จุดพิกัด
(N 7° 54’ 34.0”)
(E 98° 23’ 57.1”) 64



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ15 ครงการปรับปรุงผิวจราจร  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  1. ปรับปรุงผิวจราจรดຌวย - - - 4,697,000 -  - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ดຌวยอสฟัสต์ติกคอนกรีต ความสะดวก฿นการสัญจร อสฟัสต์ติกคอนกรีต (ดย ถนนทีไเดຌมีการ ความสะดวกละ
ถนนศรีสุทัศน์ ขตรอยตอ วิธี Pavement In-Plece ปรับปรุง ปลอดภัย฿นการ
หมูทีไ 3 ละหมูทีไ 7 Recycling) กวຌาง 13.50 - ดินทางสัญจร15.50 มตร ยาว 480.00

มตร หรือพื นทีไเมนຌอยกวา 7,080.00 ตารางมตร(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 53’ 7.0”)(E 98° 24’ 30.4”) 65



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ16 ครงการสริมผิวจราจร  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - ปรับปรุงผิวจราจรดຌวย  -  - - 7,150,000 -  - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ดຌวยอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความสะดวกปลอดภัย฿น อสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ทีได้านินการ ความสะดวกปลอด
ถนนศรีสนา (จากขต การสัญจร 0.10 มตร ความกวຌางฉลีไย ภัย฿นการดินทาง
ทศบาลนครภูกใต - ทาง 5.90 - 10.00 มตร ความยาว สัญจร
ขຌาพปลา ป.พิชัย) หมูทีไ 7 696.00 มตร หรือพื นทีไเม

นຌอยกวา6,000.00 ตารางมตร(รายละอียดตามบบปลน
ของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 55’ 52.2”)
(E 98° 24’ 33.4”) 66



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ17 ครงการปรับปรุงทางทຌา  - พืไอ฿หຌประชาชน  - ปรับปรุงทางทຌาทั ง 2 ฝัດง  - 8,800,000 - - -  - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชน เดຌรับ กองชาง
ถนนรัษฎานุสรณ์ (จาก ดินทางสัญจรมีความ พื นทีไเมนຌอยกวา 1,350.00 ทีได้านินการ ความสะดวกปลอด
สามยกถนนรวมพัฒนา - ปลอดภัย ตารางมตร ภัย฿นการดินทาง
พิมพ์ประเพพลส) หมูทีไ 3  - พืไอ฿หຌมีความปຓน (รายละอียดตามบบปลน สัญจร

ระบียบรียบรຌอย ของทศบาล) - พืไอ฿หຌมีภูมิทัศน์ทีไ จุดพิกัด
สวยงาม (N 7° 54’ 30”)

(E 98° 24’ 0.3”) 67



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ18 ครงการกอสรຌางรางรับน ้า  - พืไอ฿หຌมีการระบายน ้า  - กอสรຌางรางรับน ้า ค.ส.ล. 550,000  - - - -  - จ้านวนพื นทีไ  - น ้าเมทวมขัง กองชาง
ค.ส.ล. (Gutter) พรຌอมฝา เดຌดี พรຌอมฝาตะกรงหลใก ด้านินการ  - ประชาชนเดຌรับ
ตะกรงหลใก บริวณรຌาน  - พืไอปງองกันน ้าทวมขัง ความยาวเมนຌอยกวา 23.00 ความสะดวกละ
ผัดเทย ถนนรัษฎานุสรณ์ มตร ปลอดภัย฿นการ
หมูทีไ 3 (รายละอียดตามบบปลน สัญจร

ของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 54’ 15.3”)
(E 98° 24’ 33.5”)19 ครงการติดตั ง Guard Rail  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - ติดตั ง Guard Rail 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง

฿นพื นทีไต้าบลรัษฎา ความปลอดภัย฿นการ ฿นพื นทีไต้าบลรัษฎา ด้านินการ ความปลอดภัย฿น
สัญจร (รายละอียดตามบบปลน การสัญจร

ของทศบาล) 68



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ20 ครงการกอสรຌางขืไอน  - พืไอปງองกันการ 1. กอสรຌางขืไอนกันดิน -  - -  - 6,600,000 จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชนเดຌ กองชาง
กันดิน ค.ส.ล. พรຌอมขุดลอก กัดซาะของน ้าทะล ค.ส.ล. สูงฉลีไย 2.50 - 3.00 ด้านินการ รับความสะดวก
คลองหัวทา บริวณศาลา  - ลดปัญหาน ้าทวมขัง มตร ความยาวเมนຌอยกวา ฿นการสัญจร
ชุมชนอนุรักษ์ปຆาชายลน ละชวยระบายน ้า 140.00 มตร  - ชวยลดปัญหา
หมูทีไ 3 ออกสูทะลเดຌรใวขึ น  2. ขุดลอกคลองขนาดกวຌาง น ้าทะลหนุน6.00 มตร ลึก 2.00 มตร ละสามารถ

ขุดลอกปริมาณเมนຌอยกวา  ระบายน ้าเดຌ3,600.00 ลูกบาศก์มตร ดีขึ น(รายละอียดตามบบปลน
ของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 54’ 31.6”)
(E 98° 24’ 25.5”) 69



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ21 ครงการปรับปรุงลาน  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌมี  - กอสรຌางพื น ค.ส.ล. หนา -  - - - 550,000  - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชน฿นพื นทีไ กองชาง
อนกประสงค์ คหะ พื นทีไ฿นการท้ากิจกรรม 0.15 มตร หรือพื นทีไเมนຌอย ด้านินการ เดຌมีพื นทีไ฿นการท้า
ซอย 5 หมูทีไ 7 รวมกัน กวา 520.00 ตารางมตร กิจกรรมรวมกัน(รายละอียดตามบบปลน

ของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 53’ 02.6”)
(E 98° 24’ 40”) 70



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ22 ครงการปรับปรุงผิวจราจร  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1. รื อผิวอสฟัลท์ติกคอน  -  -  -  - 2,200,000  - พื นทีไ  -ประชาชนเดຌรับ กองชาง
อสฟัลท์ติกคอนกรีต ความสะดวกละปลอดภัย กรีตดิมออกพรຌอมบดอัด ทีได้านินการ ความสะดวกละ
ซอยมกลิไน หมูทีไ 3 ฿นการสัญจร นน พื นทีไเมนຌอยกวา ปลอดภัย฿นการ1,080.00 ตารางมตร สัญจร2. ลาดผิวอสฟัลท์ติกคอน

กรีต หนา 0.05 มตร หรือ
พื นทีไเมนຌอยกวา 1,080.00
ตารางมตร
 จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 28.7”)
(E 98˚ 23’ 55.5”) 71



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ23 ครงการกอสรຌางรางระบาย  - พืไอปງองกันละกຌเข  - งานกอสรຌางรางระบายน ้า  -  -  -  - 1,100,000  - พื นทีไ  - ปัญหาน ้าทวมขัง กองชาง
น ้า ค.ส.ล. บริวณชุมชน บัญหาน ้าทวมขัง ค.ส.ล. กวຌาง 1.25 มตร สูง ทีได้านินการ ลดลง
บຌานหลมตุຍกก หมูทีไ 4 1.50 มตร ความยาวเมนຌอย 

กวา 40.00 มตร
จุดพิกัด
(N 7˚ 52’ 34.0”)
(E 98˚ 25’ 21.2”)24 ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - พืไอ฿หຌการระบายน ้า 1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  -  -  -  - 1,375,000  - พื นทีไ  - ชวยการระบาย กองชาง

พรຌอมฝาบอพัก ค.ส.ล. เดຌดีขึ น ละประชาชน หนา 0.15 มตร กวຌางฉลีไย ทีได้านินการ น ้าเดຌดีขึ น
ซอยหนทรายทอง หมูทีไ 3 เดຌรับความสะดวกละ 5.00 - 6.00 มตร หรือพื นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ

ปลอดภัย฿นการสัญจร เมนຌอยกวา 1,475.00 ความสะดวกละ
ตารางมตร2. ปรับปรุงฝาบอพัก ค.ส.ล.
ขนาด 1.10 x 1.20 มตร
จ้านวน 15 บอ 72



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

จุดพิกัด
(N 7˚ 53’ 14.5”)
(E 98˚ 24’ 41.3”)25 ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - -  -  - 1,100,000  - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง

ถนนบางชีหลຌา 1 ซอย 1 ความสะดวกละ หนา 0.15 มตร กวຌางฉลีไย ทีได้านินการ ความสะดวกละ
หมูทีไ 2 ปลอดภัย฿นการสัญจร 3.60 - 4.50 มตร ความยาว ปลอดภัย฿นการ

รวม 116.00 มตร. หรือ ดินทางสัญจร
รวมพื นทีไเมนຌอยกวา 996.00
 ตารางมตร
จุดพิกัด
(N 7˚ 55’ 20.7”)
(E 98˚ 23’ 53.3”) 73



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ26 ครงการติดตั งกระจกคຌง,  - พืไอปງองกันการกิด 1. ติดตั งกระจกคຌง หมูทีไ 1 - 7 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000  - พื นทีไทีไท้า  - ปัญหาการกิด กองชาง
เฟกะพริบ, ปງายจราจร฿น อุบัติหตุ จ้านวน 30 ชุด การติดตั ง อุบัติหตุลดลง
ขตพื นทีไต้าบลรัษฎา  - พืไออ้านวยความสะดวก 2. ติดตั งเฟกะพริบ หมูทีไ 1 - 7  - ประชาชนเดຌรับ

฿นการ฿ชຌรถ฿ชຌถนนของ จ้านวน 20 ชุด ความสะดวก฿นการ
ประชาชน 3. ติดตั งปງายจราจร หมูทีไ 1 - 7 ฿ชຌรถ฿ชຌถนน

จ้านวนเมนຌอยกวา 5 ชุด27 ครงการจัดท้าติดตั งปງาย  - พืไอ฿หຌประชาชนละผูຌ  - ติดตั งปງายบอกชืไอซอย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ้านวนปງาย  - ประชาชนละผูຌ กองชาง
บอกชืไอซอย สัญจรเปมาทราบถึงชืไอซอย หมูทีไ 1 - 7 ทีไท้าการติดตั ง สัญจรเปมาทราบถึง

ตางโสะดวก฿นการดินทาง ชืไอซอยตางโสะดวก74



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ28 ครงการปรับปรุงละติดตั ง  - พืไออ้านวยความสะดวก  - ด้านินการ ดังนี 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000  - จ้านวนคม  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
เฟฟງาสาธารณะ฿นขต กับประชาชน 1. ติดตั งคมเฟถนน LED 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เฟทีได้านินการ ความปลอดภัย฿น
ทศบาลต้าบลรัษฎา  - พืไอความปลอดภัย฿น ขนาด 60 วัตต์ ติดตั ง ชีวิตละทรัพย์สิน

ชีวิตละทรัพย์สินของ จ้านวน 400 คม
ประชาชน 2. ติดตั งคมเฟถนน LED 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ขนาด 110 วัตต์ 
จ้านวน 400 คม 75



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ29 ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌาง - - 5,000,000  - -  - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
พรຌอมสะพาน ค.ส.ล. ความสะดวก฿นการสัญจร 4.00 มตร หนา 0.15 มตร ทีได้านินการ ความสะดวก
ขຌามคลองบาง฿หญ หมูทีไ 6 ยาว 35.00 มตร พื นทีไเมนຌอย ปลอดภัย฿นการ

กวา 140.00 ตารางมตร ดินทาง2. กอสรຌางสะพาน ค.ส.ล. 
ขนาดกวຌางเมนຌอยกวา 4.00
มตร ยาวเมนຌอยกวา 15.00 
มตร (รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 54’ 4.71”)(E 98° 23’ 16.84”) 76



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ30 ครงการกอสรຌางถนน  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  - 5,000,000  - จ้านวนพิ นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ค.ส.ล. ซอยพะนียง 3 ความสะดวก฿นการสัญจร 0.15 มตร ความกวຌางฉลีไย ด้านินการ ความสะดวกละ(ดຌานหลังรงรียนบຌาน 4.00 - 5.00 มตร ยาวเมนຌอย ปลอดภัย฿นการ
ทุงคาฯ - ซอยพะนียง 3) กวา 510.00 มตร หรือพื นทีไเม สัญจร
หมูทีไ 5 นຌอยกวา 2,450.00 ตารางมตร(รายละอียดตามบบปลน

ของทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 55’ 05.2”)(E 98° 22’ 37.4”) 77



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       1.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ31 ครงการกอสรຌางผนังกันดิน  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1. กอสรຌางก้าพงกันดิน ค.ส.ล. - - 2,500,000 - - จ้านวนพื นทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ค.ส.ล. (RC.Wall) พรຌอม ความสะดวก฿นการสัญจร (RC.Wall) ความสูงฉลีไย ด้านินการ ความสะดวกละ
ขยายผิวถนน ค.ส.ล. ละลดอุบัติหตุทีไกิดขึ น 2.00 - 3.00 มตร ยาวเมนຌอย ปลอดภัย฿นการ(บริวณทางคຌงหนຌารຌาน ปຓนประจ้า กวา 40.00 มตร สัญจร
มุมมืองตรัง) ซอยพะนียง 2. ขยายถนน ค.ส.ล. หนา  - พืไอลดอุบัติหตุ
หมูทีไ 5 0.15 มตร ความกวຌางฉลีไย ทีไกิดขึ นปຓน1.00 - 2.00 มตร ความยาว ประจ้า60.00 มตร หรือพื นทีไเมนຌอย

กวา 90.00 ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7° 54’ 40.7")
(E 98° 22’ 28.2”)

รวม      31        ครงการ 37,830,000 56,569,000 47,750,000 55,722,000 36,670,60078



  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดท ารายงาน  - พืไอป็นขຌอมูลของผล  - ศึกษาผลกระทบดຌาน 1,000,000 - - - -  - จ านวน  - การขอ฿ชຌพืๅนทีไ ส านักปลัดฯ
การประมินผลกระทบ การศึกษาสามารถน าเป สิไงวดลຌอม (EIA) กิจกรรมทีไ มีอกสาร/หลักฐาน
สิไงวดลຌอม (EIA) ฿ชຌ฿นการขอ฿ชຌพืๅนทีไตอ จ านวน 1 รายการ ด านินการ ประกอบ฿นการ

ทสจ. ภูกใต ประกอบ฿นการขอ฿ชຌ พิจารณาเดຌครบถຌวน - พืไอลดความขัดยຌง ทีไดินสาธารณะ หมูทีไ 1
ของการ฿ชຌทรัพยากรทีไ ต าบลรัษฎา พืๅนทีไ 11 เร
อาจกิดขึๅนเดຌ - ป็นครืไองมือชวย
พิจารณาวาครงการทีไ
อาจกิดขึๅนกิดผลสียหาย
ตอคุณภาพสิไงวดลຌอม
หรือเม

รวม    1      ครงการ 1,000,000 - - - -    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม       2.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม79



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการรวม฿จภักด์ิ รักษ์  - พืไอพิไมพืๅนทีไสีขียว฿น  - จัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวน  - พืๅนทีไทีไจัดกิจกรรมมี กอง
พืๅนทีไสีขียว พืๅนทีไต าบลรัษฎา บริวณริมถนนทางทຌา ละ กิจกรรมทีไ จ านวนตຌนเมຌพิไมขึๅน สาธารณสุขฯ - พืไอปรับปรุงภูมิทัศน์฿หຌ ทีไสาธารณะตางโ ฿นวัน ด านินการ  - พืๅนทีไทีไจัดกิจกรรมมี

กิดความสวยงาม ส าคัญตางโ ชน วันสิไงวด ความสะอาดสวยงาม
ลຌอมลก วันทศบาล วันพอ  - ตຌนเมຌสีขียว฿นพืๅนทีไ
หงชาติ วันมหงชาติ ต าบลรัษฎา มีจ านวน
ป็นตຌน  ดังนีๅ พิไมขึๅน ตามปງาหมาย1.ก าหนดจัดกิจกรรมปลูก ทีไก าหนดเวຌ
ตຌนเมຌอยางนຌอย 2 ครัๅง/ป2.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿นต
ละครัๅงจ านวน 100 คน3.ตຌนเมຌสีขียว฿นพืๅนทีไต าบล
รัษฎามีจ านวนพิไมขึๅน 
อยางนຌอยปละ 1,000 ตຌน

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม       2.2  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 80



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม       2.2  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม2 ครงการอนุรักษ์ละฟ้นฟู  - พืไอฟ้นฟูสภาพปຆาชายลน  - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้นฟู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - พืๅนทีไทีไจัดกิจกรรมมี กอง
สภาพปຆาชายลน ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎาทีไถูกท า ละปลูกปຆาชายลน ดังนีๅ กิจกรรมทีไ จ านวนตຌนเมຌปຆาชาย สาธารณสุขฯ

ลาย ฿หຌกลับมีสภาพทีไสมบูรณ์ 1.ก าหนดจัดกิจกรรมปลูก ด านินการ ลนพิไมขึๅน - พืไอ฿หຌความรูຌกดใก ยาวชน ปຆาชายลน พืไอพิไมติม  - สภาพปຆาชายลนมี
ประชาชน ถึงวิธีการดูล รักษา ละทดทนทีไตຌนเมຌชายลน ความอุดมสมบูรณ์
ฟ้นฟูละคุณประยชน์ ของปຆา สียหาย อยางนຌอย2ครัๅง/ป พิไมขึๅนจากดิม
ชายลน 2.จัดกิจกรรม฿หຌความรูຌก  - ตຌนเมຌปຆาชายลน฿น - สงสริม฿หຌดใก ยาวชน ละ ดใก ยาวชน ละประชาชน พืๅนทีไต าบลรัษฎามี
ประชาชนมีสวนรวม฿นการ ถึงวิธีการดูลรักษา ฟ้นฟูละ จ านวนพิไมขึๅน
ฟ้นฟูสภาพปຆาชายลน ดยมุง คุณประยชน์ของปຆาชายลน  - ดใก ยาวชน ละ
นຌนกลุมชุมชนทีไอยูอาศัย อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง ประชาชน เดຌรับความ
บริวณ฿กลຌคียงปຆาชายลน 3.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿น รูຌกีไยวกับวิธีการดูล - พืไอพิไมจ านวนตຌนเมຌปຆา ตละครัๅงจ านวน 100 คน รักษาฟ้นฟูละคุณ
ชายลน฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา 4.ตຌนเมຌปຆาชายลน฿นพืๅนทีไ ประยชน์ของปຆา

ต าบลรัษฎา มีจ านวนพิไมขึๅน ชายลน
อยางนຌอยปละ 2,000 ตຌน 81



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม       2.2  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม3 ครงการรวมนๅ า฿จคืน  - พืไอฟ้นฟูคุณภาพนๅ า฿น  - จัดกิจกรรมฟ้นฟูละ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - คุณภาพของคลอง฿น กอง
นๅ า฿ส฿หຌชาวรัษฎา บริวณขุมนๅ าละหลงนๅ า รณรงค์ ดังนีๅ กิจกรรมทีไ ขตต าบลรัษฎามี สาธารณสุขฯ

สาธารณะ ฿นขต ทต.รัษฎา 1.กิจกรรมฝງาระวังคุณภาพ ด านินการ ลักษณะทางกายภาพ - สงสริมการมีสวนรวม฿หຌ หลงนๅ าสาธารณะ อยาง ละชีวภาพทีไดีขึๅน
กดใก ยาวชน ละประชาชน นຌอย 2 ครัๅง/ป - ดใกยาวชนละ
รวมถึงหนวยงานทัๅงภาครัฐ 2.กิจกรรม นักสืบสายนๅ า ประชาชนมีความรูຌ
ละอกชน ฿นพืๅนทีไ฿นการ จัด฿หຌความรูຌละศึกษาดูงาน ความขຌา฿จ฿นการฝງา
ดูลรักษาละฝງาระวัง กดใก ยาวชน กีไยว กับการ ระวังคุณภาพหลงนๅ า
คุณภาพนๅ า฿หຌมีความสะอาด ฝງาระวังคุณภาพหลงนๅ า สาธารณะ - ฿หຌความรูຌกดใก ยาวชน สาธารณะ ละวิธีฟ้นฟูบ าบัด
ละประชาชน฿นการปງองกัน นๅ าอยางถูกวิธี จ านวนผูຌขຌารวม
ดูล ละรักษาสภาพนๅ า อยางนຌอย 50 คน ปละ 1 รุน
ละสภาพ วดลຌอมตางโ 3.จัดซืๅอสารคมีวัสดุครืไองมือ

฿นการบ าบัดนๅ าสียละการ
จัดกิจกรรมชน การท านๅ าหมัก
ชีวภาพการท า EM Ballป็นตຌน 82



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม       2.2  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม4 ครงการอาสาสมัคร  - พืไอสรຌางครือขาย฿นการ  - จัดกิจกรรมฝຄกอบรมละ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวน  - ครือขายอาสาสมัคร กอง
ทຌองถิไนรักษ์ลก (อถล.) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาดูงานพืไอพัฒนา กิจกรรมทีไ ทຌองถิไนรักษ์ลกมีความ สาธารณสุขฯ

ละสิไงวดลຌอม฿นต าบล ประสิทธิภาพครือขายอาสา ด านินการ รูຌความขຌา฿จ ดຌานการ - พืไอสงสริม฿หຌครือขาย สมัครทຌองถิไนรักษ์ลก จัดการสิไงปฏิกูลละ
อาสาสมัครทຌองถิไนรักษ์ลก (อถล.) มูลฝอย
ละผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ
ผูຌน าชุมชน มีสวนรวม฿นการ
จัดการสิไงปฏิกูลละมูลฝอย
ปกปງองละรักษาสิไงวดลຌอม
฿นทຌองถิไนของตนอง5 ครงการอนุรักษ์พันธ์ุ  - พืไออนุรักษ์พันธ์สัตว์นๅ า  - จัดกิจกรรมปลอยพันธ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000   - จ านวน  - ประชาชน ยาวชน กอง

สัตว์นๅ า ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา สัตว์นๅ านืไอง฿นวันส าคัญ กิจกรรมทีไ มีสวนรวม฿นการอนุรักษ์ สาธารณสุขฯ
ตางโ ด านินการ สัตว์นๅ า - กิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ
฿นการท าธนาคารปู 83



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม       2.2  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม6 ครงการอนุรักษ์พันธุกรรม  - พืไอสนองพระราชด าริ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวนผูຌ  - ประชาชน ยาวชน กอง
พืชอันนืไองมาจากพระราช สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ขຌารับการ มีสวนรวม฿นการ สาธารณสุขฯ
ด าริสมดใจพระทพรัต สยามบรมราชกุมารี ฿นการ  - จัดท าฐานทรัพยากร อบรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ราชสุดาฯสยามบรมราช อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทຌองถิไน
กุมารี (อพ.สธ.)  - พืไอ฿หຌบุคลากร ขຌาราชการ  - ศึกษาดูงานครงการ

จຌาหนຌาทีไ นักศึกษาละ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช฿น
ประชาชน฿นทຌองถิไนขຌา฿จ พืๅนทีไอืไน
ละหในความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช ละรวมคิดรวม
ปฏิบัติ จนกิดผลประยชน์
ตอการ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน 84



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม       2.2  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม7 ครงการบริหารจัดการ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌรืไอง 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวนครัๅง  - ผูຌประกอบการทีไมี กอง
ขยะติดชืๅอ฿นพืๅนทีไต าบล ประชาชนผูຌประกอบการทีไมี การจัดการขยะติดชืๅอ฿หຌ กิจกรรมทีไ ขยะติดชืๅอสามารถจัด สาธารณสุขฯ
รัษฎา ขยะติดชืๅอ ผูຌประกอบการทุกหง฿นพืๅนทีไ ด านินการ การทิๅงขยะติดชืๅอถูกวิธี - พืไอ฿หຌขยะติดชืๅอมีการจัด ต าบลรัษฎา ละมีการทิๅง ละถูกตຌองตามหลัก

การอยางถูกตຌองตามหลัก ขยะติดชืๅออยางถูกตຌองตาม วิชาการละหลัก
วิชาการละหลักสุขาภิบาล หลักวิชาการละหลัก สุขาภิบาล

สุขาภิบาล

รวม  7      ครงการ 1,950,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,00085



  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดຌานศรษฐกิจละการ

ทองที่ยว    



ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการมหกรรมดน  - สงสริมละประชา  - กิจกรรมจัดงานสดง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - จ านวน  - มีการชืไอมยง ส านักปลัดฯ
ตรี-อาหารทะลละ สัมพัน์การทองทีไยวต าบล ดนตรี จ าหนายสินคຌา กิจกรรมทีไ ระหวางภาคการ
ธุรกิจทีไกีไยวนืไองกับการ รัษาละจังหวัดภูกใต อาหารทะลละธุรกิจทีไ ด านินการ ทองทีไยว
ทองทีไยวต าบลรัษฎา  - กระตุຌน฿หຌกิดการรง กีไยวนืไองกับการทองทีไยว  - หลงทองทีไยว฿น(Ratsada Music การจับจาย฿ชຌสอยของ จ านวน 1 ครัๅงตอปี พืๅนทีไป็นทีไรูຌจักของFestival) ประชาชน นักทองทีไยวพิไมมาก - กระตุຌนก าลังซืๅอ฿น ขึๅน

ระบบศรษฐกิจของต าบล  - มีการกระจายราย
รัษฎา เดຌสูธุรกิจการทอง - พืไอ฿หຌกษตรกร ผูຌผลิต ทีไยว฿นทຌองถิไนต าบล
ผูຌประกอบการทีไกีไยวนืไอง รัษฎา
กับการทองทีไยวมีรายเดຌ
พิไมขึๅน - สงสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน฿นทຌองถิไน

รวม      1      ครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000       3.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)  ทบทวนครัๅงทีไ 1 (พิไมติมครัๅงทีไ 1)

ทศบาลต าบลรัษฎา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 86



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการกอสรຌางปรับปรุง  - พืไอปรับปรุงคูระบายน ้า  - กอสรຌางคูระบายน ้า 1,100,000 - - - -  - จ้านวน  - การระบายน ้าป็น ส้านักปลัดฯ
คูระบายน ้าสถานีขนสง ฿หຌสามารถระบายน ้าเดຌ ค.ส.ล. ขนาด0.30x0.30 พื นทีไ เปอยางมีประสิทธิภาพ
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต อยางมีประสิทธิภาพลด มตร ความยาวเมนຌอยกวา กอสรຌาง เมมีน ้าทวมขังภาย฿น
หงทีไ 2 ปัญหาน ้าทวมขังภาย฿น 106.00 มตร พรຌอมติดตั ง ปรับปรุง สถานีขนสงผูຌดยสาร

สถานีขนสงฯ หงทีไ 2 ฝาตะกรง คูระบายน ้า จังหวัดภูกใต หงทีไ 2- กอสรຌางคูระบายน ้า 
ค.ส.ล. ขนาด0.50x0.50
มตร ความยาวเมนຌอยกวา 145.00 มตร พรຌอมฝา
บอพักค.ส.ล.
พิกัด N 7˚55 03.1
      E 98˚23 45.2 งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570) 

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

87



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.2  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570) 

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว2 ครงการปรับปรุงหຌองน ้า  - พืไอปรับปรุงหຌองน ้า฿หຌ  - กอสรຌางปรับปรุงหຌองน ้า 2,000,000 - - - -  - จ้านวน  - ประชาชน ผูຌดย ส้านักปลัดฯ

บริวณดຌานหลังชานชาลา อยู฿นสภาพสวยงามพรຌอม บริวณดຌานหลังชานชาลา พื นทีไ สาร ละนักทองทีไยว
สถานีขนสงผูຌดยสาร ฿หຌบริการประชาชนผูຌมา฿ชຌ สถานีขนสงฯหงทีไ 2 พื นทีไ กอสรຌาง ผูຌมา฿ชຌบริการสถานี
จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 บริการ เมนຌอยกวา 60 ตร.ม. ปรับปรุง ขนสงฯหงทีไ 2 (รายละอียดตามบบ หຌองน ้า มีความพึงพอ฿จละ

ปลนทีไทศบาลก้าหนด) เดຌรับความสะดวก
สบาย ฿นการ฿ชຌ
บริการหຌองน ้า

รวม      2        ครงการ 3,100,000 - - - -
88



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการดูลรักษาอาคาร  - พืไอดูลรักษาอาคาร  - ด านินการจຌางหมาดูล 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000  - จ านวน  - อาคารสถานีขนสง ส านักปลัดฯ
สถานีขนสงผูຌดยสาร สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด รักษาอาคารสถานีขนสง กิจกรรมทีไ ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต
จังหวัดภูกใตหงทีไ 2 ภูกใต หงทีไ 2 ฿หຌอยู฿น ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต ด านินการ หงทีไ 2 อยู฿นสภาพดี

สภาพทีไดี หงทีไ 2 ดังนีๅ สะอาด - พืไอดูลรักษาความ 1.จຌางหมาท าความสะอาด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - มีความปลอดภัย฿น
ปลอดภัยสถานทีไราชการ การ฿ชຌบริการของ2.จຌางยามรักษาความ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนละ

ปลอดภัย นักทองทีไยว3.จຌางหมาก าจัดหนู มลง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - อาคาร ทรัพย์สิน
ปลวก  ของทางราชการเดຌรับ

การดูลรักษา

งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานการพาณิชย์

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว89



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานการพาณิชย์

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว2 ครงการติดตัๅงเมຌกัๅน  - พืไอจัดระบียบละกຌเข  - ติดตัๅงเมຌกัๅนอัตนมัติ 120,000    - - - -  - จ านวน  - ผูຌมา฿ชຌบริการสถานี ส านักปลัดฯ

อัตนมัติบริวณทางออก ปัญหาการจราจรภาย฿น พรຌอมระบบ ความยาว จุดทีไติดตัๅง ขนสงฯมีความ
สถานีขนสงผูຌดยสาร สถานีขนสงฯ หงทีไ 2 6 มตร จ านวน 2 ชุด เมຌกัๅน ปลอดภัยละกิด
จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 (รายละอียดตามบบ อัตนมัติ ความป็นระบียบ

ปลนทีไทศบาลก าหนด) รียบรຌอยดຌานการ
จราจร

รวม      2        ครงการ 3,020,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,00090



  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ

สังคม    



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการฝຄกซຌอมผน  - พืไอตรียมความพรຌอม฿น  - จัดกิจกรรมครงการฝຄก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - จ านวน  - ประชาชน฿นพืๅนทีไ ส านักปลัดฯ
สาธารณภัย฿นพืๅนทีไสีไยง การรับภัย฿นพืๅนทีไสีไยงภัย ซຌอมผนสาธารณภัย฿น กิจกรรมทีไ สีไยงภัยมีความรูຌความ
ภัยละฝຄกซຌอมผนอาคาร  - พืไอตรียมความพรຌอมก พืๅนทีไสีไยงภัยละฝຄกซຌอม ด านินการ ขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละ

พนักงานทศบาล฿นกรณีกิด ผนอาคาร ดยมี ชวยหลือตนองเดຌมืไอ
หตุพลิงเหมຌ รายละอียด ดังนีๅ กิดภัย1.ฝຄกซຌอมผนสาธารณภัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - พนักงานทศบาลมี

฿นพืๅนทีไสีไยงภัย อยางนຌอย ความรูຌ ความขຌา฿จทีไ
ปละ 1 ครัๅง ถูกตຌองละชวยหลือ2.ฝຄกซຌอมผนอพยพ กรณี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ตนองเดຌมืไอกิดภัย
กิดพลิงเหมຌอาคารส านักงาน
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง

งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.1  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต 91



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.1  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต2 ครงการฝຄกอบรมสมาชิก  - พืไอพิไมความรูຌ฿หຌกับ  - จัดฝຄกอบรมสมาชิก 550,000 200,000 550,000 200,000 550,000  - จ านวนผูຌขຌา  - สมาชิก อปพร. มี ส านักปลัดฯ

อปพร. สมาชิก อปพร. อปพร. ดยมีรายละอียด ดังนีๅ รวมฝຄกอบรม ความรูຌความขຌา฿จ - พืไอพิไมบุคลากร อปพร. 1.จัดฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ สมาชิก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ภารกิจหนຌาทีไ อปพร. 
ตามนยบายของกระทรวง อปพร.จ านวนเมนຌอยกวา ละสามารถน าเปปรับ
มหาดเทย฿หຌมีการพิไม 40 คน ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ
จ านวนสมาชิก อปพร.฿หຌเดຌ 2.ฝຄกทบทวนความรูຌ฿หຌ  - จ านวน อปพร. พิไม
รຌอยละ 2 ของประชาชน กับสมาชิกอปพร.จ านวน 350,000 - 350,000 - 350,000 ขึๅนตามนยบายของ
฿นพืๅนทีไ เมนຌอยกวา 40 คน กระทรวงมหาดเทย3 ครงการป้องกันละลด  - พืไอรณรงค์ ป้องกันละ  - จัดกิจกรรมรณรงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - ประชาชนเดຌรับความ ส านักปลัดฯ

อุบัติหตุ฿นชวงทศกาล ลดอุบัติหตุทางถนน฿นชวง ป้องกันการลดอุบัติหตุ฿น จัดกิจกรรม สะดวกละปลอดภัย฿น
ส าคัญ ทศกาล ชวงทศกาล จ านวน2ครัๅง/ป การ฿ชຌรถ฿ชຌถนน฿นชวง1. ทศกาลป฿หม 1 ครัๅง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทศกาล2. ทศกาลสงกรานต์ 1 ครัๅง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,00092



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.1  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต4 ครงการฝຄกทักษะการ  - พืไอพิไมความรูຌก  - จัดอบรม฿หຌความรูຌละฝຄก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - ประชาชน สถาน ส านักปลัดฯ

ระงับอัคคีภัย ประชาชน฿หຌมีความรูຌ ความ ทักษะการระงับอัคคีภัย฿หຌก จัดกิจกรรม ประกอบการ นักรียน
ขຌา฿จกีไยวกับการระงับ นักรียนละประชาชน฿นต าบล ฿นขตพืๅนทีไทศบาล
อัคคีภัย รัษฎา ดังนีๅ ต าบลรัษฎามีความรูຌ  - พืไอฝຄกทักษะ฿หຌกับ 1.นักรียนเมนຌอยกวา 3รงรียน/ป ความขຌา฿จรืไองการ
ประชาชนชวยหลือตนอง 2.สถานประกอบการ/ประชาชน ระงับอัคคีภัยละ
เดຌมืไอกิดอัคคีภัย เมนຌอยกวา 3 ครัๅง/ป สามารถน าเปปรับ฿ชຌเดຌ5 ครงการสรຌางความ  - พืไอ฿หຌความรูຌดຌานจราจร 1.จัดอบรม/รณรงค์฿หຌความรูຌ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน 1.ประชาชน฿นพืๅนทีไมี ส านักปลัดฯ

ตระหนัก฿นความปลอดภัย ละความปลอดภัย฿นชีวิต ความปลอดภัยดຌานจราจร฿หຌก กิจกรรมทีไ ความรูຌดຌานระบียบ
ดຌานจราจร ละทรัพย์สิน฿หຌกับ นักรียนละประชาชน฿นต าบล ด านินการ จราจรมากขึๅน

ประชาชน฿นพืๅนทีไต าบล รัษฎาเมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 2.ลดอุบัติหตุบนทຌอง
รัษฎา 2.ป้ายประชาสัมพันธ์สรຌาง ถนน

วินัยดຌานจราจร ลดอุบัติหตุ3.กิจกรรมขຌามถนนปลอดภัย 93



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.1  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต6 ครงการฝຄกอบรมชุด  - พืไอ฿หຌความรูຌบืๅองตຌน  - จัดฝຄกอบรม฿หຌกชุด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - รຌอยละ 80  - ชุดปฏิบัติการจิต ส านักปลัดฯ

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย กชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัย ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ของผูຌขຌารับการ อาสาภัยพิบัติเดຌรับ
พิบัติของทศบาลต าบล พิบัติ จ านวน 50 คน ละ อบรมมีความรูຌ ความรูຌดຌานสาธารณภัย
รัษฎา ผูຌสังกตุการณ์ ฿นการปฏิบัติ บืๅองตຌน

จ านวน 10 คน การจิตอาสาภัย
พิบัติ

รวม     6       ครงการ 2,000,000 1,650,000 2,000,000 1,650,000 2,000,00094



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการสงสริม  - พืไอพัฒนาการดຌาน  - จัดการรียนการสอน 300,000    300,000    300,000     300,000     300,000      - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา
ศักยภาพสมอง:ดนตรี อารมณ์ – จิต฿จ ดนตรีละพลงส าหรับดใก ทีไจัดกิจกรรม ดຌานอารมณ์ จิต฿จ 

ละพลงส าหรับดใก  - พืไอพัฒนาการดຌานสังคม ปฐมวัย ฿หຌกับนักรียนศูนย์ ดຌานสังคมละสติปัญญา
ปฐมวัย  - พืไอพัฒนาการดຌาน พัฒนาดใกลใกละรงรียน

สติปัญญา ฿นสังกัดทัๅง 5 หง2 ครงการสนุกคิด  - พืไอ฿หຌดใก฿ชຌทักษะ  - จัดกิจกรรมพืไอสงสริม - 80,000 80,000 80,000 80,000  - จ านวน  - ดใกสามารถ฿ชຌทักษะ กองการศึกษา
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง การรียนการสอนดຌวย กิจกรรมทีไ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์฿นการกຌ กระบวนการทางศิลปะ฿หຌ ด านินการ วิทยาศาสตร์฿นการกຌ
ปัญหาละความคิด กับนักรียนศูนย์พัฒนา ปัญหาละความคิด
สรຌางสรรค์ ดใกลใกละรงรียน฿นสังกัด สรຌางสรรค์  - พืไอ฿หຌดใกรียนรูຌผาน ทัๅง 5 หง  - ดใกรียนรูຌผาน
กิจกรรมการทดลองทาง กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ - พืไอกระตุຌนความอยากรูຌ  - กระตุຌนความอยากรูຌ
อยากหใน ความสน฿จ ละ อยากหในความสน฿จ
จตคติของดใกดຌวยการคຌน ละจตคติของดใก
฿หຌพบ ดຌวยการคຌนพบ3 ครงการสงสริม  - พืไอพัฒนาการดຌาน  - จัดการรียนการสอน - - 300,000 300,000 300,000  - จ านวน  - นักรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

พัฒนาสุนทรียภาพ อารมณ์ – จิต฿จ ศิลปะละการสืไอสารส าหรับ กิจกรรมทีไ ดຌานอารมณ์ จิต฿จ 

ทางศิลปะละการ  - พืไอพัฒนาการดຌานสังคม ดใกปฐมวัย฿หຌกับนักรียน ด านินการ ดຌานสังคมละ
สืไอสาร  - พืไอพัฒนาการดຌาน ศูนย์พัฒนาดใกลใกละ สติปัญญา

สติปัญญา รงรียน฿นสังกัดทัๅง 5 หง
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ4 ครงการหลง฿ตຌเหวຌ  - พืไอสรຌางจิตส านึก฿หຌ  - จัดกิจกรรม  ดังนีๅ - - - 15,000 -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีจิตส านึก กองการศึกษา
สวย นักรียนอนุรักษ์ภาษาถิไน฿ตຌ 1.จัดท าคูมือภาษาถิไน (฿ตຌ) ทีไจัดกิจกรรม อนุรักษ์ภาษาถิไน฿ตຌ - พืไอปลูกฝัง฿หຌนักรียนมี 2.จัดกิจกรรมหนຌาสาธง฿น  - นักรียนมีมารยาท

มารยาทเทยทีไดีงาน มีความ ตอนชຌา อยางนຌอย เทยทีไดีงาน มีความ
ออนนຌอม ถอมตน สัปดาห์ละ 1 ครัๅง ออนนຌอม ถอมตน5 ครงการอานตลใก  - พืไอสริมสรຌางนิสัยรักการ  - จัดหาหนังสือนิทาน - - - - 120,000  - จ านวนครัๅง  - ดใกมีนิสัยรักการ กองการศึกษา

ดใกฉลาด อาน การรียนรูຌ฿หຌกับดใก ส าหรับดใกปฐมวัย฿หຌกับ ทีไจัดกิจกรรม อานพิไมขึๅน   - พืไอป็นการสริมสรຌาง นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก  - กิดความสัมพันธ์ทีไ
ความสัมพันธ์ระหวางคน฿น ละรงรียน฿นสังกัดทัๅง 5 ดีระหวางคน฿น
ครอบครัว หง ครอบครัว
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ6 ครงการพัฒนาภาษา  - พืไอพัฒนาการรียนรูຌ  - จัดการรียนการสอน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌพัฒนา กองการศึกษา
อังกฤษส าหรับดใก ภาษาอังกฤษของดใกลใก ภาษาอังกฤษ฿หຌกับนักรียน ทีไจัดกิจกรรม การรียนรูຌภาษา
ปฐมวัย ผสมผสานผานการรຌอง ศูนย์พัฒนาดใกลใกละ อังกฤษของดใกลใก

พลง ลน ละลงมือกระท า รงรียน฿นสังกัดทัๅง 5 หง ผสมผสานผานการ - พืไอสงสริมพัฒนาการ รຌองพลง ลน ละลง
ดຌานภาษา฿หຌกนักรียน฿น มือกระท า
สังกัดทศบาลต าบลรัษฎา  - นักรียนเดຌรับการ

สงสริมพัฒนาการ
ดຌานภาษา7 ครงการพัฒนาหลัก  - พืไอพัฒนาหลักสูตรการ  - จัดประชุมชิงปฏิบัติการ - - 80,000 - -  - จ านวนครัๅง  - ศูนย์พัฒนาดใกลใกมี กองการศึกษา

สูตรการศึกษาปฐมวัย ศึกษาปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ทีไจัดกิจกรรม หลักสูตรการศึกษา
พัฒนาดใกลใก฿หຌสอดคลຌอง ปฐมวัย฿หຌกครู ผูຌดูลดใก ปฐมวัยทีไป็นปัจจุบัน
กับหลักสูตรการศึกษา ละบุคลากรทางการศึกษา หมาะกับสภาพการ
ปฐมวัย ละผนการจัด ของศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น รียนรูຌ฿นทຌองถิไนตาม
ประสบการณ์การรียนรูຌ สังกัดทศบาลต าบลรัษฎา ปງาหมายของหลักสูตร
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ8 ครงการปฐมนิทศ  - พืไอป็นศูนย์กลางลก  - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนครัๅง  - ผูຌปกครองนักรียน กองการศึกษา
ผูຌปกครองนักรียน ปลีไยนรียนรูຌผยพรขຌอมูล 1. จัดกิจกรรมปฐมนิทศ ทีไจัดกิจกรรม เดຌรับทราบการจัดการ

กีไยวกับการจัดการศึกษา ผูຌปกครองนักรียนศูนย์ ศึกษาของศูนย์พัฒนา - พืไอสริมสรຌางความขຌม พัฒนาดใกลใก สังกัด ดใกลใก
ขใงของชุมชน฿นการจัดการ ทศบาลต าบลรัษฎา  - ผูຌปกครองมีความรูຌ
ศึกษา 2. วางรูปบบการจัด ความขຌา฿จ฿นการจัด - พืไอสรຌางความขຌา฿จ฿น กิจกรรมการรียนการสอน  การศึกษาของศูนย์
การจัดการศึกษาขององค์กร ละน าเปบูรณาการกับกับ พัฒนาดใกลใก
ปกครองสวนทຌองถิไน กิจกรรมสนธนาระหวางครู 

ละผูຌปกครอง
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ9 ครงการรวมประชุม  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร  - จัดศึกษาดูงานละรวม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา
สวนาทางวิชาการ ทางการศึกษา ฯลฯ เดຌลก ประชุมสวนาทางวิชาการ ทีไจัดกิจกรรม การศึกษา ฯลฯ มีความ
งานมหกรรม การจัด อกาสยีไยมกิจกรรมดຌาน งานมหกรรมการจัดการ รูຌละความขຌา฿จ฿นการ
การศึกษาทຌองถิไน การพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาทຌองถิไน กลุมป้าหมาย จัดการศึกษาพิไมขึๅน

ศึกษากับหนวยงานทีไ คือบุคลากรทางการศึกษา 
ประสบความส ารใจดຌานการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
จัดการศึกษา คณะผูຌบริหาร สมาชิกสภา

ทຌองถิไน ฯลฯ10 ครงการพัฒนา  - พืไอพัฒนาศักยภาพครู  - จัดอบรมละศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา
ศักยภาพครูละ ละบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับครู ผูຌดูลดใกละ ทีไจัดกิจกรรม การศึกษามีความรูຌ
บุคลากรทางการศึกษา เดຌลกปลีไยนประสบการณ์ บุคลากรทางการศึกษา ละทักษะ฿นการจัด

ละเดຌมีอกาสยีไยมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาดใกลใกละ การรียนการสอน
ดຌานการพัฒนาคุณภาพการ รงรียน฿นสังกัด พิไมขึๅนละสามารถ
ศึกษา กับหนวยงานทีไ น ามาประยุกต์฿ชຌ฿น
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ประสบความส ารใจดຌานการ การพัฒนาการรียน
จัดการศึกษา การสอนของรงรียน - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร ละศูนย์พัฒนาดใก
ทางการศึกษา เดຌน าความรูຌ ลใก฿นสังกัดทศบาล
มาบูรณาการกับการจัดการ ต าบลรัษฎา
รียนการสอน11 ครงการพัฒนาการ  - พืไอพัฒนากระบวนการ  - จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ - 120,000 120,000 120,000 120,000  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา

จัดกิจกรรมการรียน ละวิธีการจัดกิจกรรม กระบวนการละวิธีการจัด ทีไจัดกิจกรรม การศึกษามีกระบวนการ
การสอนระดับปฐมวัย การรียนการสอนของครู กิจกรรมการรียนการสอน ละวิธีการจัดกิจกรรม

ละบุคลากรทางการศึกษา ของครูศูนย์พัฒนาดใกลใก การรียนการสอนของ
฿หຌป็นเปตามมารฐานการ ละรงรียน฿นสังกัด ชน ครูละบุคลากรทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัย กระบวนการ EF,BBL, ศึกษา ฿หຌป็นเปตามHigh-Scope มารฐานการจัดการ

ศึกษาปฐมวัย
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ12 ครงการสนับสนุน  - ด านินการ  ดังนีๅ 6,232,425 6,198,425 6,232,425 6,207,425 6,207,425 กองการศึกษา
คา฿ชຌจาย฿นการ
บริหารสถานศึกษา  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนมี 1. สนับสนุนคา฿ชຌจาย 3,073,875 3,073,875 3,073,875 3,073,875 3,073,875  - จ านวน  - นักรียนเดຌรับ

สุขภาพทีไสมบูรณ์ขใงรง ส าหรับอาหารกลางวัน กลุมปງาหมาย ประทานอาหารทีไมี - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน นักรียน฿นสังกัดทศบาล ทีไเดຌรับการ คุณคาตามหลัก
เดຌรับสารอาหารครบ 5หมู ดังนีๅ อุดหนุน ภชนาการ - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนมี 1.นักรียนรงรียนทศบาล 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 งบประมาณ  - นักรียนมีสุขภาพ
สุขภาพทีไดีทัๅงรางกายละ ต าบลรัษฎา จ านวน15 คน ส าหรับคา รางกายขใงรง 
จิต฿จ 2.นักรียนศูนย์พัฒนาดใก 514,500 514,500 514,500 514,500 514,500 อาหารกลางวัน สมบูรณ์ละมีสุขนิสัย

ลใกทศบาลรัษฎา 1 (บຌาน ทีไดี
ทารือ฿หม) จ านวน 100 คน3.นักรียนศูนย์พัฒนาดใก 771,750 771,750 771,750 771,750 771,750
ลใกทศบาลรัษฎา 2 (บຌาน
ทุงคาพะนียงตก) 
จ านวน 150 คน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ4.นักรียนศูนย์พัฒนาดใก 643,125 643,125 643,125 643,125 643,125
ลใกทศบาลรัษฎา 3 (บຌาน
กูຌกู) จ านวน 125 คน5.นักรียนศูนย์พัฒนาดใก 514,500 514,500 514,500 514,500 514,500
ลใกทศบาลรัษฎา 4 (บຌาน
หลมตุຍกก) 
จ านวน 100 คน - พืไอสนับสนุนคา฿ชຌจาย 2. สนับสนุนคา฿ชຌจายฯ 934,800 934,800 934,800 934,800 934,800  - จ านวน  - มีงบประมาณส าหรับ

ส าหรับสงสริมศักยภาพการ ส าหรับสงสริมศักยภาพการ กิจกรรมทีไ สนับสนุนคา฿ชຌจาย
จัดการศึกษาทຌองถิไนของ จัดการศึกษาของทຌองถิไน ด านินการ ส าหรับสงสริม
รงรียนทศบาลต าบล  ดังนีๅ ศักยภาพการจัดการ
รัษฎา 1.คา฿ชຌการปรับปรุงหลักสูตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศึกษาทຌองถิไนของ

สถานศึกษา รงรียนทศบาล2.คา฿ชຌจายอินตอร์นใต 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800  
รงรียน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ 1.ระบบ Asymmetric 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600Digital Subscriber Line :ADSl 2.ระบบ Wireless fidelity 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200: WiFi3.คา฿ชຌจาย฿นการพัฒนา/ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ปรับปรุงหຌองสมุดรงรียน4.คา฿ชຌจาย฿นการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
หลงรียนรูຌ฿นรงรียน5.คา฿ชຌจาย฿นการรณรงค์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
การปງองกันยาสพติด฿น
สถานศึกษา6.คา฿ชຌจาย฿นการพัฒนา 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
ขຌาราชการครูของรงรียน
฿นสังกัดอปท.
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ7.คา฿ชຌจาย฿นการปรับปรุง/ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ซอมซมอาคารรียนอาคาร
ประกอบ8.คา฿ชຌจาย฿นการสงสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
กิจกรรมรักการอาน฿น
สถานศึกษา9.คา฿ชຌจาย฿นการพัฒนาการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
จัดการศึกษาดย฿ชຌรงรียน
ป็นฐาน฿นการพัฒนา
ทຌองถิไน (SBMLD) รงรียน
พอพียง3.สนับสนุนคา฿ชຌจายการ 424,500 424,500 424,500 424,500 424,500  - จ านวน  - ผูຌรียนมีพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาตัๅงต กิจกรรมทีไ ทัๅง 4 ดຌาน
ระดับอนุบาลจนจบการ ด านินการ
ศึกษาขัๅนพืๅนฐานรงรียน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ทศบาลต าบลรัษฎา1.คาจัดการรียนการสอน 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000(รายหัว)1.1 ครงการวันดใกหงชาติ1.2 ครงการเหวຌครู1.3 ครงการสดงตนป็น
พุทธมามะกะ1.4 ครงการสงสริมการสอน
บบครงงาน1.5 ครงการฝຄกซຌอมผน
ปງองกันภัย1.6 ครงการสงสริมสถาบัน
ชาติ ศาสนาละ
พระมหากษัตริย์ - กิจกรรมวันขึๅนป฿หม
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ - กิจกรรมปลูกตຌนเมຌถวาย
ดพอหลวง - กิจกรรมหทียนวัน
ขຌาพรรษา - กิจกรรมวันมหงชาติ - กิจกรรมถวายพระพรวัน
ฉลิมพระชนมพรรษา
สมดใจพระจຌาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรทพย-
วรางกูร1.7 ครงการอนุรักษ์ธรรม
ชาติละสิไงวดลຌอม - กิจกรรมสมุนเพรผักสวน
ครัว ริมรัๅวกินเดຌ - กิจกรรมรงรียนสวยดຌวย
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

มือหนู1.8 ครงการน านักรียน
รียนรูຌสถานทีไส าคัญหลง
รียนรูຌ ละภูมิปัญญาทຌองถิไน - กิจกรรมทัศนศึกษาลมา
ละมวนๅ าชว์ - กิจกรรมทัศนศึกษาอควา
รียซในทรัลภูกใต ฯลฯ1.9 ครงการพัฒนางาน
ธุรการการงิน พัสดุละ
งานสารบรรณ1.10 ครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษา1.11 ครงการจัดการรียนรูຌ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

พืไอพัฒนาดใกปฐมวัย1.12 ครงการพัฒนาสืไอการ
รียนการสอนส าหรับดใก
ปฐมวัย1.13 ครงการนิทรรศการ
วิชาการหงการรียนรูຌ2.คาหนังสือรียน 30,000      30,000      30,000       30,000       30,000      3.คาอุปกรณ์การรียน 30,000      30,000      30,000       30,000       30,000      4.คาครืไองบบนักรียน 45,000      45,000      45,000       45,000       45,000      5.คากิจกรรมพัฒนา 64,500      64,500      64,500       64,500       64,500      
คุณภาพผูຌรียน - ครงการปຂดลกกวຌางหง
การรียนรูຌ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ - พืไอสงสริมการพัฒนา 4.สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการ 1,344,250 1,344,250 1,344,250 1,344,250 1,344,250  - จ านวน  - ผูຌรียนมีพัฒนาการ
ศักยภาพการรียนการสอน จัดการศึกษาส าหรับศูนย์ กิจกรรมทีไ ทัๅง 4 ดຌาน
ละพัฒนาการทัๅง 4 ดຌาน พัฒนาดใกลใก (ศพด.) ดังนีๅ ด านินการ1.ศูนย์พัฒนาดใกลใก 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000

ทศบาลรัษฎา 1 (บຌาน
ทารือ฿หม)1.คาจัดการรียนการสอน 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000(รายหัว)1.1 ครงการพัฒนาสืไอการ
รียนการสอนส าหรับดใก
ปฐมวัย2.คาหนังสือรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,0003.คาอุปกรณ์การรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,0004.คาครืไองบบนักรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ5.คากิจกรรมพัฒนา 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
คุณภาพผูຌรียน - กิจกรรมทัศนศึกษา
หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง - กิจกรรมทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์หมืองรภูกใต2.ศูนย์พัฒนาดใกลใก 424,500 424,500 424,500 424,500 424,500
ทศบาลรัษฎา 2(บຌานทุงคาพะนียงตก)1.คาจัดการรียนการสอน 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000(รายหัว)1.1 ครงการพัฒนาสืไอการ
รียนการสอนส าหรับดใก
ปฐมวัย
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ2.คาหนังสือรียน 30,000     30,000     30,000      30,000      30,000     3.คาอุปกรณ์การรียน 30,000     30,000     30,000      30,000      30,000     4.คาครืไองบบนักรียน 45,000     45,000     45,000      45,000      45,000     5.คากิจกรรมพัฒนา 64,500     64,500     64,500      64,500      64,500     
คุณภาพผูຌรียน - กิจกรรมทัศนศึกษา
สวนนกภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา
หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (บຌานขนน) - กิจกรรมลูกสือจ็ิว3.ศูนย์พัฒนาดใกลใก 353,750 353,750 353,750 353,750 353,750
ทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู)1.คาจัดการรียนการสอน 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500(รายหัว)
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ1.1 ครงการพัฒนาสืไอการ
รียนการสอนส าหรับดใก
ปฐมวัย2.คาหนังสือรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,0003.คาอุปกรณ์การรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,0004.คาครืไองบบนักรียน 37,500 37,500 37,500 37,500 37,5005.คากิจกรรมพัฒนา 53,750 53,750 53,750 53,750 53,750
คุณภาพผูຌรียน - กิจกรรมทัศนศึกษา
หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (บຌานขนน) - กิจกรรมทัศนศึกษา
สวนนกภูกใต
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ4.ศูนย์พัฒนาดใกลใก 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000
ทศบาลรัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก)1.คาจัดการรียนการสอน 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000(รายหัว)1.1 ครงการพัฒนาสืไอการ
รียนการสอนส าหรับดใก
ปฐมวัย2.คาหนังสือรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,0003.คาอุปกรณ์การรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,0004.คาครืไองบบนักรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,0005.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
ผูຌรียน - กิจกรรมทัศนศึกษา
หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ(บຌานขนน) - กิจกรรมทัศนศึกษาลมา
ละมวนๅ าชว์ - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน 5. ครงการพัฒนาการจัด 455,000 421,000 455,000 430,000 430,000  - จ านวน  - นักรียนเดຌรับ กองการศึกษา

เดຌรับประสบการณ์ตรง การศึกษาของศูนย์ กิจกรรมทีไ ประสบการณ์ตรงจาก
จากการศึกษาหลงรียนรูຌ พัฒนาดใกลใก ดังนีๅ ด านินการ การศึกษาหลงรียนรูຌ - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000  - นักรียนมีจตคติทีไดี
มีจตคติทีไดีตอการรียนรูຌ รัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) ตอการรียนรูຌละมี
ละมีปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอผูຌ 1.1 ครงการฝຄกซຌอมผน 5,000        5,000       5,000         5,000        5,000        ปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอผูຌอืไน
อืไน ปງองกันภัย1.2 ครงการสริมสรຌางความ 5,000        5,000       5,000         5,000        5,000        

ปลอดภัย฿นการดินทาง1.3 ครงการสริมสรຌาง 5,000        5,000       5,000         5,000        5,000        
ความฉลาดทางอารมณ์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ1.4 ครงการพัฒนาทักษะ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
การรียนรูຌ1.5 ครงการสงสริมวัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ส าคัญ1.6 ครงการผลิตสืไอการ 5,000        5,000       5,000         5,000        5,000        
รียนการสอน1.7 ครงการสรຌางสริม 15,000      15,000      15,000       15,000       15,000      
พัฒนาการดใกปฐมวัยดຌวย
กิจกรรม BBL1.8 ครงการทัศนศึกษาดู 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
งานสถานทีไส าคัญหลงรียน
รูຌละ ภูมิปัญญาทຌองถิไน - กิจกรรมทัศนศึกษาลมา (15,000) (15,000) (15,000) (15,000) (15,000)
ชว์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ - กิจกรรมทัศนศึกษา (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)Aquaria Central Phuket1.9 ครงการสนทนาระหวาง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ครูละผูຌปกครอง2. ศูนย์พัฒนาดใกลใก 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
ทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก)1.1 ครงการฝຄกซຌอมผน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ปງองกันภัย1.2 ครงการสริมสรຌางความ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
ปลอดภัย฿นการดินทาง1.3 ครงการสริมสรຌางความ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ฉลาดทางอารมณ์1.4 ครงการพัฒนาทักษะ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
การรียนรูຌ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ1.5 ครงการวันมหงชาติ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,0001.6 ครงการลอยกระทง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0001.7 ครงการวันพอหงชาติ 5000 5000 5000 5000 50001.8 ครงการหทียน 8000 8000 8000 8000 8000
วันขຌาพรรษา1.9 ครงการผลิตสืไอการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
รียนการสอน1.10 ครงการสรຌางสริม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
พัฒนาการดใกปฐมวัยดຌวย
กิจกรรม BBL1.11 ครงการทัศนศึกษาดู 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
งานสถานทีไส าคัญหลงรียน
รูຌละ ภูมิปัญญาทຌองถิไน - กิจกรรมทัศนศึกษาลมา (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000)
ละมวนๅ าชว์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ - กิจกรรมทัศนศึกษา (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000)Aquaria Central Phuket1.12 ครงการสนทนา 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
ระหวางครูละผูຌปกครอง3. ศูนย์พัฒนาดใกลใก 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000
ทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู)1.1 ครงการฝຄกซຌอมผน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ปງองกันภัย1.2 ครงการสริมสรຌางความ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ปลอดภัย฿นการดินทาง1.3 ครงการสริมสรຌาง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ความฉลาดทางอารมณ์1.4 ครงการวันมหงชาติ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,0001.5 ครงการวันพอหงชาติ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,0001.6 ครงการหทียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

วันขຌาพรรษา1.7 ครงการผลิตสืไอการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
รียนการสอน1.8 ครงการสรຌางสริม 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
พัฒนาการดใกปฐมวัยดຌวย
กิจกรรม BBL1.9 ครงการทัศนศึกษาดู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
งานสถานทีไส าคัญหลงรียน
รูຌละ ภูมิปัญญาทຌองถิไน - กิจกรรมทัศนศึกษา (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000)Aquaria Central Phuket - กิจกรรมทัศนศึกษาลมา (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000)
ละมวนๅ าชว์1.10 ครงการสนทนา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ระหวางครูละผูຌปกครอง
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ4. ศูนย์พัฒนาดใกลใก 106,000 72,000 106,000 81,000 81,000
ทศบาลรัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก)1.1 ครงการฝຄกซຌอมผน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ปງองกันภัย1.2 ครงการสริมสรຌางความ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ปลอดภัย฿นการดินทาง1.3 ครงการกิจกรรมวัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ส าคัญ1.4 ครงการสรຌางสริม 25,000 - 25,000 - -
พัฒนาการดใกปฐมวัยดຌวย
กิจกรรม BBL1.5 ครงการผลิตสืไอการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
รียนการสอน1.6 ครงการทัศนศึกษาดู 36,000 27,000 36,000 36,000 36,000
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

งานสถานทีไส าคัญหลงรียน
รูຌละ ภูมิปัญญาทຌองถิไน - กิจกรรมทัศนศึกษาสวน - - (14,000) - (14,000)
พฤกษชาติ - กิจกรรมทัศนศึกษาสวน (14,000) - - (14,000) -
นกภูกใต (Phuket Bird Park) - กิจกรรมทัศนศึกษาวัด - (5,000) - - -
ฉลอง - กิจกรรมทัศนศึกษา (22,000) (22,000) (22,000) (22,000) (22,000)Aquaria Central Phuket1.7 ครงการการมีสวนรวม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ของวิทยากรละครู฿นชุมชน
฿นการจัดการรียนการสอน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ13 ครงการวันดใก  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชนเดຌ  - จัดกิจกรรมวันดใกหง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวนดใก  - ประชาชนหนวยงาน กองการศึกษา
หงชาติ รวมกิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ ชาติ ดยมีดใก ยาวชนละ ทีไขຌารวม ทัๅงภาครัฐละอกชน

ปຂดอกาสละสดง ออกถึง ประชาชนขຌารวมกิจกรรม กิจกรรม มีสวนรวมรับผิดชอบ
ความสามารถ฿นดຌานตางโ ตออนาคตของดใก - พืไอ฿หຌดใกละยาวชนเดຌ ละยาวชน
รูຌจักบทบาทหนຌาทีไของตน  - ดใกละยาวชนเดຌ
ละอยู฿นระบียบวินัยอันดี รวมกิจกรรมทีไสรຌาง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สรรค์ปຂดอกาส฿หຌ - พืไอ฿หຌประชาชนหนวย ดใกสดงออกถึงความ
งานภาครัฐละอกชน฿น สามารถ฿นดຌานตางโ
ต าบลรัษฎามีสวนรวมรับ  - ดใกละยาวชนรูຌ
ยาวชน จักบทบาทของตนละ

อยู฿นระบียบวินัยอันดี
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ14 ครงการวันยาวชน  - พืไอสงสริมละสนับสนุน  - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ยาวชนรวมจัด กองการศึกษา
หงชาติ ยาชนมีสวนรวม฿นการจัด 1.จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความ กิจกรรมทีไ กิจกรรมทีไสรຌางสรรค์

กิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ป็น รูຌกยาวชนต าบลรัษฎา ด านินการ ป็นประยชน์ตอการ
ประยชน์ตอการพัฒนา 2.จัดนิทรรศการกลุม พัฒนาตนอง
ตนอง ปງาหมาย คือ ยาวชน฿น  - ยาวชนมีความตระ - พืไอสงสริม฿หຌยาวชนมี ขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา หนัก฿นคุณคาของ
ความตระหนัก฿นคุณคาของ ตนองทีไรวมรงรวม
ตนองทีไรวมรงรวม฿จ ฿จสามัคคีละสีย
สามัคคีละสียสละสวนตัว สละสวนตัวพืไอ 
พืไอประยชน์สวนรวม ประยชน์สวนรวม
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ15 ครงการสงสริม  - พืไอ฿หຌนักรียนมีจตคติ  - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - นักรียนมีจตคติทีไดี กองการศึกษา
ประชาธิปเตย฿นสถาน ทีไดีกีไยวกับการปกครอง 1.จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความ กิจกรรมทีไ กีไยวกับการปกครอง
ศึกษา ระบอบประชาธิปเตย รูຌสงสริมประชาธิปเตย ด านินการ ระบอบประชาธิปเตย - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌ 2.จัดนิทรรศการกลุม  - นักรียนเดຌรียนรูຌ

ละฝຄกตนองกีไยวกับการ ปງาหมายคือ นักรียน ละฝຄกตนองกีไยวกับ
฿ชຌสิทธิสรีภาพ ความสมอ รงรียน฿นสังกัด สพป.ภูกใต การ฿ชຌสิทธิสรีภาพ 
ภาคละหนຌาทีไตามระบอบ ฿นขตต าบลรัษฎา ความสมอภาคละ
ประชาธิปเตย หนຌาทีไตามระบอบ - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนมี ประชาธิปเตย
ความรับผิดชอบรวมกัน  - นักรียนมีความ

รับผิดชอบรวมกัน 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ16 ครงการอบรมพัฒนา  - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ  - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ดใกละยาวชนเดຌ กองการศึกษา
ศักยภาพยาวชน ยาวชนเดຌพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพการรียนรูຌละ กิจกรรมทีไ รียนรูຌทักษะกระบวน
ต าบลรัษฎาสูความ การรียนรูຌละพทักษะ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด านินการ การคิด วิคราะห์ 
ป็นลิศทางวิชาการ กระบวนการคิด วิคราะห์ วิคราะห์ ฿นรูปบบตางโ ฿นรูปบบตางโ ละ

฿นรูปบบตางโ มีทักษะ ทักษะกระบวนการคิด
กระบวนการคิดทางวิทยา- ทางวิทยาศาสตร์
ศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ละคณิตศาสตร์17 ครงการจัดคายดใก  - พืไอสงสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  - จ านวน  - ดใกละยาวชน กองการศึกษา

ละยาวชน จริยธรรมตามหลักค าสอน กดใกละยาวชน ดังนีๅ กิจกรรมทีไ คุณธรรมจริยธรรม
ของศาสนา 1.คายอบรมจริยธรรมอิสลาม ด านินการ ตามหลักค าสอนของ - พืไอสงสริมภาวะผูຌน า ดใกละยาวชนต าบลรัษฎา ศาสนา
ละพัฒนาทักษะการสืไอสาร 2.คายพุทธบุตร-ธรรมะธิดา  - ดใกละยาวชนมี
ของดใกละยาวชน ส าหรับดใกนักรียนชัๅน ภาวะผูຌน าละมีทักษะ - พืไอสงสริมบทบาทสิทธิ ประถมศึกษา การสืไอสารทีไสรຌางสรรค์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

หนຌาทีไของดใกละยาวชน 3.คายพุทธธรรมพืไอพัฒนา  - ดใกละยาวชนรูຌ
ชีวิตส าหรับนักรียนชัๅน ถึงบทบาท สิทธิหนຌาทีไ 
มัธยมศึกษาฯ ของตน18 ครงการสงสริม  - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ  - จัดการศึกษาอบรม การ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวน  - ดใกละยาวชนมี กองการศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต ยาวชนมีการศึกษารียนรูຌ ฝຄกอาชีพ การฝຄกอบรมทักษะ กิจกรรมทีไ การศึกษารียนรูຌตลอด
นอกระบบ ตลอดชีวิต ตางโ ส าหรับดใกละ ด านินการ ชีวิต - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ ยาวชน฿นทຌองถิไนต าบล  - ดใกละยาวชนมี

ยาวชนมีทักษะ฿นดຌานทีไ รัษฎา ทักษะ฿นดຌานทีไตนอง
ตนองสน฿จ สน฿จ - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ  - ดใกละยาวชนเดຌ
ยาวชนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น 
ประยชน์ ประยชน์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ19 ครงการกิจกรรม  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชน฿ชຌ  - จัดกิจกรรมอบรมทักษะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ดใกละยาวชน฿ชຌ กองการศึกษา
บຌานหลังลิกรียน วลาวาง฿หຌกิดประยชน์ ดนตรี กีฬาละกิจกรรม กิจกรรมทีไ วลาวาง฿หຌกิด

หางเกลสิไงสพติดละอบาย นันทนาการ ฯลฯ หลังลิก ด านินการ ประยชน์หางเกลสิไง
มุขหลังลิกรียน รียนตามความสน฿จของ สพติดละอบายมุข - พืไอพัฒนาทักษะทางดຌาน นักรียนรงรียน฿นสังกัด หลังลิกรียน
ตางโ ทีไดใกละยาวชน สพป.ภูกใต ฿นพืๅนทีไ ต.รัษฎา  - ดใกละยาวชนเดຌ
สน฿จ พัฒนาทักษะทางดຌาน 

ตางโ ทีไสน฿จ 20 ครงการกิจกรรม  - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ  - จัดกิจกรรมทีไสงสริมการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ดใกละยาวชนมี กองการศึกษา
อบรมมัคคุทศนຌอย ยาวชนมีทักษะดຌานภาษา ฿ชຌภาษาตางประทศ กิจกรรมทีไ ทักษะดຌานภาษา 
พืไอตรียมความพรຌอม ตางประทศพิไมขึๅน ด านินการ ตางประทศพิไมขึๅน
สูประชาคมอาซียน  - พืไอตรียมความพรຌอม฿น  - ดใกละยาวชน

การขຌาสูประชาคมอาซียน สามารถสืไอสารภาษา 
ตางประทศ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ21 ครงการสงสริมการ  - พืไอสงสริม฿หຌประชาชน  - จัดซืๅอหนังสือพิมพ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ประชาชนมีการรียน กองการศึกษา
อานของชุมชน฿นขต มีการศึกษาละรียนรูຌตลอด วารสาร ฯลฯ ฿หຌกศาลา กิจกรรมทีไ รูຌตลอดชีวิต
ต าบลรัษฎา ชีวิต อานหนังสือของชุมชนหรือ ด านินการ  - ประชาชนมีคุณภาพ - พืไอสงสริม฿หຌประชาชน ทีไอืไนโ ทีไมีเวຌพืไอ฿หຌ ชีวิตทีไดี

มีคุณภาพชีวิตทีไดี ประชาชนเดຌ฿ชຌวลาวางมา  - ประชาชนเดຌวลา - พืไอสงสริม฿หຌประชาชน อานหนังสือ วาง฿หຌกิดประยชน์ 
เดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์22 ครงการอบรม฿หຌ  - พืไอสงสริมดใกละ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ยาวชนต าบลรัษฎา กองการศึกษา

ความรูຌ฿นการปງองกัน ยาวชนต าบลรัษฎา มี ปງองกันการ฿ชຌยาสพติด฿น กิจกรรมทีไ มีทักษะการปฏิสธ
การ฿ชຌยาสพติด฿น ทักษะการปฏิสธละเมยุง ดใกนักรียน฿นขตพืๅนทีไซึไง ด านินการ ละเมยุงกีไยวกับ
ดใกนักรียน กีไยวกับยาสพติด ก าลังศึกษาอยู฿นระดับชัๅน ยาสพติด(ครงการดร์)  - พืไอสริมสรຌางความขຌม ประถมศึกษาปทีไ 5

ขใงละสงสริมคุณธรรม
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

จริยธรรม฿หຌกับดใกละ
นักรียน รวมทัๅงปลูกฝัง
พฤติกรรมการกระท าความ
ดีตัๅงตวัยดใก฿หຌมีการ
ประพฤติปฏิบัติอยางถูกตຌอง
พรຌอมจะป็นพลมืองดี ละ
ป็นก าลัง฿นการพัฒนา
ประทศชาติ฿นอนาคต
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ23 ครงการอาหาร  - พืไอ฿หຌนักรียนมีอาหาร  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีอาหาร กองการศึกษา
กลางวัน กลางวันรับประทานทุกคน กรงรียนสังกัด สพฐ. ทีไตัๅง ทีไ฿หຌการ กลางวันรับประทาน - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรับ อยู฿นขตต าบลรัษฎา สนับสนุน ทุกคน

ประทานอาหารกลางวัน ส าหรับป็นคาอาหาร งบประมาณ  - นักรียนเดຌรับ
ทีไมีคุณภาพทุกคน กลางวันนักรียน ดังนีๅ ประทานอาหารกลาง1.รงรียนบຌานกูຌกู 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 วันทีไมีคุณภาพทุกคน2.รงรียนบຌานทุงคาฯ 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,0003.รงรียนกาะสิหร 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,00024 ครงการลีๅยงเกเขพืไอ  - พืไอป็นการสงสริมการ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌการรียน กองการศึกษา

สงสริมทักษะอาชีพ รียนรูຌทางดຌานกษตร฿หຌกับ รงรียนบຌานทุงคา บุณย ทีไ฿หຌการสนับ รูຌทางดຌานการกษตร
นักรียน ขจรประชาอาสา ส าหรับ สนุนงบประมาณ ดย ฉพาะการลีๅยง - พืไอสรຌางความรวมมือ ด านินครงการลีๅยงเกเข เกเข พืไอป็นนวทาง
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

จากทุกฝຆาย พืไอสงสริมทักษะอาชีพ ฿นการประกอบอาชีพ - พืไอสงสริมละพัฒนา ชิงปริมาณ ฿นอนาคต
ผูຌรียนดຌานทักษะอาชีพ 1.นักรียนกนน า จ านวน  - นักรียนรียนรูຌจาก 30 คน สภาพจริง  สามารถ2.นักรียนตัๅงตระดับชัๅน บูรณาการการรียนรูຌ

ประถมศึกษาปทีไ 1 ขึๅนเป เดຌหลายหลาย
ขຌารวมกิจกรรม  - กิดความรวมมือจาก3.คณะครูละบุคลากร ทุกภาคสวน
จ านวน 30 คน ฿หຌความ
สน฿จละขຌารวมกิจกรรม4.ชุมชน องค์กรละหนวย
งาน฿นชุมชน ฿หຌความสน฿จ
ขຌารวมกิจกรรมตามครงการ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ25 ครงการสงสริมทักษะ  - พืไอ฿หຌนักรียนมีความรูຌ สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 432,250 432,250 432,250 432,250 432,250  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌรับการ กองการศึกษา
ภาษาอังกฤษ พืไอ ละกิดทักษะ฿นการ฿ชຌ รงรียนบຌานทุงคา บุณย ทีไ฿หຌการสนับ สงสริมทักษะภาษา
พัฒนาทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษ ขจรประชาอาสา ส าหรับ สนุนงบประมาณ อังกฤษดยตรงจากจຌา
การพูดการอานละ  - พืไอสงสริมละพัฒนา ด านินครงการสงสริม ของภาษา
การขียน คุณภาพการศึกษาของ ทักษะภาษา อังกฤษ พืไอ  - นักรียนมีความมัไน฿จ

รงรียน พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ละกลຌาสดงออกทาง - พืไอพัฒนาผลสัมฤทธ่ิทาง การอานละการขียน ภาษา
การรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชิงปริมาณ  - นักรียนมีความ - พืไอ฿หຌนักรียนกิดความ 1.นักรียนระดับชัๅนประถม พรຌอมสูประชาคม 
ชืไอมัไน฿นการ฿ชຌภาษา ศึกษาปทีไ 5 – 6 จ านวน 94 อาซียน
อังกฤษ฿นชีวิตประจ าวัน คน หในความส าคัญ฿นการ - พืไอ฿หຌนักรียนกิดองค์ ขຌารวมกิจกรรม
ความรูຌจากวิทยาการจຌาของ ชิงคุณภาพ
ภาษา มีความรูຌตามระดับชัๅน 1.นักรียนระดับชัๅนประถม 
ละรียนรูຌอยางมีความสุข ศึกษาปที 5 – 6 มีผลสัมฤทธ่ิ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ทางการรียนวิชาภาษา
อังกฤษดีขึๅน26 ครงการพัฒนา  - พืไอยกระดับคุณภาพการ สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 116,800 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนรงรียน กองการศึกษา

คุณภาพหຌองรียน จัดการรียนการสอนกลุม รงรียนบຌานทุงคา บุณย ทีไ฿หຌการสนับ บຌานทุงคาฯ มีความ
นาฏศิลป์ สาระการรียนรูຌศิลปะ ขจรประชาอาสา ส าหรับ สนุนงบประมาณ พรຌอมมีคุณภาพ พืไอ฿หຌ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด านินครงการพัฒนา บริการกิจกรรมภาย

฿หຌสูงขึๅน คุณภาพการรียนการสอน ฿นรงรียนละนอก - พืไอพัฒนาผูຌรียน฿หຌหใน วิชานาฏศิลป์ รงรียน มีสวนรวม฿น
ความส าคัญของงานกลุม ชิงปริมาณ ชุมชนทัๅงภาครัฐละ
สาระการรียนรูຌ (ทัศนศิลป์ 1.นักรียนระดับชัๅนประถม อกชน ตลอดปการ
 ดนตรี นาฏศิลป์) ศึกษาปทีไ 1 – ชัๅนมัธยม ศึกษา - พืไอป็นการสงสริม฿น ศึกษาปทีไ 3
รืไองการจัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์ ชิงคุณภาพ
นาฏศิลป์ 1.นักรียนทีไเดຌรับการฝຄก
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน ซຌอมมากกวารຌอยละ 80 กลຌา
ฝຄกทักษะความสามารถทาง สดงออกถึงความสามารถ 
ดຌานนาฏศิลป์เดຌอยางมี ละพัฒนาทักษะทางดຌาน
ประสิทธิภาพ นาฏศิลป์ - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน 2.นักรียนมีความรูຌ ทักษะ฿น
กลຌาสดงออกถึงความ การสดงนาฏศิลป์ รูຌจัก
สามารถละพัฒนาทักษะ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน
ทางดຌานดนตรี ป็นมรดกของยาวชนรุนหลัง - พืไอสนับสนุนกิจกรรม 3.นักรียนมีความสามารถ฿น
ตางโ ของรงรียนละ การสดง พืไอน าเปขงขัน
กิจกรรมการขงขัน฿นระดับ ทักษะ฿นระดับตางโเดຌ 
ทีไสูงขึๅน 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ27 ครงการพัฒนาหຌอง  - พืไอพัฒนาหຌองรียน  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 109,250 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนตัๅงตระดับ กองการศึกษา
รียน Smart พิศษทีไสามารถสนับสนุน รงรียนบຌานทุงคา บุณย ทีไ฿หຌการสนับ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 Classroom การจัดการรียนการสอน ขจรประชาอาสา ส าหรับ สนุนงบประมาณ ถึงมัธยมศึกษาปทีไ 3

ส าหรับนักรียนดຌานภาษา ด านินครงการพัฒนาหຌอง  เมนຌอยกวารຌอยละ 80
อังกฤษเดຌ รียน Smart Classroom มีทักษะ฿นการ฿ชຌ - พืไอพัฒนา฿หຌป็นสถานทีไ ชิงปริมาณ ภาษาอังกฤษ พืไอ
ทีไจะ฿ชຌส าหรับพัฒนาศักย 1.หຌองรียนมีสืไอทีไมีคุณภาพ การรียนรูຌอยางมี
ภาพของดใกทีไมีความ มีประยชน์ตอการน าเป฿ชຌ฿น ประสิทธิภาพ
สามารถพิศษทางดຌานภาษา การจัดกิจกรรมการรียนรูຌ
อังกฤษของรงรียน 2.หຌองรียนมีบรรยากาศหง - พืไอ฿หຌรงรียนมีตຍะรียน การรียนรูຌ ดยป็นหลง
พียงพอตอผูຌรียนละมี สวงหาความรูຌ ป็นหຌอง
หຌองรียนกระดานอัจฉริยะ รียนทีไนาดูนาอยู นารูຌละ
ทีไอืๅอตอการรียนรูຌละ นารียน
สามารถ฿ชຌงานเดຌอยางตใม ชิงคุณภาพ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ประสิทธิภาพ 1.นักรียนมีผลสัมฤทธ่ิทาง
การรียนภาษาอังกฤษสูงขึๅน2.ผูຌรียนกิดการรียนรูຌ รัก
การรียนรูຌ ป็นคนดี คนกง
ละมีความสุข28 ครงการพัฒนาหຌอง  - พืไอ฿หຌนักรียนมีทักษะ฿น  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 350,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนตัๅงตระดับ กองการศึกษา

ปฏิบัติการคอมพิวตอร์ การ฿ชຌสืไอทคนลยีพืไอการ รงรียนบຌานทุงคา บุณย ทีไ฿หຌการสนับ ชัๅนประถม ศึกษาปทีไ
รียนรูຌอยางมีประสิทธิภาพ ขจรประชาอาสา ส าหรับ สนุนงบประมาณ 1 – ชัๅนมัธยมศึกษาป - พืไอ฿หຌรงรียนมีครุภัณฑ์ ด านินครงการพัฒนาหຌอง ทีไ 3 เมนຌอยกวา
คอมพิวตอร์ทีไพียงพอตอผูຌ ปฏิบัติการคอมพิวตอร์ รຌอยละ 80 มีทักษะ฿น
รียนละรองรับการรียน ชิงปริมาณ การ฿ชຌสืไอทคนลยี 
รูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 1.นักรียนตัๅงตระดับชัๅน พืไอการรียนรูຌอยาง - พืไอ฿หຌผูຌรียนมีหຌองปฏิบัติ ประถมศึกษาปทีไ 1 – ชัๅนน มีประสิทธิภาพ
การคอมพิวตอร์ทีไอืๅอตอ มัธยมศึกษาปทีไ 3 เดຌรียนรูຌ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

การรียนรูຌละสามารถ฿ชຌ สืไอทคนลยีพืไอพิไม
งานเดຌอยางตใมประสิทธิ ประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌ 
ภาพ รຌอยละ 1002.รงรียนมีครืไองคอมพิว

ตอร์ส าหรับ฿ชຌ฿นการจัดการ
รียนการสอน พิไมขึๅน
จ านวน 10 ครืไอง
ชิงคุณภาพ1.นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 1 – ชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ 3 เมนຌอย
กวารຌอยละ 80 มีทักษะ฿น
การ฿ชຌทคนลยี฿นระดับดี
มาก
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ29 ครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์  - พืไอจัดหาวัสดุครุภัณฑ์  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 491,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - วงยธวาทิตของ กองการศึกษา
ดนตรีวงยธวาทิต ดนตรีส าหรับตรียมความ รงรียนบຌานทุงคา บุณย ทีไ฿หຌการสนับ รงรียนมีความพรຌอม

พรຌอม฿นการจัดตัๅงวงยธวา- ขจรประชาอาสา ส าหรับ สนุนงบประมาณ มีคุณภาพ พืไอ฿หຌ
ทิตประจ ารงรียนบຌาน ด านินครงการจัดซืๅอ บริการกิจกรรมภาย
ทุงคาฯ ครุภัณฑ์ดนตรีวงยธวาทิต ฿นรงรียนละนอก

ชิงปริมาณ รงรียน มีสวนรวม฿น
นักรียน วงยธวาทิตทีไเดຌรับ ชุมชนทัๅงภาครัฐละ
การฝຄกซຌอมมากกวารຌอยละ อกชน ตลอดปการ80 กลຌาสดงออกถึงความ ศึกษา
สามารถ ละพัฒนาทักษะ
ทางดຌานดนตรีละสรຌางชืไอ
สียง฿หຌกับรงรียนบຌาน
ทุงคา ฯ
ชิงคุณภาพ
นักรียน มีความพรຌอม฿น
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

การขຌารวมกิจกรรมกลຌา
สดงออกถึงความสามารถ 
ละพัฒนาทักษะทางดຌาน
ดนตรีละสรຌางชืไอสียง฿หຌ
กับรงรียนบຌานทุงคาฯ30 ครงการสงสริมพัฒนา  - พืไอ฿หຌมีอุปกรณ์ ครืไอง  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 251,000 - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนตัๅงตระดับ กองการศึกษา

ศักยภาพนักรียนทาง ดนตรีสากลวงสตริง รงรียนบຌานทุงคา บุณย ทีไ฿หຌการสนับ ชัๅนประถม ศึกษาปทีไ 
ดຌานดนตรีสากลวง พียงพอตอการฝຄกซຌอมละ ขจรประชาอาสา ส าหรับ สนุนงบประมาณ 1 – ชัๅนมัธยมศึกษาป
สตริง การสดงดนตรีของนักรียน ด านินส าหรับด านิน ทีไ 3 เมนຌอยกวารຌอย - พืไอพัฒนาทักษะทางดຌาน ครงการสงสริมพัฒนา ละ 80 มีทักษะ฿นการ

ดนตรี฿หຌกับนักรียน ศักยภาพนักรียนทางดຌาน ฿ชຌสืไอทคนลยี  - พืไอ฿หຌมีวงดนตรีสตริง ดนตรีสากลวงสตริง พืไอการรียนรูຌอยาง
สดง฿นกิจกรรมตางโของ ชิงปริมาณ มีประสิทธิภาพ
รงรียนละหนวยงาน 1.มีอุปกรณ์ ครืไองดนตรี
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ภายนอก  สากลวงสตริง พียงพอตอ - พืไอ฿หຌนักรียนมีความรัก การฝຄกซຌอมละการสดง
ความสามัคคี฿นหมูคณะ ดนตรีของนักรียน
มีความมุงมัไนอดทนละมี 2.มีวงดนตรีสตริงของรงรียน
ระบียบวินัย ชิงคุณภาพ1.นักรียนมีความรูຌความ

สามารถละทักษะทางดຌาน
ดนตรี สามารถบรรลงรวม
ป็นวงเดຌ2.นักรียนมีความรักสามัคคี
฿นหมูคณะ มีความอดทน
ละมีระบียบวินัย
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ31 ครงการพัฒนาปรับ  - พืไอสงสริมละพัฒนา  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 437,900 - - จ านวนครัๅง 1.นักรียนตัๅงตระดับ กองการศึกษา
ปรุงละสงสริมการ ผูຌรียนดຌานทักษะอาชีพ รงรียนบຌานทุงคา บุณย ทีไ฿หຌการสนับ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ
รียนรูຌทักษะอาชีพภาย  - พืไอปรับปรุงสภาพหຌอง ขจรประชาอาสา ส าหรับ สนุนงบประมาณ 1 – 6 ละชัๅนมัธยม
฿นรงรียน รียนคหกรรม฿หຌหมาะสม ด านินครงการพัฒนา ศึกษาปทีไ 1 – 3 

ตอการจัดการรียนการสอน ปรับปรุงละสงสริมการ ทุกคนมีทักษะอาชีพ  - พืไอตรียมความพรຌอม รียนรูຌทักษะอาชีพภาย฿น 90%
ดຌานสืไอ วัสดุ อุปกรณ์฿น รงรียน 2.รงรียนมีหຌอง
การจัดการรียนรูຌ ชิงปริมาณ คหกรรมทีไพรຌอม฿ชຌงาน1.นักรียนตัๅงตระดับชัๅน เดຌละชวยสงสริม

ประถมศึกษาปทีไ 1 – 6 ละ การรียนรูຌดຌานทักษะ
ชัๅนมัธยมศึกษาศึกษาปทีไ อาชีพ฿หຌกับผูຌรียน 1 – 3 ทุกคน เดຌรียนรูຌละ
บูรณาการงานอาชีพ฿น 8 
กลุมสาระการรียนรูຌ2.รงรียนมีหຌองคหกรรมทีไ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

พรຌอม฿ชຌงาน฿นการจัดกิจกรรม
การรียนรูຌ฿หຌกับผูຌรียน
ชิงคุณภาพ1.นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 1 – 6 ละ
ชัๅนมัธยมศึกษาศึกษาปทีไ 1 – 3 ทุกคนมีทักษะ฿นกลุม
งานอาชีพ฿นระดับดีมาก32 ครงการสงสริมทักษะ  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรับการ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีความพึง กองการศึกษา

ภาษาอังกฤษ พืไอ สงสริมทักษะภาษาอังกฤษ รงรียนบຌานกูຌกู ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ พอ฿จตอการจัดกิจ
พัฒนาทักษะการฟัง ดย ตรงจากจຌาของภาษา ด านินครงการสงสริม สนุนงบประมาณ กรรม
การพูด การอานละ  - พืไอสรຌางความมัไน฿จ ละ ทักษะภาษาอังกฤษ พืไอ  - นักรียนมีความมัไน฿จ
การขียน กลຌาสดงออกทางภาษา฿หຌ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ละกลຌาสดงออกทาง

กนักรียน การอานละการขียน ภาษา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ - พืไอ฿หຌนักรียนมีทักษะ฿น ชิงปริมาณ  - นักรียนมีทักษะ฿น
ดຌานการสืไอสารภาษาอังกฤษ นักรียนระดับชัๅนประถม ดຌานการสืไอสารภาษา
฿นหຌองรียนละ฿นชีวิต ศึกษาปทีไ 1 – 6 หในความ อังกฤษ฿นหຌองรียน
ประจ าวัน ส าคัญ฿นการขຌารวมกิจกรรม ละ฿นชีวิตประจ าวัน 

ชิงคุณภาพ
นักรียนระดับชัๅนประถม
ศึกษา ปที 1 – 6 มีผล
สัมฤทธ่ิทางการรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดีขึๅน33 ครงการซอมหลังคา   - พืไอมีรงอาหารทีไสะดวก  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 490,500 - - - -  - จ านวนครัๅง  - รงอาหารมีความ กองการศึกษา

รงอาหาร ละปลอดภัย฿นการรับ รงรียนบຌานกูຌกู ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ สะดวกละปลอดภัย฿น
ประทานอาหารของนักรียน ด านินครงการซอมหลังคา สนุนงบประมาณ  - รงรียนบຌานกูຌกูมี - พืไอ฿หຌรงรียนมีรง รงอาหาร สถานทีไบริการชุมชน
อาหารทีไเดຌมาตรฐานของ 1.นักรียนรงรียนบຌานกูຌกู ฿นการท ากิจกรรมตางโ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

กระทรวงสาธารณสุขฯ เดຌ฿ชຌบริการรงอาหารทีไเดຌ  - มีรงอาหารทีไเดຌ
มาตรฐานละปลอดภัย  มาตรฐานของกระทรวง 
จ านวน 310 คน สาธารณสุขฯ34 ครการสงสริมทักษะ  - พืไอจัดกิจกรรมการรียน  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌรับการ กองการศึกษา

ภาษาอังกฤษพืไอการ การสอนกีไยวกับการสนทนา รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ สงสริมทักษะภาษา
สืไอสาร ภาษาอังกฤษ฿นชีวิตประจ า ด านินครการสงสริมทักษะ สนุนงบประมาณ อังกฤษดย ตรงจาก

วันภาษาอังกฤษ฿นชีวิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร จຌาของภาษา
ประจ าวัน฿หຌกับนักรียน ชิงปริมาณ  - นักรียนมีความมัไน - พืไอสงสริมทักษะทาง 1.นักรียนชัๅนประถมศึกษา ฿จละกลຌาสดงออก
ดຌานภาษาอังกฤษพืไอการ ปทีไ 4-6 ละชัๅนมัธยมศึกษา ทางภาษา
สืไอสาร ดยการพูด การฟัง ปทีไ 1-3  - นักรียนมีความ
การอานละการขียนดย  ชิงคุณภาพ พรຌอมสูประชาคม
ตรงจากจຌาของภาษา 1.นักรียนชัๅนประถมศึกษา อาซียน  - พืไอสรຌางความมัไน฿จ ละ ปทีไ 4-6ละชัๅนมัธยมศึกษา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

กลຌาสดงออกทางภาษา ปทีไ 1-3 เดຌรียนภาษา
อังกฤษ฿หຌกนักรียน อังกฤษกับจຌาของภาษา - พืไอยกระดับผลสัมฤทธ่ิ
ทางการรียนภาษาอังกฤษ
ของนักรียน฿หຌสูงขึๅน 35 ครงการหຌองสมุดมีชีวิต  - พืไอสงสริมพัฒนาหຌอง  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 470,350 470,350 470,350 470,350 470,350  - จ านวนครัๅง  - รงรียนกาะสิหร กองการศึกษา

฿นศตวรรษทีไ 21 สมุด฿หຌมีลักษณะ ป็นหຌอง รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ เดຌพัฒนาหຌองสมุด฿หຌ
สมุดมีชีวิต ด านินครงการหຌองสมุดมี สนุนงบประมาณ มีลักษณะป็นหຌอง - พืไอพิไมจ านวนทรัพยากร ชีวิต฿นศตวรรษทีไ 21 สมุดมีชีวิต
สารสนทศวัสดุตีพิมพ์ ละ ชิงปริมาณ  - หຌองสมุดเดຌบริการ
เมตีพิมพ์฿หຌพียงพอตอความ 1.ผูຌ฿ชຌบริการรຌอยละ 80 ผูຌรียน ครู ชุมชน เดຌ
ตຌองการของนักรียน ครูละ  สามารถขຌาถึงทรัพยากร บริการขຌาถึงทรัพยากร
บุคลากรทางการศึกษา สารสนทศ฿นหຌองสมุดเดຌ สารนิทศ ละเดຌรับ - พืไอพัฒนาหຌองสมุดเปสู อยางรวดรใว ประยชน์จากการ
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ระบบทคนลยีสารสนทศ 2.ผูຌ฿ชຌบริการรຌอยละ 80 มี ศึกษาหาความรูຌพิไม
ละการสืไอ สาร (ICT) นิสัยรักการอานละรูຌจัก฿ชຌ มากขึๅน 4.พืไอสงสริม฿หຌนักรียน วลา฿หຌป็นประยชน์
ขຌา฿ชຌหลงรียนรูຌภาย฿น 3.มีวัสดุ-ครุภัณฑ์฿นการ฿หຌ
รงรียน ละรียนรูຌทีไจะ บริการเดຌ 100%
พัฒนาศักยภาพของตนอง ชิงคุณภาพ
ผานทางการอาน 1.หຌองสมุดมีหนังสือ อกสาร

สิไงพิมพ์ตางโ฿หຌบริการก
นักรียนละบุคลากร฿น
รงรียนพียงพอ2.นักรียนสามารถคຌนควຌาหา
ขຌอมูลสารสนทศเดຌดຌวยตน
องละป็นศูนย์รียนรูຌของ
นักรียน ครูละบุคลากร
ทางการศึกษา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ3.หຌองสมุดป็นศูนย์กลาง
พักผอน ผอนคลาย ป็น
หลงนันทนาการระหวางพัก36 ครงการสียงตามสาย  - พืไอ฿หຌนักรียนชัๅนประถม  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌสดง กองการศึกษา

กระจายขาวสาร ศึกษาปทีไ 4 – มัธยมศึกษา รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ ความ สามารถละ
ปทีไ 3 เดຌสดงความสามารถ ด านินครงการสียงตาม สนุนงบประมาณ กลຌาสดง ออก
ละกลຌาสดงออก ฿นการ สายกระจายขาวสาร  - ครูละนักรียน เดຌ
รวมกิจกรรมสียงตามสาย ชิงปริมาณ รับขาวสารอยางทัไวถึง 
กระจายขาว 1.นักรียนชัๅนประถมศึกษา ถูกตຌอง รวดรใว ทัน - พืไอ฿หຌนักรียน มีความรูຌ ปทีไ 4 ถึงมัธยมศึกษาปทีไ 3 ตอหตุการณ์
ความขຌา฿จ฿นการลาขาว ทุกคน  - นักรียน มีความรูຌ 
ละหตุการณ์฿นชีวิต 2.ครู บุคลากรทางการศึกษา ความขຌา฿จ฿นการลา
ประจ าวัน ละหนวยงานตางโทีไมา ขาว ละหตุการณ์฿น - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรับรูຌ ติดตอราชการ หรือจัด ชีวิตประจ าวัน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

รับฟังขຌอมูลขาวสารทีไหลาก กิจกรรม฿หຌกับนักรียน  - นักรียนเดຌรับรูຌ
หลายทีไจัดดยนักรียน ชิงคุณภาพ รับฟังขຌอมูลขาวสารทีไ - พืไอ฿หຌนักรียนมีทักษะ 1.นักรียนเดຌสดงความ ถูกตຌอง หลากหลาย 
฿นการพูด การ฿ชຌภาษา สามารถละกลຌาสดงออก ทีไจัดดยนักรียน
ละผลสัมฤทธ่ิทางการรียน 2.ครูละนักรียนเดຌรับขาว  - นักรียน฿ชຌวลาวาง
ดีขึๅน สารอยางทัไวถึง ถูกตຌอง รวด ฿หຌกิดประยชน์ ป็น

รใว ทันตอหตุการณ์ บบอยางทีไดี฿หຌกับ3.การประชาสัมพันธ์ละ นักรียนคนอืไนโ
การประสานงานศึกษา  - นักรียนมีความสุข 
งานอืไนโทีไกีไยวขຌองมี ผูຌปกครองนักรียนมี
ประสิทธิภาพละครอบคลุม ความพึงพอ฿จละมัไน
มากยิไงขึๅน ฿จ฿นการตัๅง฿จพัฒนา4.รงรียนมีหลงรียนรูຌ พืไอนักรียน 
ภาย฿นละ฿ชຌประยชน์พืไอ
พัฒนาการรียนรูຌ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ37 ครงการนักขาว  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 120,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - รงรียนมีครุภัณฑ์ กองการศึกษา
ยาวชนรักประทศเทย รียนรูຌการท าขาวละน า รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ ฆษณาละผยพร

สนอขาวภาย฿นรงรียน ครงการนักขาวยาวชนรัก สนุนงบประมาณ  - นักรียนเดຌ฿ชຌวลา
ชุมชน ละจังหวัดผานสืไอ ประทศเทย วาง฿หຌกิดประยชน์ 
อยางสรຌางสรรค์ ชิงปริมาณ มีทักษะ฿นการสืไออยาง - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนรัก 1.นักรียนรงรียนกาะสิหร สรຌางสรรค์ รูຌทาทันสืไอ
฿นทຌองถิไน ประทศชาติละ จ านวน 710 คน  - ประชาชน฿นชุมชนมี
มีคานิยมอันดีงาม ชิงคุณภาพ ความพึงพอ฿จ ชืไอมัไน  - พืไอสงสริมความรวมมือ 1.นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌ ชืไอ฿จ มัไน฿จ ฿นการสง
หรือการมีสวนรวมทุกภาค กิดประยชน์ มีทักษะ฿นการ บุตรหลานขຌาศึกษา฿น
สวน ฿ชຌสืไออยางสรຌางสรรค์ รงรียน - พืไอ฿หຌรงรียนมีครุภัณฑ์ 2.นักรียนมีความรัก฿นทຌอง  - นักรียนมีพัฒนาการ
ฆษณาละผยพรทีไมี ถิไนประทศชาติ ละมีคา ดຌานรางกาย อารมณ์ 
คุณภาพ นิยมอันดีงาม สังคม จิต฿จละสติ

ปัญญาทีไดีขึๅนทุกคน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ38 ครงการพัฒนา  - พืไอ฿หຌนักรียนมีทักษะ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 360,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนตัๅงตชัๅน กองการศึกษา
ศักยภาพหຌองปฏิบัติ- ทางวิทยาศาสตร์พืไอการ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ ประถมศึกษาปทีไ 1 – 
การวิทยาศาสตร์ รียนรูຌอยางมีประสิทธิภาพ ครงการพัฒนาศักยภาพ สนุนงบประมาณ มัธยมศึกษาปทีไ 3 เม - พืไอ฿หຌผูຌรียนมีครุภัณฑ์ หຌองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นຌอยกวารຌอยละ 80 มี

หຌองปฏิบัติการทางวิทยา- ชิงปริมาณ ทักษะทางวิทยาศาสตร์
ศาสตร์ทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌ 1.นักรียนตัๅงตชัๅนประถม พืไอการรียนรูຌอยางมี - พืไอสงสริมการจัด ศึกษาปทีไ 1 – มันธยมศึกษา ประสิทธิภาพ
บรรยากาศ สิไงวดลຌอมทีไ ปทีไ 3 เดຌรียนรูຌละฝຄก  - หຌองปฏิบัติการทาง
อืๅอตอการรียนรูຌ พืไอพิไม ปฏิบัติทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีครุภัณฑ์
ประสิทธิภาพ฿นการรียน พืไอพิไมประสิทธิภาพ ทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌ
การสอน รຌอยละ 100  - หຌองปฏิบัติการทาง

ชิงคุณภาพ วิทยาศาสตร์มีบรรยา 1.นักรียนตัๅงตชัๅนประถม กาศ สิไงวดลຌอมทีไ
ศึกษาปทีไ 1 – มันธยมศึกษา อืๅอตอการรียนรูຌ 
ปทีไ 3 เมนຌอยกวารຌอยละ 80 พืไอพิไมประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

มีทักษะทางวิทยาศาสตร์฿น ฿นการรียนการสอน  
ระดับดีขึๅน39 ครงการพัฒนา  - พืไอจัดหຌองนาฏศิลป์฿หຌมี  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 274,468 - - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีประสบ กองการศึกษา

คุณภาพการรียนการ ความพรຌอมดຌานวัสดุ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ การณ์ความสามารถ 
สอนวิชานาฏศิลป์เทย ครุภัณฑ์ ฿นการรียนราย ครงการพัฒนาคุณภาพการ สนุนงบประมาณ พิไมศักยภาพทางการ

วิชานาฏศิลป์เทยละปฏิบัติ รียนการสอนวิชานาฏศิลป์ สดงออกทาง
กิจกรรมนาฏศิลป์เทย เทย นาฏศิลป์เทยมากขึๅน - พืไอจัดบรรยากาศหຌอง ชิงปริมาณ  - .นักรียนตระหนัก
นาฏศิลป์เทย ฿หຌอืๅอตอการ 1.หຌองนาฏศิลป์เทย รงรียน ถึงคุณคาของนาฏศิลป์
รียนการสอน กาะสิหรมีบรรยากาศทีไอืๅอ ซึไงป็นศิลปะการ - พืไอสงสริมกระบวนการ ตอการจัดการรียนการสอน สดงประจ าชาติ
รียนการสอนด านินเป จ านวน 1 หຌอง ป็นสมบัติของชาติทีไมี
อยางมีประสิทธิภาพ ละ 2.นักรียนรงรียนกาะ คุณคาสูงมากยิไงขึๅน
ความสน฿จ฿ฝຆรียนรูຌ ตลอด สิหรทุกคน มีอกาสเดຌ฿ชຌ  - นักรียน฿ชຌหลง

152



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ชวยสรຌางจนชวยสงสริม หຌองนาฏศิลป์เทย฿นการ รียนรูຌเดຌอยางมี
฿หຌนักรียนมีระบียบวินัย สรຌางความรูຌละปฏิบัติ คุณภาพละมี

กิจกรรมนาฏศิลป์เทย ประสิทธิภาพ
ชิงคุณภาพ1.หຌองนาฏศิลป์เทยมี
บรรยากาศทีไอืๅอตอการจัด
การรียนการสอน2.นักรียนมีรงจูง฿จ ละ
จตคติทีไดี฿นการรียนรูຌ
นาฏศิลป์เทยมากขึๅน3.กิจกรรมการรียนการสอน
มีประสิทธิ ภาพสูงขึๅน4.นักรียนมีความสน฿จ฿ฝຆ
รียนรูຌ ฿ฝຆศึกษาละมี
ระบียบวินัย
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ40 ครงการสงสริม  - พืไอสงสริมละสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 250,000 - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌรับการ กองการศึกษา
สุนทรียะทางดนตรี  กิจกรรมดຌานดนตรีสากล รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ ถายทอดทักษะการ(วงดนตรีสตริงคอมบ) (วงดนตรีสตริงคอมบ) ครงการสงสริมสุนทรียะทาง สนุนงบประมาณ บรรลงละเดຌสดง

รงรียนกาะสิหร ดนตรี ความสามารถดຌาน - พืไอสรຌางคุณภาพละ ชิงปริมาณ ทักษะการบรรลง
ประสิทธิภาพดຌานดนตรี 1.ดຌานดนตรีสากล (วงดนตรี ครืไองดนตรีสตริง
สากล(วงดนตรีสตริงคอมบ) สตริงคอมบ) รงรียนกาะ คอมบ
รงรียนกาะสิหร สิหร จ านวน 1 วง ดยมี  - วงดนตรีสตริงคอมบ - พืไอมีสวนรวม฿นกิจกรรม ครืไองดนตรีทีไหลากหลาย รงรียนกาะสิหรมี
ของชุมชน หนวยงาน มีจ านวนนักดนตรีพิไมมาก ความพรຌอม มีคุณภาพ
ราชการ฿นการจัดกิจกรรม ขึๅนละมีคุณภาพสียงทีไหนัก ละป็นทีไยอมรับ
ตางโ นนกึกกຌองกังวานมากยิไงขึๅน สามารถขຌามีสวนรวม2.ผูຌรียนจ านวน 40 คน เดຌ ฿นกิจกรรมตางโของ

ฝຄกลนบรรลงครืไองดนตรี รงรียนละ฿หຌบริการ(วงดนตรีสตริงคอมบ) ชุมชน/หนวยงานทีไ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

สามารถฝຄกปฏิบัติครืไอง สนับสนุนตามทศกาล
ดนตรีกิดความช านาญมาก ละอกาสตางโ 
ขึๅนละพรຌอมทีไจะบรรลงสู
ชุมชน฿นอกาสตอเป
ชิงคุณภาพ
ผูຌรียนละครูผูຌสอน มีครืไอง
ดนตรีละชุดประกอบการ
สดงวงดนตรีสากล (วงดนตรีสตริงคอมบ) ทีไเดຌ
มาตรฐาน สามารถบรรลง
เดຌมาตรฐาน บรรลงพลงทีไ
เพราะตามนຌตพลงอุปกรณ์
ดนตรีอยู฿นสภาพสมบูรณ์ 
น าสนอผลงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ41 ครงการสงสริมพัฒนา  - พืไอสริมสรຌาง฿หຌนักรียน  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000  - จ านวนครัๅง  - รงรียนมีตຍะทบิล กองการศึกษา
ทักษะทางกีฬา฿หຌกับ มีสุขภาพรางกายทีไสมบูรณ์ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ ทนนิสทีไมีมาตรฐาน
นักรียน ขใงรง หางเกลยาสพติด ครงการสงสริมพัฒนา สนุนงบประมาณ ส าหรับการจัดการ - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌผอน ทักษะทางกีฬา฿หຌกับนักรียน รียนการสอนละ฿หຌ

คลายความครียดดຌวยการ ชิงปริมาณ นักรียนลน฿นวลา
ลนกีฬา 1.รงรียนมีตຍะทบิลทนนิส วาง - พืไอสงสริมความรวมมือ พรຌอม นใตทบิลทนนิส  - นักรียนเดຌ฿ชຌวลา
หรือการมีสวนรวมจาก (ประกอบดຌวยตาขาย ทีไขวน วาง฿หຌป็นประยชน์ 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ ละสาตัๅง) ทีไมีมาตรฐาน สุขภาพรางกายขใง
ผูຌปกครอง ชุมชน องค์กรปก ละจ านวนพียงพอ รงสมบูรณ์ หางเกล
ครองสวนทຌองถิไน ละคณะ 2.นักรียนรงรียนกาะสิหร ยาสพติด
กรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅน เดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์  - ประชาชน฿นชุมชน 
ฐาน น าเปสูความขຌมขใง ชิงคุณภาพ มีความพึงพอ฿จ 
ของรงรียน ความขຌมขใง 1.นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌ ชืไอมัไนมัไน฿จ ฿นการ
ของชุมชนละทຌองถิไน กิดประยชน์ มีทักษะทาง สงบุตรหลานขຌา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ - พืไอ฿หຌรงรียนมีตຍะทบิล ดຌานกีฬาละเมยุงกีไยวกับ ศึกษา฿นรงรียน
ทนนิส พรຌอมนใตทบิล ยาสพติด อบายมุขทัๅงปวง  - นักรียนมีพัฒนา
ทนนิส (ประกอบดຌวยตา 2.นักรียนมีความสุข สนุก การดຌานรางกาย 
ขายทีไขวนละสาตัๅง) ทีไมี สนาน ป็นผูຌมีระบียบวินัย อารมณ์ สังคม จิต฿จ
มาตรฐานละจ านวน มีนๅ า฿จนักกีฬาละคารพ฿น ละสติปัญญาทีไดีขึๅน 
พียงพอ กฎ ระบียบ กติกา ทุกคน3.ผูຌปกครองนักรียนมีความ

พึงพอ฿จละมีความชืไอมัไน
฿นการสงบุตรหลานขຌา
ศึกษา฿นรงรียน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.2 ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ42 ครงการดูลรักษา  - พืไอป็นการดูลอาคาร  - ด านินการจຌางหมา 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000   - จ านวน  - อาคารรียนปลอดภัย กองการศึกษา
อาคารรียนอาคาร รียนรงรียนทศบาล อกชนพืไอดูลรักษาอาคาร กิจกรรมทีไ จากการจรกรรม฿น
ประกอบของรงรียน ต าบลรัษฎา ละศพด. รียนอาคาร ประกอบของ ด านินการ ชวงวลากลางคืน
ละศูนย์พัฒนาดใก สังกัดทศบาลต าบลรัษฎา รงรียนละศูนย์พัฒนา จຌางหมา  - ตัวอาคารเมกิด
ลใกสังกัดทศบาล ฿หຌอยู฿นสภาพดี ดใกลใกสังกัดทศบาลต าบล ปัญหามลง/ปลวก
ต าบลรัษฎา  - พืไอดูลรักษาความ รัษฎา ดยมีรายละอียด ดังนีๅ รบกวน

ปลอดภัยของอาคารรียน 1.จຌางยามรักษาความ  - อาคารมีความสะอาด
ร.ร.ทต.รัษฎา ละ ศพด. ปลอดภัย ป็นระบียบรียบรຌอย
สังกัดทศบาลต าบลรัษฎา 2.จຌางก าจัดมลง/ปลวก
฿นวลากลางคืน ภาย฿น ภายนอกอาคาร3.จຌางหมาท าความสะอาด/

พนฆาชืๅอรค ภาครียน
ละ 2 ครัๅง

รวม      42   ครงการ - - 21,466,693 20,712,775 21,369,625 20,340,725 20,445,725 - - -
158



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌกอสม.  - จัดกิจกรรมตางโ ดังนีๅ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวน  - กลุมป้าหมายมี กอง
ละรณรงค์ฉีดวัคซีน หรือกนน ารคพิษสุนัขบຌา 1.จัดอบรม฿หຌความรูຌ อสม. กิจกรรมทีไ ความรูຌความขຌา฿จถึง สาธารณสุขฯ
ป้องกันรคพิษสุนัขบຌา พืไอทีไจะสามารถชวยหลือจຌา ละกนน า พรຌอมฝຄก ด านินการ วิธีการควบคุม ป้องกัน

หนຌาทีไ฿นการรณรงค์฿หຌความรูຌ ปฏิบัติ 1 ครัๅง/ป ละดูลรักษาสุนัข
ละฉีดวัคซีนรคพิษสุนัขบຌา 2.ส ารวจจ านวนสุนัข มว หรือมวของตนอง฿หຌ - พืไอป้องกันการกิดรคพิษ ทัๅงทีไมีจຌาของละจรจัด ปลอดภัยจากรคพิษ
สุนัขบຌา฿นสัตว์ละคน 1 ครัๅง/ป สุนัขบຌา - พืไอสรຌางจิตส านึกรืไองการ 3.ฉีดวัคซีนเดຌรຌอยละ 80ของ  - เมพบรคพิษสุนัขบຌา
เมทอดทิๅงสุนัขหรือมว฿หຌป็น จ านวนสุนัขหรือมวทีไส ารวจ ฿นสัตว์ละ฿นคน
ปัญหาของสังคม 4. สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ  - ลดปัญหาการพร - พืไอจัดซืๅอวัคซีนป้องกันรค ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูกใต ขยายพันธ์ุของสุนัข-มว
พิษสุนัขบຌา ถุงมือ ขใมฉีดยา ฿นการด านินการผาตัดท า มีจຌาของละจรจัด
กระบอกฉีดยา หมันสุนัข - มวจรจัดหริอเม - กຌเขปัญหาระยะยาว- พืไอลดจ านวนสุนัข-มว มีจຌาของหรือมีจຌาของต ฿นการควบคุมการระบาด
฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา เมสามารถน าเปผาตัดท า ของรคพิษสุนัขบຌา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต 159



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต- พืไอควบคุมจ านวนสุนัข - หมันเดຌ จ านวนเมนຌอยกวา - ประกาศขตพืๅนทีไ

มวทีไมีจຌาของเม฿หຌพิไม 50 ตัว ปลอดรคพิษสุนัขบຌา
จ านวนมาก ละสนับสนุนการทอง- พืไอสรຌางจังหวัดภูกใตป็น ทีไยวของจังหวัดภูกใต
พืๅนทีไปลอดรคพิษสุนัขบຌา2 ครงการส ารวจละตรวจ  - พืไอส ารวจจ านวนละ  - จัดกิจกรรมส ารวจละ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนตูຌนๅ า  - ตูຌนๅ าหยอดหรียญ฿น กอง

สุขาภิบาลตูຌนๅ าหยอด สถานทีไตัๅงตูຌนๅ าหยอดหรียญ ตรวจสุขาภิบาลตูຌนๅ าหยอด หยอดหรียญทีไ พืๅนทีไต าบลรัษฎาเดຌรับ สาธารณสุขฯ
หรียญ  - พืไอตรวจสุขาภิบาลตูຌนๅ า หรียญ฿นพืๅนทีไทศบาล เดຌรับการส ารวจ การตรวจสุขาภิบาล

หยอดหรียญ ต าบลรัษฎา 160



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต3 ครงการส ารวจละ  - พืไอจัดส ารวจละปรับปรุง  - ด านินการ ดังนีๅ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวน  - หลงนๅ าสีไยงเดຌรับ กอง

ปรับปรุงหลงนๅ า บริวณหลงนๅ าทีไสีไยงตอการ 1. ปรับปรุงบริวณหลงนๅ า กิจกรรมทีไ การปรับปรุงอยาง สาธารณสุขฯ
ธรรมชาติทีไสีไยงตอดใก จมนๅ าสียชีวิต ฿หຌมีรัๅว หรือ สีไยงสียชีวิต฿หຌมีความ ด านินการ หมาะสมกับบริบท
จมนๅ า ป้ายตือนภัย หรือมีอุปกรณ์ หมาะสม ปลอดภัย มี ของตละพืๅนทีไ

ส าหรับชวยหลือคนตกนๅ า อุปกรณ์ชวยหลือคนตกนๅ า  - เมมีดใกจมนๅ าตาย
จ านวนพียงพอ/พรຌอม฿ชຌ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา
งาน2. ติดตัๅงป้ายตือนภัยหรือ
สรຌางรัๅวกัๅน฿นบริวณทีไสุม
สีไยงตอการตกนๅ าจัดการ฿หຌ
หมาะสม ตามบริบทของ
หลงนๅ านัๅน 161



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต4 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌดຌาน  - จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - ผูຌประกอบการ฿น กอง

ดຌานการจัดการสิไงวดลຌอม การจัดการสิไงวดลຌอม฿น การจัดการสิไงวดลຌอม฿หຌ จัดกิจกรรม พืๅนทีไต าบลรัษฎามี สาธารณสุขฯ
฿นสถานประกอบการ สถานประกอบการ กับสถานประกอบการ฿น ความรูຌดຌานการจัดการ

พืๅนทีไต าบลรัษฎา สิไงวดลຌอมพิไมมากขึๅน5 ครงการสนับสนุนการ  - พืไอสนับสนุนครงการ  - สนับสนุนงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวนครัๅง  - สุนัขจรจัดเดຌรับการ กอง
ด านินงานบຌานพักพิงสุนัข บຌานพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัด การด านินงานบຌานพักพิง ทีไ฿หຌการอุดหนุน ดูลอยางถูกตຌองละ สาธารณสุขฯ
จรจัดจังหวัดภูกใต ภูกใต สุนัขจรจัด฿หຌก ส านักงาน หมาะสม

ปศุสัตว์จังหวัดภูกใต ส าหรับ
ป็นคา฿ชຌจาย฿นการดูล
สุนัขจรจัด ปละ 1 ครัๅง 162



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต6 ครงการอุดหนุนงบ  - พืไอสนับสนุนครงการ  - สนับสนุนงบประมาณการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  - จ านวน  - ชมรม อสม. ชุมชน กอง

ประมาณตามนวครงการ ของ อสม. ชุมชน หมูบຌาน ด านินงานครงการตามนว หมูบຌานทีไเดຌ หมูบຌาน สามารถจัดท า สาธารณสุขฯ
พระราชด าริดຌาน ตามนวครงการพระราช พระราชด าริส าหรับป็นคา รับการสนับ ครงการทีไตอบสนอง
สาธารณสุข ด าริดຌานสาธารณสุข ฿ชຌจาย฿นการด านินกิจกรรม สนุน ปัญหาดຌานสุขภาพของ

ของ อสม. ชุมชน หมูบຌาน ชุมชนเดຌอยางหมาะ
ละ 20,000  บาท จ านวน สมละป็นกนน า7 กลุม สุขภาพเดຌ163



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต7 ครงการสัตว์ปลอดรคคน  - พืไอฉีดวัคซีนป้องกันรค  - ด านินการ ดังนีๅ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - จ านวน  - สุนัข-มว จรจัดละ กอง

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบຌา พิษสุนัขบຌา฿หຌกับสุนัข-มว 1. การส ารวจจ านวนสุนัข- กิจกรรมทีไ มีจຌาของเดຌรับการส ารวจ สาธารณสุขฯ
ตามพระปณิธาน ละสัตว์ลีๅยงชนิดฟันทะ มวจรจัดละมีจຌาของ฿หຌ ด านินการ ครอบคลุมตามป้าหมาย
ศาสตราจารย์ ดร.สมดใจ อืไนโ ฿หຌครอบคลุมละตอ ครอบคลุม รຌอยละ 80  - บิกจายคาตอบทน
พระจຌาลูกธอจຌาฟ้า นืไองทุกโ ป 2. บิกจายคาตอบทน ส าหรับผูຌส ารวจจ านวน
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  - พืไอประชาสัมพันธ์฿หຌ ส าหรับผูຌส ารวจจ านวนสุนัข สุนัข-มว เดຌตาม
อัครราชกุมารี ความรูຌ ความขຌา฿จละ -มว จรจัดละมีจຌาของ ระบียบหลักกณฑ์

ตระหนักถึงอันตรายของรค 3. จัดซืๅอวัคซีนป้องกันรค  - ประชาชนเดຌรับ
พิษสุนัขบຌาละการดูลสัตว์ พิษสุนัขบຌาพียงพอกับ ความรูຌ สามารถดูล
ลีๅยงอยางถูกตຌองละมี จ านวนสัตว์ สัตว์ลีๅยงเดຌถูกตຌองละ
ความรับผิดชอบ 4. น าขຌอมูลการส ารวจละ มีความรับผิดชอบ

ขຌอมูลการฉีดวัคซีน ขึๅน  - ขึๅนทะบียนสัตว์เดຌ
ทะบียน฿นระบบ Thia เมนຌอยกวา รຌอยละ 80  Rabies.Net ของพืๅนทีไ164



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต8 ครงการอาหารปลอดภัย  - พืไอ฿หຌความรูຌกรຌาน  - จัดกิจกรรมตาง โ ชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ผูຌประกอบ  - ผูຌประกอบการรຌาน กอง

อาหาร รงอาหาร ผงลอย 1. ส ารวจ ตรวจหาสารปน การรຌานอาหาร อาหาร รงอาหาร ผง สาธารณสุขฯ
จ าหนายอาหาร฿หຌปฏิบัติตาม ป้อน฿นอาหารละตรวจ ฿นพืๅนทีไเดຌรับ ลอยทีไจ าหนายอาหาร
มาตรฐานของกระทรวง นะน ารຌานอาหารผงลอย การตรวจสุขา สามารถปฏิบิติตามเดຌ
สาธารณสุขเดຌอยางถูกตຌอง ทีไจ าหนายอาหาร ทัๅงราย ภิบาลตาม มาตรฐานของกระทรวง - พืไอ฿หຌรຌานอาหาร รง ฿หมละรายกาเมนຌอยกวา กณฑ์มาตร สาธารณสุข
อาหาร ผงลอยจ าหนาย  50 ราย/ป ฐานละผาน  - รຌานอาหาร รงอาหาร 
อาหาร มีการพัฒนาละยก 2. อบรม/ศึกษาดูงาน กผูຌ การอบรม ผงลอยจ าหนายอาหาร
ระดับการบริการ฿หຌอยู฿น ประกอบการรຌานอาหาร รຌอยละ 80  มีการพัฒนาละยก
ระดับทีไดีขึๅน รงอาหารละผงลอยทีไ ระดับการบริการ฿หຌอยู฿น - พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌ จ าหนายอาหารเมนຌอยกวา ระดับทีไดีขึๅน
กผูຌบริภค 100 ราย/ป ปละ 1 ครัๅง  - ผูຌบริภคมีความชืไอ3. รณรงค์ลดการ฿ชຌฟม มัไน฿นสินคຌา ละบริการ

ส าหรับบรรจุอาหาร ของสถานประกอบการ165



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต9 ครงการตลาดนัดนาซืๅอ  - พืไอ฿หຌความรูຌกตลาดนัด  - จัดกิจกรรมตางโ ชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ผูຌคຌา ผูຌขาย  - ผงจ าหนายอาหาร กอง

คียงคูอาหารปลอดภัย ฿นพืๅนทีไ฿หຌปฏิบัติตามมาตร 1. ส ารวจ ตรวจหาสาร ละผูຌซืๅอของ ตลาดนัด฿นพืๅนทีไสามารถ สาธารณสุขฯ
ฐานของกระทรวงสาธารณสุข ปนป้อน฿นอาหารละตรวจ ฿นตลาดนัดมี ปฏิบิติตามเดຌมาตรฐาน
เดຌอยางถูกตຌอง นะน าผงจ าหนายอาหาร ความรูຌรืไอง ของกระทรวง - พืไอ฿หຌตลาดนัด฿นพืๅนทีไ มี ฿นตลาดนัด 5 ตลาด/ป สุขาภิบาล สาธารณสุข
การพัฒนาละยกระดับการ 2. อบรม/ศึกษาดูงาน ก อาหารพิไมขึๅน  - ตลาดนัด฿นพืๅนทีไ
บริการ฿หຌอยู฿นระดับทีไดีขึๅน ผงจ าหนายอาหาร฿นตลาด รຌอยละ 80  มีการพัฒนาละยก - พืไอรณรงค์฿หຌผูຌคຌา ผูຌขาย นัด฿นพืๅนทีไเมนຌอยกวารຌอยละ ระดับการบริการ฿หຌอยู
ละผูຌซืๅอของตลาดนัด฿นขต  80/1ตลาด ปละ1ครัๅง ฿นระดับทีไดีขึๅน
ทศบาล มีความรูຌ฿นรืไอง 3. รณรงค์ลดการ฿ชຌฟม  - ผูຌบริภคมีความชืไอ
สุขาภิบาลอาหาร ส าหรับการบรรจุอาหาร มัไน฿นสินคຌา ละบริการ - พืไอ฿หຌประชาชน฿นขต ของสถานประกอบการ
ทศบาลรัษฎาเดຌบริภค
อาหารทีไสะอาดละปลอดภัย 166



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต10 ครงการคุຌมครองผูຌบริภค  - ประชาสัมพันธ์ละฝ้าระวัง  - ผงจ าหนายสถาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - สถานทีไ  - ประขาชน฿นพืๅนทีไเดຌ กอง

ดຌานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ประกอบการรຌานสริมสวย จ าหนายครืไอง รับความปลอดภัยจาก สาธารณสุขฯ
ดຌานสุขภาพ ประภทครืไอง ตลาด ฯลฯ ทีไมีการวาง ส าอางจ าหนาย การ฿ชຌผลิตภัณฑ์ครืไอง
ส าอางค์฿นพืๅนทีไ จ าหนายครืไองส าอาง฿นพืๅนทีไ ครืไองส าอาง ส าอางทีไวางจ าหนาย฿น - พืไอสุมตรวจสารคมีทีไ ทีไมีฉลากถูกตຌอง ละพืๅนทีไเมนຌอยกวารຌอย
ปนป้อน฿นครืไองส าอาง เมมีครืไอง ละ 80

ส าอางทีไมีสาร - ครืไองส าอางทีไเดຌรับ
ตຌองหຌามตาม การตรวจสารหຌาม฿ชຌดຌวย
ประกาศ อย.เม ชุดทดสอบตรวจเมพบ
นຌอยกวารຌอย สารคมีหຌาม฿ชຌ เมนຌอย
ละ 80 กวารຌอยละ 80167



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม      4.3 ผนงานสาธารณสุข
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต11 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอสริมสรຌางความรูຌละ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวน  - กนน าเดຌรับความรูຌ กอง

ครือขายสุขภาพภาค ประสบการณ์ดຌานสุขภาพ ประสบการณ์ ผูຌขຌารวม ละประสบกาณ์ สาธารณสุขฯ
ประชาชน  - พืไอ฿หຌครือขายเดຌศึกษา  - ศึกษาดูงานดຌานสุขภาพ ครงการ  - กนน าเดຌรรียนรูຌ

ตัวอยางจากหนวยงานอืไนโ ฿นพืๅนทีไอืไน ปละ 1 ครัๅง บบอยางทีไดีจาก - พืไอสงสริมกนน าสุขภาพ หนวยงานอืไนโ
฿หຌมีสวนรวม฿นการดูล  - กนน ามีสวนรวม฿น
สุขภาพประชาชน การดูลประชาชน12 ครงการกอสรຌางศูนย์ พืไอ฿หຌบริการประชาชน กอสรຌางอาคาร ค.ส.ล. 4 ชัๅน 45,000,000 - - - - จ านวนพืๅนทีไ ประชาชนเดຌรับ กอง

สุขภาพชุมชนมือง 4 ชัๅน ฿นขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา พืๅนทีไเมนຌอยกวา 2,200 ตร.ม. ทีได านินการ ความสะดวก รวดรใว  สาธารณสุข ฯ
ทศบาลต าบลรัษฎา ฿นดຌานสาธารณสุข (รายละอียดอืไน โ ตามบบ ทันทวงที

ปลนทีไทศบาลต าบลรัษฎา
ก าหนด)

รวม      12  ครงการ 47,770,000 2,770,000 2,770,000 2,770,000 2,770,000168



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการสนับสนุนสวัสดิการ  - พืไอสนับสนุนงินบีๅย  - จายบีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส์ 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  - รຌอยละ80ของ  - ผูຌปຆวยอดส์เดຌรับ กองสวัสดิการ
สังคมผูຌปຆวยอดส์ ยังชีพผูຌปຆวยอดส์ราย฿หม จ านวน 12 คน โ ละ 500.- ผูຌปຆวยอดส์เดຌรับ บีๅยยังชีพ สังคม

บาท/ดือน บีๅยยังชีพมีราย
เดຌพิไมขึๅน2 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุมีความรูຌ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - รຌอยละ80ของ  - ผูຌสูงอายุมีความรูຌ กองสวัสดิการ

กีไยวกับการดูลสุขภาพ ความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับ กับการดูลสุขภาพของ ผูຌขຌารวมกิจกรรม ความขຌา฿จกีไยวกับการ สังคม
ของผูຌสูงอายุ การดูลสุขภาพ ผูຌสูงอายุ มีความขຌา฿จกีไยว ดูลสุขภาพของตนอง

กับการดูลสุข
ภาพของตนอง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต 169



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต3 ครงการฝึกอบรมละศึกษา  - พืไอสงสริม฿หຌผูຌสูงอายุ  - ฝึกอบรมละศึกษาดูงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - รຌอยละ80ของ  - ผูຌสูงอายุละครือ กองสวัสดิการ
ดูงานพืไอลกปลีไยน ละครือขายมีการลก ลกปลีไยนประสบการณ์ ของผูຌขຌารวม ขายกิดการรียนรูຌลก สังคม
ประสบการณ์ของผูຌสูงอายุ ปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์ จากพืๅนทีไตางโ ภาย฿น กิจกรรมกิดการ ปลีไยนประสบการณ์
ละครือขาย จากพืไอน฿นวัยดียวกันหรือ ประทศ รียนรูຌลกปลีไยน จากพืไอน฿นวัยดียวกัน

พืไอนตางวัยตางพืๅนทีไ ประสบการณ์ตาง หรือพืไอนตางวัยตาง
พืๅนทีไ พืๅนทีไ4 ครงการฝึกอบรมละศึกษา  - พืไอสงสริม฿หຌคนพิการ  - ฝึกอบรมละศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - รຌอยละ80ของ  - คนพิการละครือ กองสวัสดิการ

ดูงานพืไอลกปลีไยนประสบ ละครือขายมีการลกปลีไยนลกปลีไยนประสบการณ์ ผูຌขຌารวมกิจกรรม ขายกิดการรียนรูຌลก สังคม
การณ์คนพิการละครือขาย รียนรูຌประสบการณ์จากคน จากพืๅนทีไตางโภาย฿น กิดการรียนรูຌ ปลีไยนประสบการณ์

พิการ฿นตางพืๅนทีไ ประทศ ประสบการณ์฿น จากคนพิการ฿นตาง
ตางพืๅนทีไ พืๅนทีไ170



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต5 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไอ฿หຌคนพิการละครือ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยยละ80ของ  - คนพิการละครือ กองสวัสดิการ
กีไยวกับการดูลสุขภาพ ขายมีความรูຌความขຌา฿จทีไถูก กับการดูลสุขภาพของ ผูຌขຌารวมกิจกรรม ขายมีความรูຌความ สังคม
ของคนพิการ ตຌองกีไยวกับการดูลสุขภาพ คนพิการ มีความขຌา฿จกีไยว ขຌา฿จกีไยวกับการดูล

ของคนพิการ กับการดูล สุขภาพ
สุขภาพตนอง6 ครงการสงสริมการขຌาถึง  - พืไอ฿หຌคนพิการละผูຌดูล  - จัดอบรม฿หຌความรูຌเดຌ 40,000 - - - -  - รຌอยยละ80ของ  - คนพิการละครือ กองสวัสดิการ

สิทธิของคนพิการ มีความรูຌเดຌขຌาถึงขຌอมูลขาว ขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร สิทธิ ผูຌขຌารวมกิจกรรม ขายทีไขຌารวมกิจกรรม สังคม
สารสิทธิประยชน์ทีไกีไยว ประยชน์ทีไกีไยวขຌองกับ มีความรูຌความขຌา มีความรูຌความขຌา฿จ฿น
ขຌองกับคนพิการ คนพิการ ฿นสิทธิของคน สิทธิประยชน์ของคน

พิการ พิการ171



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต7 ครงการสงสริมการขຌาถึง  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมี  - จัดอบรม฿หຌความรูຌ ขຌอ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ80ของ  - ดใกละยาวชนทีไ กองสวัสดิการ
สิทธิของดใกละยาวชน ความรูຌเดຌขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร มูลขาวสารเดຌขຌาถึงสิทธิ ผูຌขຌารวมกิจกรรม ขຌารวมกิจกรรมมีความ สังคม

สิทธิประยชน์ทีไกีไยวขຌอง ประยชน์ทีไกีไยวขຌองกับ มีความรูຌความขຌา รูຌความขຌา฿จสิทธิ
กับดใกละยาวชน ดใกละยาวชน ฿จ฿นสิทธิของ ประยชน์ของดใกละ

ดใกละยาวชน ยาวชน8 ครงการอบรม฿หຌความรูຌฝึก  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมี  - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ80ของ  - ดใกละยาวชนมี กองสวัสดิการ
ทักษะชีวิตกดใกละ ความรูຌความขຌา฿จละมี กับการด านินชีวิต฿น ผูຌขຌารวมกิจกรรม ความรูຌความขຌา฿จกีไยว สังคม
ยาวชน ทักษะ฿นการด านินชีวิต สังคม มีความรูຌความขຌา กับการฝึกทักษะด านิน

฿จกีไยวกับการฝึก ชีวิต
ทักษะด านินชีวิต172



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต9 ครงการครอบครัวสัมพันธ์  - พืไอ฿หຌสมาชิก฿นครอบ  - จัดกิจกรรมครอบครัว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - รຌอยละ80ของ  - สถาบันครอบครัวมี กองสวัสดิการ
ครัวท ากิจกรรมรวมกันสง สัมพันธ์ ผูຌขຌารวมกิจกรรม ความขຌมขใงสมาชิก฿น สังคม
สริมความขຌมขใง฿หຌกับ มีสวนรวมท า ครอบครัวท ากิจกรรม
สถาบันครอบครัว กิจกรรมรวมกัน รวมกัน10 ครงการลกปลีไยนรียนรูຌ  - พืไอสงสริม฿หຌคณะท างาน  - ฝึกอบรมละศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - รຌอยละ80ของ  - คณะท างานศูนย์ กองสวัสดิการ

ประสบการณ์ของคณะท า ศูนย์พัฒนาครอบครัวมีการ ลกปลีไยนรียนประสบ ผูຌขຌารวมกิจกรรม พัฒนาครอบครัวเดຌรับ สังคม
งานศูนย์พัฒนาครอบครัว รวมกลุมท ากิจกรรมลก การณ์ของคณะท างาน มีความรูຌพิไมขึๅน ประสบการณ์ท างานมี

ปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวจาก การรวมกลุมท ากิจกรรม
การท างาน พืๅนทีไตางโภาย฿นประทศ ลกปลีไยนรียนรูຌ173



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต11 ครงการสรຌางสุขสูงวัยผูຌสูง  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุตระหนัก  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ80ของ  - ผูຌสูงอายุทีไขຌารวม กองสวัสดิการ
อายุต าบลรัษฎา รูຌถึงการปลีไยนปลงตาง โ ความรูຌ฿นดຌานตาง โ ฿น ผูຌขຌารวมกิจกรรม ครงการมีความรูຌความ สังคม

฿นสังคม สามารถปรับตัว กลุมผูຌสูงอายุละครือขาย กิดความรูຌ฿นดຌาน ขຌา฿จสามารถปรับตัว
ตรียมความพรຌอมตอการ ผูຌสูงอายุ ตางโ ทาทันการปลีไยน
ปลีไยนปลงอยู฿นสังคม ปลง฿นปัจจุบัน12 ครงการวิทยาลัยผูຌสูงอายุ  - พืไอสนับสนุนการด านิน  - การจัดกิจกรรมตางโดຌาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวน  - ผูຌสูงอายุสามารถ กองสวัสดิการ

ทศบาลต าบลรัษฎา การจัดกิจกรรมทีไมีประยชน์ นันทนาการ กิจกรรมลก กิจกรรมทีไ พัฒนาตนองอยาง สังคม
ส าหรับผูຌสูงอายุ ปลีไยนรียนรูຌ ด านินการ ตอนืไอง - พืไอจัดการรียนรูຌส าหรับ  - การจัดการอบรมหลักสูตร  - สรຌางผูຌสูงอายุตຌน
ผูຌสูงอายุฝຆายครงการฯ การรียนการสอนทีไหมาะ บบทีไมีคุณภาพชีวิต - พืไอจัดการอบรมการจัด สมส าหรับผูຌสูงอายุ ฿หຌดีขึๅน
หลักสูตรการรียนรูຌทีไหมาะ
สมส าหรับผูຌสูงอายุ 174



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต13 ครงการจัดกิจกรรมการ  - พืไอสนับสนุนการด านิน  - การจัดกิจกรรมตางโของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - ศูนย์พัฒนาครอบ กองสวัสดิการ
ด านินงานศูนย์พัฒนา กิจกรรมตางโ ของศูนย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ กิจกรรมทีไ ครัว฿นชุมชนต าบล สังคม
ครอบครัว฿นชุมชนต าบล พัฒนาครอบครัว฿นชุมชน ฿นการกຌเขปัญหากีไยว ด านินการ รัษฎามีการท างานรวม
รัษฎา ต าบลรัษฎา กับครอบครัว฿นพืๅนทีไต าบล กัน฿นการสงสริมความ - พืไอสงสริมละพัฒนา รัษฎา ขຌมขใง฿หຌกับสถาบัน

ศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบ ครอบครัว
ครัวฯ ฿นการกຌเขปัญหา
กีไยวกับครอบครัว฿นพืๅนทีไ14 ครงการจัดกิจกรรมการ  - พืไอขับคลืไอนการด านิน  - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - รຌอยละ80ของ - สภาดใกละยาวชนฯมีการกองสวัสดิการ

ด านินงานสภาดใกละ งานของสภาดใกละยาวชน ทีไกีไยวนืไองกับดใกละ ดใกละยาวชน ด านินงานอยางตอนืไองละ สังคม
ยาวชนต าบลรัษฎา ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา ยาวชน ชน การปງองกัน ทีไขຌารวมกิจกรรม ยัไงยืน - พืไอพัฒนาศักยภาพ/ปງอง ละกຌเขการตัๅงครรภ์฿น กิดการพัฒนา  - ดใกละยาวชนทีไ

กัน/คุຌมครอง/พิทักษ์สิทธิดใก วัยรุน การปງองกันละการ ตนอง฿นดຌาน ขຌารวมกิจกรรมมีความ
ละยาวชน฿นประดใน กຌเขปัญหายาสพติด ตางโ รูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌอง175



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

ปัญหาสถานการณ์ตางโ฿น นักสังคมสงคราะห์นຌอย ฿นประดในตางโป็น
สังคม ป็นตຌน บบอยางยาวชนทีไดี - พืไอสงสริม฿หຌกิดครือ  - มีการรวมกลุมครือ
ขายฝງาระวังปัญหาทางสังคม ขายดใกละยาวชน฿น
ดຌานครอบครัว ดใก-ยาวชน พืๅนทีไฝງาระวังปัญหา

ทางสังคม15 ครงการปรับปรุงซอมซม  - พืไอปรับปรุงหรือซอมซม  - ปรับปรุงหรือซอมซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนผูຌเดຌรับ  - ผูຌยากเรຌหรือผูຌดຌอย กองสวัสดิการ
ทีไอยูอาศัย฿หຌกผูຌยากเรຌ ทีไอยูอาศัย฿หຌกผูຌยากเรຌหรือ ทีไอยูอาศัย฿หຌกผูຌยากเรຌ การสงคราะห์ อกาส฿นพืๅนทีไต าบล สังคม
ผูຌดຌอยอกาส฿นพืๅนทีไต าบล ผูຌดຌอยอกาส฿นพืๅนทีไต าบล หรือผูຌดຌอยอกาส฿นพืๅนทีไ รัษฎามีทีไอยูอาศัยทีไ
รัษฎา รัษฎา ต าบลรัษฎา ถาวร มัไนคง ปลอดภัย - พืไอสงสริมหรือชวยหลือ ฿นการด ารงชีวิตละ

บุคคล฿หຌสามารถขຌาถึงปัจจัย ป็นการพัฒนาคุณภาพ
พืๅนฐาน฿นการด ารงชีวิตเดຌ ชีวิต฿หຌดีขึๅน
อยางปกติสุข฿นสังคมละ
พัฒนาคุณภาพชีวิต฿หຌดีขึๅน 176



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต16 ครงการสรຌางรัก ปันนๅ า฿จ  - พืไอ฿หຌกลุมดใก คนพิการ  - ชวยป็นสิไงของทีไจ าป็น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนผูຌเดຌรับ  - กลุมดใก คนพิการ กองสวัสดิการ
สงตอรอยยิๅม ผูຌสูงอายุ ผูຌดຌอยอกาส ทีไ ฿นการด ารงชีพ฿หຌกกลุม การสงคราะห์ ผูຌสูงอายุผูຌดຌอยอกาส สังคม

ประสบปัญหาทางสังคมหรือ ดใก คนพิการ ผูຌสูงอายุ ทีไประสบปัญหาทาง
อยู฿นสภาวะยากล าบาก ผูຌดຌอยอกาสทีไประสบ สังคมหรืออยู฿นสภาวะ
สามารถขຌาถึงสวัสดิการ ปัญหาทางสังคมหรืออยู ทีไยากล าบากสามารถ
ตางโ฿นสังคมละมีคุณภาพ ฿นสภาวะยากล าบาก ขຌาถึง สวัสดิการตางโ
ชีวิตทีไดีขึๅน ฿นสังคมละมีคุณภาพ

ชีวิตทีไดีขึๅน17 ครงการสริมสรຌางละ  - พืไอป็นการพัฒนาศักย  - จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿น - 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ80ของ  - คนพิการมีการพัฒนา กองสวัสดิการ
พัฒนาศักยภาพผูຌพิการ ภาพผูຌพิการ฿หຌมีความรูຌความ การพัฒนาศักยภาพดຌาน ผูຌขຌาอบรมมีความ ตนองละกิดความ สังคม
ต าบลรัษฎา สามารถ฿นดຌานตางโ ตางโของผูຌพิการ รูຌความสามารถ ภาคภูมิ฿จ฿นตัวอง177



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.4  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต18 ครงการจัดกิจกรรมการ  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุออกสูสังคม  - จัดอบรม฿หຌความรูຌหลัก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - รຌอยละ80ของ  - ผูຌสูงอายุกิดการ กองสวัสดิการ
รียน฿นรงรียนผูຌสูงอายุ กิดการรียนรูຌ พัฒนาตนอง สูตรการรียนการสอนทีไ ผูຌขຌารวมกิดการ พัฒนาตนอง กิดความ สังคม
ทศบาลต าบลรัษฎา สามารถปรับตัวทาทันตอ ป็นประยชน์ตอผูຌสูงอายุ รียนรูຌ฿นดຌาน มัไน฿จละออกสูสังคม

การปลีไยนปลง฿นสังคม ชน การออม การดูล ตางโรวมกัน มากขึๅน
สุขภาพชองปาก การออก
ก าลังกายละการบริหาร
นาฎศิลป์ ร าเทย งานจัด
ดอกเมຌ ภาษาตางประทศ
ป็นตຌน

รวม     18       ครงการ 2,742,000 2,752,000 2,752,000 2,752,000 2,752,000178



ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการถายทอดความรูຌ  - พ่ือสริมสรຌางความ  - อบรถายทอดความรูຌดຌาน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - รຌอยละ 80  - กิดการสริมสรຌางความ กองสวัสดิการ
ดຌานพลังงานชุมชน฿นต าบล สัมพันธ์อันดีระหวางอาสา พลังงานชุมชนสูชุมชน฿น ของชุมชน฿น สัมพันธ์อันดีระหวางอาสา สังคม
รัษฎา สมัครพลังงานชุมชนละ ต าบลรัษฎา จ านวน 1 รุน รัษฎากิดความ สมัครพลังงานละครือ

ครือขายพลังงาน  - อาสาสมมัครพลังงาน รูຌความขຌา฿จ ขายพลังงาน - พ่ือสรຌางความรูຌความ ชุมชนละจຌาหนຌาท่ีท่ี ก่ียวกับพลัง  - กิดการสรຌางความรูຌ
ขຌา฿จ฿นร่ืองพลังงาน฿หຌ ก่ียวขຌอง งานชุมชนหรือ ความขຌา฿จ฿นร่ืองพลัง
กประชาชน฿นต าบลรัษฎา พลังงานทด งาน฿หຌกประชาชน฿น - พ่ือสงสริม฿หຌกิดการ ทน ชุมชนต าบลรัษฎา
฿ชຌพลังงานอยางมีประสิทธิ
ภาพละประสิทธิผล

รวม    1      ครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000       4.5  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 179



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการอบรมพัฒนา  - พืไอสงสริมยาวชน฿ชຌวลา  - ดใกละยาวชนต าบลรัษฎา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ยาวชน฿ชຌวลาวาง กองการศึกษา
ทักษะกีฬายาวชน วาง฿หຌกิดประยชน์หางเกล ขຌารวมอบรมพัฒนาทักษะกีฬา กิจกรรมทีไ ฿หຌกิดประยชน์หาง
ภาคฤดูรຌอน จากสิไงสพติดละอบายมุข ตามความสน฿จ฿นชวงปຂดภาค ด านินการ เกลจากสิไงสพติดละ - พืไอสงสริมยาวชนพัฒนา รียน ชน อบรมพัฒนาทักษะ อบายมุข

รางกาย จิต฿จ อารมณ์ ละ กีฬา ฟุตซอล , ฟุตบอล, ปตอง  - ยาวชนเดຌรับพัฒนา
สังคมของดใกละยาวชน฿น ,บดมินตัน,บาสกตบอล, ดຌานรางกาย จิต฿จ 
ต าบลรัษฎา วอลลย์บอล,ตะกรຌอ ฯลฯ อารมณ์ ละสังคม  - พืไอสงสริมยาวชนพัฒนา อยางสมดุล 
ทักษะกีฬาสูความป็นลิศ  - ยาวชนมีความภาค - พืไอสงสริมยาวชนสรຌาง ภูมิ฿จละรงบันดาล
ความภาคภูมิ฿จละรง ฿จ ฿นการพัฒนาทักษะ
บันดาล฿จ กีฬาอยางตอนืไอง งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต 180



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต2 ครงการอบรมกีฬา  - พืไอสงสริมยาวชน฿ชຌวลา  - อบรมพัฒนาทักษะกีฬา ชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวน  - ยาวชน฿ชຌวลาวาง กองการศึกษา

วาง฿หຌกิดประยชน์หางเกล หลักสูตรการวายน  าพืไออา กิจกรรมทีไ ฿หຌกิดประยชน์หาง
จากสิไงสพติดละอบายมุข  ชีวิตรอด , มวยเทยพืไอสุขภาพ ด านินการ เกลจากสิไงสพติด - พืไอสงสริมยาวชนพัฒนา ฯลฯ ฿หຌกนักรียน฿นสังกัด ละอบายมุข 
รางกาย จิต฿จ อารมณ์ ละ สพป.ภูกใต ฿นขตทศบาล  - ยาวชนเดຌรับพัฒนา
สังคมของดใกละยาวชน฿น ต าบลรัษฎา ดຌาน รางกาย จิต฿จ
ต าบลรัษฎา  อารมณ์ละสังคม - พืไอสงสริมยาวชนพัฒนา อยางสมดุล 
ทักษะกีฬาสูความป็นลิศ   - ยาวชนมีความภาค - พืไอสงสริมยาวชนสรຌาง ภูมิ฿จละรงบันดาล
ความภาคภูมิ฿จละรง ฿จ฿นการพัฒนาทักษะ
บันดาล฿จ กีฬาอยางตอนืไอง 181



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต3 ครงการยกยองชิดชู  - พืไอยกยองชิดชูกียรติก 1.นักกีฬาผูຌท าชืไอสียงละผูຌ฿หຌ - 20,000 - - 20,000  - จ านวนครั ง  - นักกีฬาผูຌท าชืไอสียง กองการศึกษา

กียรติกนักกีฬาผูຌท า นักกีฬาผูຌท าชืไอสียง การสนับสนุนดຌานการกีฬา ทีไจัดกิจกรรม ละผูຌ฿หຌการสนับสนุน
ชืไอสียงละ ผูຌ฿หຌการ  - พืไอยกยองชิดชู ผูຌ฿หຌการ ทศบาลต าบลรัษฎาเดຌรับการ ดຌานการกีฬาทศบาล
สนับสนุนทศบาลต าบล สนับสนุนดຌานกีฬาทศบาล ยกยองชิดชูกียรติ  ต าบลรัษฎาเดຌรับการ
รัษฎา ต าบลรัษฎา  2.เดຌรับความรวมมือ฿นดຌาน ยกยองชิดชูกียรติ  - พืไอสงสริมประชาชน พัฒนาการกีฬา  - เดຌรับความรวมมือ

หนวยงาน ละองค์กรตางโ  สนับสนุนจาก
฿นทຌองถิไนมีสวนรวม฿นการ ประชาชน หนวยงาน
พัฒนาการกีฬา องค์กรพืไอการพัฒนา

การกีฬาต าบลรัษฎา 182



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต4 ครงการจัดสงทีมขຌา  - พืไอสงสริมยาวชน  - จัดสงทีมนักกีฬาขຌารวมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนกีฬา  - ดใก ยาวชนละ กองการศึกษา

รวมการขงขันกีฬา ประชาชนลนกีฬาออก ขงขันกีฬาประภทตางโทั ง฿น ทีไจัดสงขຌารวม ประชาชน฿ชຌวลาวาง
ประภทตางโ ก าลังกาย จังหวัดละตางจังหวัด ขงขัน ฿หຌกิดประยชน์ ลน - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ กีฬาออกก าลังกายหาง

ยาวชน฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด เกลจากสิไงสพติดละ
ประยชน์ หางเกลจากสิไง อบายมุข   
สพติดละอบายมุข    - สงสริมสนับสนุน - พืไอสงสริมสนับสนุน พัฒนานักกีฬาสูความ
พัฒนานักกีฬาสูความป็นลิศ ป็นลิศ5 ครงการจัดการขงขัน  - พืไอสงสริมยาวชน  - จัดการขงขันกีฬายาวชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวน  - ดใกยาวชนละ กองการศึกษา

กีฬายาวชนละ ประชาชนลนกีฬาออก ละประชาชนต าบลรัษฎา กิจกรรมทีไ ประชาชนลนกีฬาออก
ประชาชนต าบลรัษฎา ก าลังกาย  ฟุตบอล,ฟุตซอล ,ตะกรຌอ, ด านินการ ก าลังกายหางเกลจาก(รัษฎากมส์)  - พืไอสงสริมความรักความ ปตอง ฯลฯ สิไงสพติดละอบายมุข  

สามัคคี฿นชุมชน  - สงสริมความรักความ183



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต - พืไอสงสริมสนับสนับสนุน สามัคคี฿นชุมชน

พัฒนานักกีฬาสูความป็นลิศ  - นักกีฬา฿นต าบล
รัษฎาเดຌรับการพัฒนา
สูความป็นลิศอยาง
ตอนืไอง   - คณะผูຌบริหาร 
พนักงาน ลูกจຌางละ
ประชาชน ลนกีฬา
ออกก าลังกาย ฿ชຌวลา
วาง฿หຌกิดประยชน์ 
หางเกลจากสิไงสพติด
รวมถึงมีความรัก 
ความสามัคคี฿นองค์กร184



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต6 ครงการจัดการขงขัน  - สงสริม฿หຌดใกมีระบียบ  - จัดการขงขันกีฬานักรียน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวน  - นักรียน฿นต าบล กองการศึกษา

กีฬานักรียนศูนย์พัฒนา วินัย ปลูกฝังการลนกีฬา ศูนย์พัฒนาดใกลใกละรงรียน กิจกรรมทีไ รัษฎามีระบียบวินัย
ดใกลใกละอนุบาล การปฏิบัติตามกติกาขຌอตกลง อนุบาลทศบาลต าบลรัษฎา ด านินการ มีน  า฿จนักลนกีฬา
ทศบาลต าบลรัษฎา รูຌพຌ  รูຌชนะ รูຌอภัย ฯลฯ การปฏิบัติตามกติกา - สงสริม฿หຌดใกความรัก ขຌอตกลง รูຌพຌ  รูຌชนะ

ความสามัคคี อดทน ท ากิจ รูຌอภัย
กรรมรวมกับพืไอนเดຌอยาง  - นักรียน฿นต าบล
สนุกสนานละมีความสุข รัษฎามีความรัก 
ดใกกิดความภาคภูมิ฿จละ ความสามัคคี มีความ
มีทัศนคติทีไดีตอการลนกีฬา อดทน ท ากิจกรรมรวม - สงสริม฿หຌดใกมีทักษะตาม กับพืไอนเดຌอยางสนุก
พัฒนาดຌานรางกาย อารมณ์ สนานละมีความสุข
สังคม สติปัญญาละจิต฿จ   มีความภาคภูมิ฿จละ

มีทัศนคติทีไดีตอการ
ลนกีฬา 185



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต  - นักรียน฿นต าบล

รัษฎามีทักษะ ตาม
พัฒนาดຌานรางกาย 
อารมณ์ สังคม สติ
ปัญญาละจิต฿จ 7 ครงการจัดการขงขัน  - พืไอสงสริมยาวชน  - จัดการขงขันกีฬาพื นบຌาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ดใกยาวชนละ กองการศึกษา

กีฬาพื นบຌานสานสัมพันธ์ ประชาชนลนกีฬาออก ยาชนละประชาชนต าบล กิจกรรมทีไ ประชาชนลนกีฬา
ต าบลรัษฎา ก าลังกาย รัษฎา ด านินการ ออกก าลังกายหางเกล - พืไอสงสริมความรักความ จากสิไงสพติดละ

สามัคคี฿นชุมชน อบายมุข - พืไอสงสริม สนับสนับ  - สงสริมความรัก
สนุนพัฒนานักกีฬาสูความ ความสามัคคี฿นชุมชน
ป็นลิศ  - นักกีฬา฿นต าบล

รัษฎาเดຌรับการพัฒนา186



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

สูความป็นลิศอยาง
ตอนืไอง  - คณะผูຌบริหาร 
พนักงานลูกจຌางละ
ประชาชน฿น ทต.รัษฎา
ลนกีฬาออกก าลังกาย
฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ หางเกล
จากสิไงสพติด รวมถึง
มีความรัก ความ
สามัคคี฿นองค์กร 187



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต8 ครงการสนับสนุนการ  - พืไอรวมกันสงสริมละ  - จัดตั งชมรมกีฬาหรือนันทนา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - จ านวน  - มีชมรมกีฬาละ กองการศึกษา

จัดตั งชมรมกีฬาละ ท ากิจกรรมรวม กันทีไสรຌาง การ฿นขตทศบาลต าบลรัษฎา ชมรมกีฬาทีไ นันทนาการ฿นขต
นันทนาการ สรรค์ละกิดประยชน์ อยางนຌอย 1 ชมรม จัดตั ง ทศบาลต าบลรัษฎา - พืไอสนับสนุนสงสริมการ ทีไสงสริมการบริหาร

บริหารจัดการงานกีฬาละ การพัฒนากีฬาอยาง
นันทนาการต าบลรัษฎา ป็นระบบ9 ครงการสนับสนุนละ  - พืไอมีลานกีฬาออก  - ปรับปรุงพื นทีไ฿หຌป็นลาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - จ านวนครั ง  - มีลานกีฬาออก กองการศึกษา

ปรับปรุงพืไอจัด฿หຌมีลาน ก าลังกาย สนามดใกลน กีฬาออกก าลังกายสนามดใก ทีได านินการ ก าลังกาย สนามดใก
กีฬาออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกายละ ลน หมูทีไ๑ – ๗ ลนละสวน สาธารณะ
สนามดใกลน฿นชุมชน พักผอนหยอน฿จ ส าหรับออกก าลังกาย

ละพักผอนหยอน฿จ188



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต10 ครงการจัดหาครืไอง  - พืไอ฿หຌคน฿นชุมชนมีสถาน  - จัดหาครืไองออกก าลังกาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ านวน  - ดใกยาวชนละ กองการศึกษา

ออกก าลังกายกลางจຌง ทีไออกก าลังกาย กลางจຌงพรຌอมติดตั ง฿นพื นทีไ ครืไองออก ประชาชนมีสถานทีไ - พืไอ฿หຌคน฿นชุมชนมีสุขภาพ ต าบลรัษฎา หมู 1 -7 ก าลังกายทีไ ออกก าลังกาย฿นชุมชน
รางกายทีไขใงรง จัดซื อ  - ดใกยาวชนละ

ประชาชนมีสุขภาพ
 รางกายขใงรง 11 ครงการจัดงานวันส าคัญ  - พืไอสงสริมอนุรักษ์  - จัดกิจกรรมดຌานวัฒนธรรม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวน  - วัฒนธรรมละ กองการศึกษา

ดຌานวัฒนธรรมละ วัฒนธรรมละประพณี ละประพณีทຌองถิไน ละชาติ กิจกรรมทีไ ประพณีทຌองถิไนละ
ประพณีทຌองถิไนละชาติ ทຌองถิไนละชาติ฿หຌคงอยู  ชนวันป฿หม, วันขຌาพรรษา , ด านินการ ชาติคงอยูสืบเป - พืไอสริมสรຌางความภาค วันออกพรรษา, ประพณีลอย  - ประชาชนมีความ

ภูมิ฿จ฿นทຌองถิไนตนอง กระทง, วันสงกรานต์, ภาคภูมิ฿จ฿นทຌองถิไน - พืไอสงสริม฿หຌชุมชนมี ประพณีดือนสิบ, ประพณี ตนอง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก ถือศีลกินผัก, ประพณีลอยรือ,  - ยาวชนละ
ค าสอนของศาสนาจารีต ประพณีสวดกลางบຌาน, ประชาชนมีคุณธรรม189



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

 ประพณีของทຌองถิไน กิจกรรมอบรมสงสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก - พืไอสงสริมความรักความ จริยธรรม฿นดือนรอมฎอนฯลฯ ค าสอนของศาสนา
สามัคคีของชุมชน฿นความ รักษาจารีตประพณี
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทีไดีอาเวຌ
สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับ  - ประชาชนมีความ
ชุมชน รักความสามัคคีทาม

กลางความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
ละชุมชนมีความ 
ขຌมขใง190



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต12 ครงการสงสริมศิลป-  - พืไอสงสริมศิลปวัฒนธรรม 1.จัดกิจกรรมอบรมศิลป- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - ศิลปวัฒนธรรมละ กองการศึกษา

วัฒนธรรมละภูมิปัญญา ละภูมิปัญญาทຌองถิไน วัฒนธรรมภูมิปัญญาทຌองถิไน กิจกรรมทีไ ภูมิปัญญาของทຌองถิไน
ทຌองถิไน นาฏศิลป์ ศิลปะ ประดิษฐ์ ฯลฯ ด านินการ เดຌรับการสืบทอดสู2.สงสริมละสืบสารการจัด ชนรุนหลัง

กิจกรรมประพณีวัฒนธรรม
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ชน 
รองงใง กลองยาว ฯลฯ 13 ครงการงานสดุดีทຌาวทพ  - พืไอทิดทูนกียรติทຌาวทพ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวนครั ง  - ดใก ยาวชนละ กองการศึกษา

กระษัตรีทຌาวศรีสุนทร กระษัตรี ทຌาวศรีสุนทรละ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูกใต ทีไ฿หຌการ ประชาชน฿นจังหวัด
วีรชนผูຌกลຌา มืองถลาง฿หຌป็น  ส าหรับด านินการครงการ สนับสนุน ภูกใตเดຌร าลึกถึงพระคุณ
ทีประจักษ์กประชาชนทัไวเป งานสดุดีทຌาวทพกระษัตรี อันยิไง฿หญของทຌาว - พืไอพิไมศักยภาพดຌาน ทຌาวศรีสุนทร จังหวัดภูกใต ทพกระษัตรี ทຌาวศรี
ทรัพยากรการทองทีไยวชิง สุนทรละบรรพชน
วัฒนธรรม ผูຌกลຌามืองถลาง191



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต - พืไอป็นการปรับภูมิทัศน์  - เดຌพัฒนาการทอง

฿นการรองรับการพัฒนา฿หຌ ทีไยวดย฿ชຌทรัพยากร
ป็นสถานทีไส าคัญของจังหวัด ธรรมชาติดຌานวัฒนธรรม
ภูกใต วิถีชีวิตของชุมชนป็น - พืไอบูรณาการความหลาก จุดสริมรายเดຌก
หลายทางวัฒนธรรมพืไอ฿หຌ ประชาชน฿นทຌองถิไน
ชุมชนมีสวนรวม฿นการ  - ดใก ยาวชนละ
พัฒนาทຌองถิไน ประชาชนเดຌมีความรูຌ

ทางประวัติศาสตร์ 
ถลาง192



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต14 ครงการสงสริมการ  - พืไอสงสริมฟ้นฟู คุณธรรม  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  - จ านวนครั ง  - ดใก ยาวชน ละ กองการศึกษา

รียนรูຌละอบรม จริยธรรม ละกิจกรรมภาค มัสยิสลีวาอุຌลอิสลาม ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ ประชาชน เดຌมีสวน
จริยธรรมอิสลาม บังคับของอิสลาม ถายทอด ครงการสงสริมการรียนรูຌ สนุนงบประมาณรวมสงสริมท านุบ ารุง
มัสยิสลีวาอุຌลอิสลาม สูยาวชนมุสลิมพืไอการถือ ละอบรมจริยธรรมอิสลาม พืไอ ศาสนา

ปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ดใก ยาวชน ละชาวบຌานทีไ  - อปท.มีสวนรวม฿น - พืไอสรຌางความป็นมนุษย์ นับถือศาสนาอิสลาม฿นขต กิจกรรมพืไอสริมสรຌาง
ทีไสมบูรณ์บบทั งรางกาย ต าบลรัษฎา อ าภอมือง ความขຌมขใงของชุมชน
จิต฿จ ปัญญา พียบพรຌอม จังหวัดภูกใต  - ยาวชนมุสลิม
ดຌวยความรูຌ คุณธรรม ละ สามารถด ารงชีวิตอยู฿น
จริยธรรม กยาวชน สังคมเดຌอยางมีความสุข
ประชาชนทัไวเปทีไสน฿จ พียบพรຌอมดຌวย
ขຌารับการฝຄกอบรม คุณธรรมละจริยธรรม

฿นการด ารงชีวิต 
ประจ าวัน193



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       4.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต15 ครงการสงสริมการ  - พืไอสงสริม ฟ้นฟู คุณธรรม  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  - จ านวนครั ง  - ดใก ยาวชน ละ กองการศึกษา

รียนรูຌละอบรม จริยธรรม ละกิจกรรมภาค มัสยิดอิสลาฮุดดีน ส าหรับ ทีไ฿หຌการสนับ ประชาชน มีสวนรวม
จริยธรรมอิสลาม บังคับของอิสลาม ถายทอด ครงการสงสริมการรียนรูຌ สนุนงบประมาณสงสริมท านุบ ารุง

สูยาวชนมุสลิมพืไอการถือ ละอบรมจริยธรรมอิสลาม พืไอ ศาสนา
ปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ดใก ยาวชน ละชาวบຌานทีไ  - อปท.มีสวนรวม฿น - พืไอสรຌางความป็นมนุษย์ นับถือศาสนาอิสลาม฿นขต กิจกรรม พืไอสริม
ทีไสมบูรณ์บบทั งรางกาย ต าบลรัษฎา อ าภอมือง สรຌางความขຌมขใง
จิต฿จ สติปัญญา พียบพรຌอม จังหวัดภูกใต ของชุมชน
ดຌวยความรูຌคุณธรรมละ  - ยาวชนมุสลิม
จริยธรรมกยาวชนผูຌรับ สามารถด ารงชีวิตอยู
การฝຄกอบรม ฿นสังคมเดຌอยางมีความ

สุขพียบพรຌอมดຌวยคุณ
ธรรมละจริยธรรม฿น
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

รวม      15       ครงการ 6,120,000 6,140,000 6,120,000 6,120,000 6,140,000194



ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการกอสรຌาง  - พืไอ฿หຌมีสภาพวดลຌอม  - กอสรຌางอาคารรียน 3 ชัๅน - 18,000,000 - - -  - จ านวน  - อาคารรียนมีสภาพ กองการศึกษา
อาคารรียน 3 ชัๅน ทีไดีมีบรรยากาศทีไอืๅอตอ จ านวน 1 หลัง ประกอบดຌวย    ทีไกอสรຌาง วดลຌอมทีไดีมีบรรยา-
ศูนย์พัฒนาดใกลใก การจัดกิจกรรมการรียนรูຌ 1.หຌองรียน กาศทีไอืๅอตอการ
ทศบาลรัษฎา 3  - พืไอ฿หຌคณะครู นักรียน 2.หຌองพักครู จัดกิจกรรมการรียนรูຌ (บຌานกูຌกู) มีสถานทีไพียงพอ฿นการ 3.หຌองนๅ า

จัดกิจกรรมตางโพรຌอมทัๅง 4.รงอาหารละหຌองครัว
฿ชຌจัดกิจกรรมการรียนรูຌ (รายละอียดอืไนโ ตามบบ

ปลนทีไทศบาลก าหนด) 2 ครงการกอสรຌางสระ  - พืไอ฿ชຌ฿นการจัดการรียน  - กอสรຌางสะวายนๅ าส าหรับ - - - - 5,000,000  - จ านวนทีไ  - ครืไองมือครืไอง฿ชຌมี กองการศึกษา
วายนๅ าส าหรับดใก การสอน ดใกปฐมวัยขนาดเมนຌอยกวา ด านินการ พียงพอตอการจัด
ปฐมวัย  - มีครืไองมือครืไอง฿ชຌอยาง 18*5*0.6 มตร การรียนการสอน

พียงพอละท า฿หຌการ
ปฎิบัติงานป็นเปอยางมี 
ประสิทธิภาพ

รวม      2       ครงการ 0 18,000,000 0 0 5,000,000       4.7  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
งบประมาณละทีไผานมา

ร ยล อยด ครงก รพฒน
ผนพฒน ท้องถ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบ ลต บลรษฎ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม

195



  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร     



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดท าผนพัฒนา  - พืไอจัดท าผนพัฒนา  - จัดครงการจัดท าผน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  - จ านวน  - ทศบาลต าบลรัษฎา ส านักปลัดฯ
ทຌองถิไน ทຌองถิไนดย฿หຌประชาชน พัฒนาทຌองถิไน ดยมีราย กิจกรรมทีไ มีการจัดท าผนตาม

ขຌามามีสวนรวม ละอียดดังนีๅ ด านินการ ระบียบฯ/หนังสือ1.จัดวทีประชาคม พืไอ สัไงการละสามารถน า
ส ารวจปัญหา/ความตຌองการ ผนพัฒนาเปปรับ฿ชຌ
ของประชาชนอยางนຌอย เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ปละ 2 ครัๅง2.ประชุมคณะกรรมการทีไ
จัดท าผนละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง3.จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน
พืไอผยพรละประชา
สัมพันธ์

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย196



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย2 ครงการติดตามละ  - พืไอติดตามละประมิน  - จัดท าครงการติดตาม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวน  - ทศบาลต าบลรัษฎา ส านักปลัดฯ
ประมินผลผนพัฒนา ผลผนพัฒนาทຌองถิไน ละประมินผลผนพัฒนา กิจกรรมทีไ สามารถน าขຌอมูลจาก
ทຌองถิไน ทຌองถิไน ดยมีรายละอียด ด านินการ การติดตามประมินผล

ดังนีๅ เปปรับ฿ชຌ฿นการวาง1.จัดประชุมคณะกรรมการ ผนพัฒนาทຌองถิไน฿น
ติดตามละประมินผลผน ปถัดเป
พัฒนาทຌองถิไน 2. ด านินการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนา
ทຌองถิไน3.จัดท าอกสารทีไกีไยวขຌอง 
รายงานผลการด านินงาน 197



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย3 ครงการรับฟังความคิด  - พืไอรับฟังความคิดหใน  - ด านินการรับฟังความ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนครัๅง  - ทศบาลต าบลรัษฎา ส านักปลัดฯ
หในของประชาชน ของประชาชน฿นการ คิดหในของประชาชน฿น ทีได านินการ สามารถจัดบริการ

ด านินภารกิจของทศบาล การด านินภารกิจของ รับฟังความคิด สาธารณะตามภารกิจ
ทศบาล ดังนีๅ หในของ หนຌาทีไของตนองตาม1.ด านินการรับฟังความคิด ประชาชน กฎหมายดยการมี
หในของประชาชน฿นการ สวนรวมของประชาชน
ด านินภารกิจของทศบาล ละตอบสนองความ2.วาจຌางหนวยงานภายนอก ตຌองการของประชาชน
ด านินการรับฟังความคิด เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
หในของประชาชน 198



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย4 ครงการจัดงานวัน  - พืไอกระตุຌน฿หຌประชาชน  - จัดนิทรรศการตางโ ดังนีๅ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวน  - ประชาชนมีความรูຌ ส านักปลัดฯ
คุຌมครองผูຌบริภคเทย หันมาสน฿จละรับรูຌขาว 1. พิมพ์ปสตอร์ติดบอร์ด กิจกรรมทีไ ความขຌา฿จ฿นสิทธิของ

สารกีไยวกับการคุຌมครอง ประชาสัมพันธ์฿หຌความรูຌกับ ด านินการ ผูຌบริภค
ผูຌบริภคละกิดความ คดีคุຌมครองผูຌบริภค
ตระหนัก฿นการปกปງองสิทธิ 2. พิมพ์ผนพับผยพร
ของตนตามกฎหมาย ความรูຌกีไยวกับคุຌมครอง
บัญญัติเวຌ ผูຌบริภค - พืไอผยพรผลการ 3. อบรม฿หຌความรูຌก
ด านินงานของคณะ ประชาชน ผูຌประกอบการ
กรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ธุรกิจ - พืไอสงสริม฿หຌกิดความ
รวมมือกันระหวางรัฐ 
ภาคอกชน ละประชาชน 199



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย5 ครงการประชาสัมพันธ์  - พืไอ฿หຌประชาชน฿นต าบล  - จัดประชุม อบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวน  - ตัวทนประชาชน ส านักปลัดฯ
บทบาทภารกิจของศูนย์ รัษฎาทราบถึงการมีอยูของ ตัวทนประชาชน฿นต าบล กิจกรรมทีไ ฿นต าบลรัษฎาทราบถึง
ยุติธรรมชุมชนต าบลรัษฎา ศูนย์ละทราบถึงบทบาท รัษฎา หมูทีไ 1-7 ด านินการ การมีอยูของศูนย์

ภารกิจหนຌาทีไ จ านวนเมนຌอยกวา 70 คน ยุติธรรมชุมชนต าบล
รัษฎา ทราบถึงบทบาท
หนຌาทีไของศูนย์ละ
สามารถเปประชา
สัมพันธ์฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานของตนอง200



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย6 ครงการปງองกันผล  - พืไอสรຌางความรูຌ ความขຌา  - จัดอบรมคณะกรรมการ 30000 30000 30,000 30,000 30,000  - ผูຌขຌารับการ  - เดຌรับความรูຌความ งานนิติการ
ประยชน์ทับซຌอน ฿จ฿หຌกบุคลากรกีไยวกับการ วิคราะห์ความสีไยงกีไยว อบรมมีความ กีไยวกับการปງองกันผล ส านักปลัดฯ

ปງองกันผลประยชน์ทับซຌอน กับการปฏิบัติหนຌาทีไทีไอาจ รูຌความขຌา฿จ ประยชน์ทับซຌอน - พืไอปງองกันความสีไยง กิดจากการมีผลประยชน์ กีไยวกับรืไอง  - ลดความสีไยงกีไยว
กีไยวกับการปฏิบัติหนຌาทีไทีไ ทับซຌอนจ านวนเมนຌอยกวา การปງองกัน กับการปฏิบัติหนຌาทีไ
อาจกิดจากการมีผล 12 ราย ผลประยชน์ ทีไอาจกิดจากการมี
ประยชน์ทับซຌอน ทับซຌอนเม ผลประยชน์ทับซຌอน -พืไอปรับปรุงขัๅนตอนนว นຌอยกวารຌอย  - การปรับปรุงขัๅนตอน
ทางปฏิบัติงาน หรือ ละ 90 นวทางการปฏิบัติงาน
ระบียบพืไอปງองกันการ ฿นการปງองกันการกิด
กิดผลประยชน์ทับซຌอน ผลประยช์ทับซຌอน201



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย7 ครงการประชาสัมพันธ์  - พืไอสรຌางความรูຌความ  - จัดครงการประชา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  - จ านวน  - ประชาชนเดຌรับรูຌรับ ส านักปลัดฯ
ทศบาลต าบลรัษฎา ขຌา฿จของสาธารณชนตอ สัมพันธ์ ทต.รัษฎา ดยมี ประชากร฿น ทราบขຌา฿จ ขຌาถึง

ทศบาลฯ ดยการผยพร รายละอียด ดังนีๅ ต าบลรัษฎาเดຌ ขาวสารของ ทต.รัษฎา
ละชีๅจงผานสืไอตางโ พืไอ 1.คาประชาสัมพันธ์ทาง 450,000 450,000 450,000 400,000 450,000 รับทราบขຌอมูล  - ภาพลักษณ์ของ
฿หຌรับรูຌละขຌา฿จการด านิน สถานีวิทยุทรทัศน์ สืไอสิไง ขาวสารของ องค์กรดีขึๅน
งานของทศบาลต าบลรัษฎา พิมพ์  ปງายเวนิล จดหมาย ทศบาลพิไม  - เดຌรับความรวมมือ - พืไอสรຌางสัมพันธ์อันดีตอ ขาว การจัดนิทรรศการละ ขึๅนรຌอยละ10 ละการสนับสนุน
สาธารณชนละสริมสรຌาง สืไอสิไงพิมพ์อืไนโ ตอป อยางดีจากสาธารณชน
ภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กร 2.จัดท ารายงานผลการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ทัๅงภาย฿นละภายนอก - พืไอสริมสรຌางความรวม ปฏิบัติงานประจ าปเมนຌอย พืๅนทีไต าบลรัษฎา
มือละการสนับสนุนทัๅงจาก กวา 2,000 ฉบับ  - ประชาชนเดຌรับ
สาธารณชนทัๅงภาย฿นละ 3.จัดกิจกรรมถลงขาว 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ทราบของผลการ
ภายนอกพืๅนทีไต าบลรัษฎา ประชาสัมพันธ์ผลการ ด านินงานทต.รัษฎา - พืไอน าสนอผลการ ด านินงาน ทต.รัษฎา  
ด านินงานของทศบาล เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 202



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย

ผานสืไอมวลชนทุกขนง 4.ด านินการตออายุวใบเซด์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - พืไอปรับปรุงขຌอมูลขาว ละอปพลิคชัไนทศบาล
สาร฿หຌป็นปัจจุบันละขຌา 5.จัดท าวีดีทัศน์น าสนอ - - - 50,000 -
ถึงขຌอมูลขาวสารเดຌรวดรใว ทศบาลต าบลรัษฎา8 ครงการจัดท าปງาย  - พืไอประชาสัมพันธ์ขຌอมูล  - จัดท าปງายประชาสัมพันธ์ 300,000 - 300,000 - -  - จ านวน  - ประชาชนเดຌรับทราบ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ ขาสาร กิจกรรม/ครงการ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา พีๅนทีไทีไ ขຌอมุลขาวสาร กิจกรรม/ ฝຆายผนฯ
ต าบลรัษฎา ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌรับรูຌ จ านวนปละ 2 จุด ด านินการ ครงการอยางทัไวถึง

รับทราบ  - ภาพลักษณ์ของ - พืไอป็นการสรຌางภาพ องค์กรดีขึๅน
ลักษณ์ทีไดี฿หຌกับองค์กร 203



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย9 ครงการฝຄกอบรมพ.ร.บ.  - พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมอบรม  - จัดอบรมประชาชนละ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวนผูຌ  - ประชาชนละ ส านักปลัดฯ
ขຌอมูลขาวสารของราชการ ประชาชนละพนักงาน พนักงานทศบาล จ านวน ขຌารับการ พนักงานทศฐาลเดຌรับ ฝຆายผนฯ

ทศบาลต าบลรัษฎามีความ เมนຌอยกวา 30 คน/ป อบรม ความรูຌความขຌา฿จ฿น
รูຌความขຌา฿จกีไยวกับ พระราชบัญญัติขຌอมูล
พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร ขาวสารของราชการ
ของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540 ละปฏิบัติ - พืไอสงสริม฿หຌผูຌขຌารวม เดຌอยางถูกตຌอง
อบรมเดຌรับรูຌกีไยวกับสิทธิ
ของตน฿นการรับรูຌขຌอมูล
ขาวสารของราชการเดຌอยาง
ถูกตຌอง 204



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย10 ครงการฝຄกอบรมนักขาว  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชน  - จัดอบรมดใก ยาวชน 50,000 50,000 50,000 - -  - จ านวนผูຌ  - ดใกละยาวชน฿น ส านักปลัดฯ
รุนยาว์ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎามีความ ละครู จ านวนเมนຌอยกวา ขຌารับการ พืๅนทีไต าบลรัษฎามีความ ฝຆายผนฯ

รูຌความขຌา฿จ฿นทักษะดຌาน 30 คน/ป อบรม รูຌความขຌา฿จ฿นทักษะ
การผยพรขຌอมูลขาวสาร ดຌานการผยพรขຌอมูล - พืไอ฿หຌดใกละยาวชน ขาวสาร
กิดทักษะการรียนรูຌ฿นการ  - ดใกละยาวชนกิด
฿ชຌสืไอประชาสัมพันธ์อยาง ทักษะการรียนรูຌ฿นการ
ถูกตຌองละสรຌางสรรค์ ฿บຌสืไอประชาสัมพันธ์ - พืไอสรຌางครือขาย฿นการ อยางถูกตຌองละสรຌาง
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร สรรค์
ตางโ ขององค์กร฿หຌกวຌาง  - ทศบาลต าบลรัษฎา
ขวางมากยิไงขึๅน มีครือขาย฿นการประชา

สัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร
ขององค์กรมากขึๅน205



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย11 ครงการพัฒนาละพิไม  - พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไเดຌรับ  - จัดอบรมจຌาหนຌาทีไทีไรับ - 50,000 - 50,000 -  - จ านวนผูຌ  - จຌาหนຌาทีไสามารถ ส านักปลัดฯ
ประสิทธิภาพบุคลากรทีไ ความรูຌละมีประสบการณ์ ผิดชอบดຌานการสงขຌอมูล ขຌารับการ ปฏิบัติงานเดຌรวดรใว ฝຆายผนฯ
ปฏิบัติงานดຌานการ ดຌานวิชาการน าความรูຌดຌาน ขาวสารประชาสัมพันธ์ประจ า อบรม ฿นการน าสนอขาวสาร
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขาวสารเป กองละหนวยงาน฿นสังกัด ตอประชาชนละ

฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ ส าหรับ ทศบาลต าบลรัษฎา สามารถป็นพิธีการพูด
งานพิมพ์การจัดท าปสตอร์ จ านวน 30 คน/ป ฿นทีไสาธารณะเดຌอยาง
งานตัดตอสืไอประสมขຌอมูล ถูกตຌองหมาะสม
การจัดท าวิดิทัศน์ งานสรຌาง
มัลติมีดีย คอนทนท์ละ
การป็นพิธีกร 206



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย12 ครงการดูลรักษาครืไอง  - พืไอตรียมความพรຌอม฿น  - จຌางหมาดูล บ ารุงรักษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนเดຌรับความ ส านักปลัดฯ
คอมพิวตอร์มขาย การกຌเขปัญหามืไอวลา ละซอมซมครืไองคอม ทีได านินการ สะดวก฿นการขอขຌอมูล ฝຆายผนฯ
ส าหรับระบบ CCTV กิดความสียหายกับ พิวตอร์มขายของระบบ จากระบบกลຌอง CCTV

ครืไองคอมพิวตอร์มขาย กลຌอง CCTV ของทศบาล  - ขຌอมูล฿นระบบกลຌอง - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น ต าบลรัษฎา CCTV มีความพรຌอม
การกຌเขปัญหาเดຌรวดรใว รองรับทุกสถานการณ์ - พืไอ฿หຌระบบกลຌอง CCTV
ของทศบาลสามารถ฿ชຌงาน
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 207



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย13 ครงการบ ารุงรักษา  - พืไอ฿หຌระบบกลຌองวงจร  - ตรวจชใค ซอมซม กลຌอง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน  - กลຌองวงจรปຂด ส านักปลัดฯ
ระบบกลຌองวงจรปຂด ปຂด (CCTV) ทีไอยู฿นความ ทรทัศน์วงจรปຂด (CCTV) ครัๅงทีได า สามารถ฿ชຌงานเดຌอยาง (ฝຆายผนฯ) (CCTV) รับผิดชอบสามารถ฿ชຌงาน ทีไอยู฿นความรับผิดชอบ฿หຌ นินการ มีประสิทธิภาพคุຌมคา

เดຌอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ ละทันหตุการณ์ - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.กลຌองขต 1 ละ 2
การกຌเขปัญหาเดຌรวดรใว 2.สถานีขนสงผูຌดยสาร

จังหวัดภูกใตหงทีไ 23.กลຌองภาย฿นส านักงาน 208



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย14 ครงการประชาสัมพันธ์  - พืไอ฿หຌประชาชนสามารถ  - ชืไอมตอระบบจัดการ 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวนผูຌมา  - ประชาชนสามารถ ส านักปลัดฯ
ผานระบบอพพลิคชัไน ขຌาถึงอินตอร์นใตหรือระบบ อพพลิคชัไนเลน์ OA ฿หຌ ฿ชຌบริการเวเฟ ขຌาถึงอินตอร์นใตหรือ ฝຆายผนฯ
เลน์ OA สารสนทศของทางราชการ สามารถสงขຌอความประชา สาธารณะ ระบบสารสนทศของ

เดຌงายขึๅน฿นจุดทีไมีประชากร สัมพันธ์เดຌเมนຌอยกวา ทางราชการเดຌงายขึๅน
หนานนเดຌ 500,000 ขຌอความตอป ฿นจุดทีไมีประชากรหนา - พืไอพิไมชองทาง฿นการ นนเดຌ
ขຌาถึงขาวสาร฿หຌกับ  - ประชาชนสามารถ
ประชาชนผานทางอพพลิ- ขຌาถึงขาวสารของทาง
คชัไนเลน์ของทศบาลต าบล ทศบาลต าบลรัษฎาเดຌ
รัษฎา งายขึๅนผานอพพลิค-

ชัไนเลน์ของทศบาล
ต าบลรัษฎา209



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย15 ครงการจัดงานวันส าคัญ  - พืไอร าลึกถึงความส าคัญ  - จัดกิจกรรมวันส าคัญของ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  -จ านวนผูຌขຌา  - คณะผูຌบริหาร พนัก ส านักปลัดฯ
ของทศบาล ของสถาบันชาติ ศาสนา ทศบาล ประกอบดຌวย รวมกิจกรรม งานทศบาล ประชาชน

ละพระมหากษัตริย์ 1. วันทຌองถิไนเทย เดຌตระหนักถึงความ - พืไอยกยองละชิดชู 2. วันทศบาล ส าคัญของสถาบันชาติ 
กียรติบรรพชนผูຌสรຌางคุณ 3. วันร าลึกพระยารัษฎา ศาสนาพระมหากษัตริย์
ประยชน์฿หຌกมืองภูกใต ดยรวมกันธ ารงรักษาเวຌ - พืไอ฿หຌคณะผูຌบริหาร ฿หຌคงอยูสืบเป
พนักงานทศบาลละ
ประชาชนหในถึงความส าคัญ
ละร าลึกถึงวันกอตัๅงทศบาล - พืไอป็นการบูรณาการ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  - พืไอ฿หຌชุมชนมีสวนรวม
฿นการพัฒนาทຌองถิไน 210



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย16 ครงการสงสริมความรูຌ  - พืไอสงสริมความรูຌพืไอ฿หຌ  - จัดกิจกรรมสงสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวน  - คณะผูຌบริหาร ส านักปลัดฯ
฿นระบอบประชาธิปเตย ประชาชนมีความรูຌความ ความรูຌ฿นระบอบ กิจกรรมทีไ พนักงานทศบาล 

ขຌา฿จกีไยวกับระบอบ ประชาธิปเตย  ดังนีๅ ด านินการ ประชาชนเดຌตระหนัก
ประชาธิปเตยมากขึๅน 1. จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว ถึงความส าคัญของ - พืไอ฿หຌประชาชนขຌามามี กับระบอบประชาธิปเตย ระบอบประชาธิปเตย
สวนรวม฿น฿นการจัดการทีไ 2. จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว
กีไยวกับระบอบประชา- กับการลือกตัๅงตางโ
ธิปเตย ชน มีสวนรวม฿น
การจัดการลือกตัๅงฯ 211



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย17 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอพัฒนาศักยภาพของ  - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวน  - บุคลากรของทศบาล ส านักปลัดฯ
บุคลากร บุคลากรทศบาลต าบล ดยจัดฝຄกอบรมละศึกษา กิจกรรมทีไ ต าบลรัษฎา มีความรูຌ

รัษฎา ทัๅงฝຆายการมืองละ ดูงาน฿หຌผูຌบริหาร สมาชิกสภา ด านินการ พิไมมากขึๅนละ
ขຌาราชการประจ า จຌาหนຌาทีไของทศบาลต าบล สามารถน าเปปรับ฿ชຌ - พืไอพิไมประสิทธิภาพ รัษฎา ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿น ฿นการปฏิบัติงานเดຌ
การปฏิบัติงานของบุคลากร  รืไองตางโ ดังนีๅ
ทศบาลต าบลรัษฎา ทัๅง 1.การปฐมนิทศพนักงาน
ฝຆายการมืองละ 2.ดຌานคุณธรรมจริยธรรม฿น
ขຌาราชการประจ า การปฏิบัติงาน3.ดຌานมนุษยสัมพันธ์฿นการ

ท างาน การจูง฿จ การประสาน
งานการสืไอความหมาย การ
บริการ การท างานป็นทีม 
การท างานบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
ยึดมัไน฿นความถูกตຌองความ 212



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย

ขຌา฿จขององค์กร4.ดຌาน พรบ. ขຌอมูลขาวสาร
ของทางราชการ5.ดຌานระบียบกฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน
 ฯลฯ18 ครงการดูลรักษาอาคาร  - พืไอป็นการดูลอาคาร  - ด านินการจຌางหมาละ 1,180,500 1,180,500 1,180,500 1,180,500 1,180,500  - จ านวน  - อาคารส านักงานอยู ส านักปลัดฯ

ส านักงานทศบาลรัษฎา ส านักงาน฿หຌอยู฿นสภาพดี ปรับปรุงดูลอาคาร กิจกรรมทีไ ฿นสภาพดี สะอาด มี - พืไอดูลรักษาความ ส านักงานรายละอียด ดังนีๅ ด านินการ ความป็นระบียบ
ปลอดภัยส านักงาน 1.จຌางหมาท าความสะอาด 604,800 604,800 604,800 604,800 604,800 รียบรຌอย
ทศบาล อาคารส านักงานทศบาล  - มีความปลอดภัย฿น2.จຌางหมาจຌาหนຌาทีไรักษา 501,600 501,600 501,600 501,600 501,600 สถานทีไราชการ

ความปลอดภัยบริวณ  - ลิฟท์ภาย฿นส านัก
ส านักงานทศบาล งานทศบาลเดຌรับการ213



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย3.จຌางดูลรักษาลิฟท์ภาย฿น 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 ดูล
ส านักงานทศบาล  - อาคารส านักงานเดຌ4.จຌางหมาก าจัดมลง 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 รับการดูลรักษาละ
ปลวกละสัตว์อืไนโ ภาย฿น ปງองกันการท าลาย
ละภายนอกอาคาร อาคารจากสัตว์ มลง
ส านักงานทศบาลต าบล ละปลวก
รัษฎา19 ครงการสงสริมความรูຌ  - พืไอพิไมศักยภาพ สงสริม  - ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวนครัๅง  - ผูຌบริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัดฯ

ละพัฒนาศักยภาพ ความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับ พัฒนาศักยภาพกผูຌบริหาร ทีได านินการ มีความรูຌ ความขຌา฿จ (ฝຆายอ านวยการ)
ส าหรับผูຌบริหารละ ระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง สมาชิกสภาทศบาล บทบาทละอ านาจ
สมาชิกสภาทຌองถิไน หนຌาทีไละสามารถ

ปฏิบัติภารกิจเดຌถูกตຌอง
ป็นเปตามระบียบ 
กฎหมาย214



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย20 ครงการทศบาลพบ  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - จัดกิจกรรมทศบาลพบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนเดຌรับ ส านักปลัดฯ
ประชาชน บริการอยางทัไวถึง ละ ประชาชนอยางนຌอย 3 ครัๅง/ป ทีไจัดกิจกรรม บริการอยางทัไวถึง

อ านวยความสะดวก฿หຌก  ดยมีประชาชนขຌารวมตละ
ประชาชน ครัๅงเมนຌอยกวา 100 คน - พืไอ฿หຌกิดบริหารชิงรุก - พืไอป็นการประชา
สัมพันธ์฿หຌประชาชนทราบ
ถึงหนຌาทีไละบริการทีไ
ทศบาลสามารถด านิน
การ฿หຌกประชาชนเดຌ 215



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย21 ครงการสรຌางรงจูง฿จ  - พืไอป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌสีย  - จัดกิจกรรมมอบลละ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - จ านวนครัๅง  - ทศบาลต าบลรัษฎา กองคลัง 
฿นการช าระภาษีของ ภาษีภาย฿นวลาทีไกฎหมาย กียรติบัตร฿หຌกผูຌทีไช าระ ทีไจัดกิจกรรม จัดกใบภาษีละคา
ประชาชน ก าหนด ภาษีดีดน อยางนຌอยปละ ธรรมนียมเดຌครอบ 1 ครัๅง คลุมตามปງาหมาย22 ครงการติดตัๅงระบบงาน  - พืไออ านวยความสะดวก  - ติดตัๅงระบบงานทะบียน 1,687,850 - - - -  - จ านวน  - ประชาชนเดຌรับ ส านักปลัดฯ
ทะบียนราษฎร์ละ ฿นการ฿หຌบริการประชาชน ราษฎร์ละครือขาย กิจกรรมทีไ ความสะดวกสบาย
ครือขาย  - พืไอสริมสรຌาง ประกอบดຌวย ด านินการ ฿นการ฿หຌบริการงาน

ประสิทธิภาพ฿นงาน 1ครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับ ดຌานทะบียนทຌองถิไน
ทะบียนทຌองถิไน งานประมวลผล บบทีไ 1 พิไมขึๅน

จ านวน 5 ครืไอง2 ชุดปรกรมระบบปฏิบัติ
การส าหรับครืไองคอมพิวตอร์ 
ละครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
บบสิทธิการ฿ชຌงานประภท 216



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย

ติดตัๅงมาจากรงงาน (OEM) 
ทีไมีลิขสิทธ์ิถูกตຌองตามกฎหมาย
จ านวน 5 ชุด3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 
บบทีไ 2 จ านวน 1 ครืไอง4 ครืไองพิมพ์ลซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
บบทีไ 2 (38 หนຌา/นาที) 
จ านวน 4 ครืไอง5 ครืไองสกนนอร์ ส าหรับ
งานกใบอกสารระดับศูนย์
บริการบบทีไ 1 จ านวน4ครืไอง6 อุปกรณ์อานบัตรบบอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) 217



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย

จ านวน 9 ครืไอง7 ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 2 kVA จ านวน 5 ครืไอง8 ครืไองพิมพ์สมุดทะบียน
บຌาน (Passbook Printer) 
จ านวน 4 ครืไอง9 ครืไองพิมพ์รายงาน พิมพ์
บัญชีผูຌมีสิทธ์ิลือกตัๅง (Line Matrix Printer) 
จ านวน 1 ครืไอง10. ระบบค าสัไงควบคุมการ
ท างาน ละระบบงานทะบียน
ราษฎร พรຌอมติดตัๅงละ
ทดสอบ จ านวน 1 ชุด 218



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย23 ครงการจัดซืๅอทีไดิน  - พืไอสรຌางศูนย์สุขภาพ  - จัดซืๅอทีไดินบริวณพืๅนทีไ 35,000,000 - - - -  - จ านวน  - ประชาชนเดຌ ส านักปลัดฯ
ชุมชนมือง นาหลวง พืๅนทีไทีไจัดซืๅอ รับความสะดวก

฿นการดูล รักษา
สุขภาพอยางทัไวถึง

รวม 23     ครงการ 42,138,350 5,000,500 5,250,500 4,950,500 4,900,500219



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดท าสืไอประชา-  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - จัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนสืไอ  - ประชาชนสามารถ ส านักปลัดฯ
สัมพันธ์ดຌานสาธารณภัย ความรูຌกีไยวกับการปງองกัน พืไอปງองกันละบรรทา   ประชาสัมพันธ์ ปງองกันภัยละสามารถ

ภัยละสามารถชวยหลือ สาธารณภัย ดังนีๅ ทีไจัดท า ชวยหลือตนองละ
ตนองบืๅองตຌนเดຌ 1.จัดท าผนพับ สืไอสิไงพิมพ์ ผูຌอืไนจากหตุสาธารณ - พืไอป็นการจຌงตือนภัย กีไยวกับภัยตางโ ภัยตางโเดຌ
กประชาชนลวงหนຌา 2.จัดท าผนปງายตือนภัย3.จัดท าปງายประชาสัมพันธ์

ปງองกันหตุภัยตางโ

งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร220



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร2 ครงการสรຌางความ  - พืไอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ  - จัดกิจกรรมพืไอสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - กิดความรักความ ส านักปลัดฯ

ปรองดองสมานฉันท์ กิดความสามัคคีตอกัน สรຌางความปรองดองสมาน จัดกิจกรรม สามัคคีปรองดองสมาน - พืไอสรຌางความขຌา฿จละ ฉันท์ของประชาชน฿นพืๅนทีไ ฉันท์ของประชาชน
ทัศนคติทีไดี฿นการอยูรวมกัน ดังนีๅ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา1.จัดประชุมชีๅจง ท าความ

ขຌา฿จ฿หຌกประชาชน 
องค์กร พลังมวลชน พืไอ
สรຌางความขຌา฿จละทัศน
คติทีไดี฿นการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท์2.ประชาสัมพันธ์ ผยพร
ผานสืไอตางโ3.จัดกิจกรรมกีฬา นันทนา
การดย฿หຌประชาชนทุก
ภาคสวนมีสวนรวม 221



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร3 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอพัฒนาความรูຌ ความ  - ฝຄกทักษะ ฿หຌความรูຌ฿นการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวน  - จຌาหนຌาทีไงานปງอง ส านักปลัดฯ

บุคลากรดຌานงานปງองกัน ช านาญ฿นการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานฝຄกทบทวนการ฿ชຌ กิจกรรมทีไ กันละบรรทา
ละบรรทาสาธารณภัย ของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌการ ด านินการ สาธารณภัยกิดทักษะ

ดຌานปງองกันละบรรทา สรຌางสถานการณ์สมมุติ ฯลฯ ฿นการ฿ขຌอุปกรณ์
สาธารณภัย ฿หຌกบุคลากร จຌาหนຌาทีไงาน ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ - พืไอ฿หຌสามารถกຌเข ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย สามารถ฿หຌความชวย
ปัญหาฉพาะหนຌา จาก อยางนຌอย ดือนละ 1 ครัๅง หลือประชาชนเดຌ
สถานการณ์สมมุติ  - จัดศึกษาดูงานลกปลีไยน อยางมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ดຌานการปງองกัน  - ลดการสูญสียชีวิต
ละบรรทาสาธารณภัย ละทรัพย์สินของ

ประชาชน  222



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร4 ครงการบ ารุงรักษาระบบ  - พืไอ฿หຌระบบสืไอสารสง  - ตรวจชใคระบบสืไอสารภาค 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  - จ านวนครัๅง  - ระบบสืไอสารสามารถ ส านักปลัดฯ

สืไอสาร สัญญาณวิทยุสืไอสารเดຌ รับ-สงของสาสัญญาณละ ทีได านินการ ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิ
อยางมีประสิทธิภาพ ครืไองวิทยุ฿นหຌองสืไอสาร ภาพละทันทวงที฿นการ

อยางนຌอย 2 ครัๅง/ป ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไ
ผูຌปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ5 ครงการติดตัๅงระบบ  - พืไอติดตัๅงระบบสืไอสาร  - ติดตัๅงระบบสืไอสารประจ า 500,000 500,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - สามารถ฿ชຌงานระบบ ส านักปลัดฯ

สืไอสารวิทยุ สงสัญญาณวิทยุสืไอสาร ศูนย์ดับพลิงสาขา จ านวน ทีได านินการ วิทยุสืไอสารเดຌอยางมี (ฝຆายปกครอง)
ศูนย์ดับพลิง สาขา ม.1, 2 จุด ตละจุดประกอบดຌวย ประสิทธิภาพครอบคลุม
ม.6 1. วิทยุ 30 w  พืๅนทีไรับผิดชอบ

จ านวน 2 ครืไอง2. ผงรับ-สง สัญญาณ3. สายน าสัญญาณ4. คาตอร์5. ชุดส ารองเฟ 223



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร6. อุปกรณ์ปງองกันฟງาผา

ฯลฯ6 ครงการลกปลีไยน  - พืไอพัฒนาบุคลากรงาน  - จัดกิจกรรม฿นการลก - - 200,000 - -  - จ านวนครัๅง  - บุคลากรงานปງองกัน ส านักปลัดฯ
รียนรูຌดຌานสาธารณภัย ปງองกันละบรรทา ปลีไยนประสบการณ์ดຌาน ทีไจัดอบรม ละบรรทาสาธารณ (ฝຆายปกครอง)

สาธารณภัย฿หຌมีความรูຌพิไม สาธารณภัยกับหนวยงาน ภัยมีความรูຌ ความ
ติมจากการปฏิบัติงาน นอกพืๅนทีไอยางนຌอย 1 ครัๅง สามารถทางดຌาน

สาธารณภัยทีไหลาก
หลายพิไมขึๅน7 ครงการบ ารุงรักษา  - พืไอบ ารุงรักษาครุภัณฑ์฿หຌ  - ด านินการบ ารุงรักษาละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวน  - ครุภัณฑ์อยู฿นสภาพดี ส านักปลัดฯ

ละปรับปรุงครุภัณฑ์ อยู฿นสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌ ซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ ครุภัณฑ์ทีไ สามารถน ามา฿ชຌงานเดຌ (ฝຆายปกครอง)
ฝຆายปกครอง ส านักปลัดฯ อยางมีประสิทธิภาพ 1. รถบรรทุกนๅ า จ านวน 4 คัน ด านินการ อยางมีประสิทธิภาพ2. รถดับพลิง จ านวน 2 คัน3. รถตรวจการณ์ จ านวน 3 คัน 224



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร8 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอ฿หຌบุคลากรละ  - จัดฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  - จ านวน  - พนักงานละ ส านักปลัดฯ

บุคลากรดຌานการรักษา จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง฿น ฿นระบียบกฎหมายทีไ กิจกรรมทีไ จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง
ความสงบรียบรຌอยละ การปฏิบัติงานรักษาความ กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน ด านินการ ฿นการปฏิบัติงานดຌาน
ความมัไนคง สงบฯ มีความรูຌความขຌา฿จ รักษาความสงบรียบรຌอยฯ งานรักษาความสงบฯ 

฿นระบียบละกฎหมายทีไ  - จัดศึกษาดูงานลกปลีไยน มีความรูຌความขຌา฿จ฿น
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน รียนรูຌประสบการณ์จาก ระบียบกฎหมายทีไ

ดຌานการรักษาความสงบฯ กีไยวขຌองละเดຌลก
ปลีไยนรียนรูຌประสบ
การณ์จริงพืไอน ามา
ปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติ
งาน฿หຌกิดประสิทธิภาพ

รวม 8    ครงการ 2,430,000 2,430,000 2,130,000 1,930,000 1,930,000225



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการบ ารุงรักษา  -พืไอบ ารุงรักกษาครุภัณฑ์  - ด านินการบ ารุงรักษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนครัๅง  - ครุภัณฑ์อยู฿นสภาพ กองการศึกษา
ละปรับปรุงครุภัณฑ์ ฿หຌอยู฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌ ละซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ ทีได านินการ ดีสามารถน ามา฿ชຌงาน
กองการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 1.รถยนต์ 2 คัน เดຌอยางมีประสิทธิภาพ2.รถพถຌอง 1 คัน

รวม 1     ครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.3  ผนงานการศึกษา
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร226



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอพัฒนาศักยภาพของ  - จัดอบรมฟ้ืนฟูความรูຌ - 50,000 - 50,000 -  - จ านวนครัๅงทีไ  - บุคลากรผูຌปฏิบัติงาน กอง
บุคลากรดຌานการพทย์ บุคลากรทศบาลต าบล ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานดຌานการ จัดกิจกรรม ดຌานการพทย์ฉุกฉิน สาธารณสุขฯ
ฉุกฉิน (EMS) รัษฎา พทย์ฉุกฉิน (EMS) ละ (EMS) มีความรูຌความ - พืไอพิไมประสิทธิภาพ จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง฿น สามารถพิไมขึๅนละ

การปฏิบัติงานของบุคลากร พืๅนทีไ฿กลຌคียง สามารถปฏิบัติงานเดຌ
ทศบาลต าบลรัษฎา จ านวน 2 ปี/ครัๅง อยางถูกตຌอง รวดรใว 

ทันหตุการณ์2 ครงการบ ารุงรักษาละปรับ  - พืไอบ ารุงรักษาครุภัณฑ์฿หຌ  - ด านินการบ ารุงรักษาละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน  - ครุภัณฑ์อยู฿นสภาพดี กอง
ปรุงครุภัณฑ์กองสาธารณสุข อยู฿นสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌอยางมี ซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ ครุภัณฑ์ทีไ สามารถน ามา฿ชຌงานเดຌ สาธารณสุขฯ
ละสิไงวดลຌอม ประสิทธิภาพ 1.รถยนต์นัไง จ านวน 3 คัน ด านินการ อยางมีประสิทธิภาพ2.รถตูຌพยาบาล 

จ านวน 1 คัน3.รถบรรทุกนๅ า 
จ านวน 1 คัน

งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.4 ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร227



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.4 ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร4.รถหางหยีไยว 

จ านวน 1 คัน5.รถดูดคลนลน 
จ านวน 1 คัน6.รถกระบะ 
จ านวน 1 คัน

รวม 2     ครงการ 300,000 350,000 300,000 350,000 300,000228



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการบ ารุงรักษาละ  - พืไอบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ด านินการบ ารุงรักษาละ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - จ านวน  - ครุภัณฑ์อยู฿น กอง
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ฿หຌอยู฿นสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌ ซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ ครัๅงทีไซอม สภาพดี สามารถน า สาธารณสุขฯ
งานก าจัดขยะมูลฝอย อยางมีประสิทธิภาพ 1.รถดูดสิไงปฏิกูล มา฿ชຌงานเดຌอยางมี
ละสิไงปฏิกูล จ านวน 1 คัน ประสิทธิภาพ2.รถบรรทุกขยะ 

จ านวน 11 คัน

รวม 1      ครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.5 ผนงานคหะละชุมชน
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)  ทบทวนครัๅงทีไ 1

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร229



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการฝึกอบรมละ  - พืไอสงสริมบทบาทสตรี  - จัดอบรมละศึกษาดูงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - รຌอยละ80  - สตรีสามารถน าความ กองสวัสดิการ
ศึกษาดูงานลกปลีไยน ฿หຌมีสวนรวม฿นการพัฒนา พืไอลกปลีไยนรียนรูຌ ของผูຌขຌารวม รูຌละประสบการณ์ศึกษา สังคม
ประสบการณ์ของสตรี ทຌองถิไน ประสบการณ์ของสตรี กิจกรรมมีความ ดูงานมาพัฒนาทຌองถิไน
ต าบลรัษฎาละครือขาย  - พืไอลกปลีไยนรียนรูຌ ต าบลรัษฎากับหนวยงาน พึงพอ฿จ฿นการ ละป็นครือขาย฿นการ

ประสบการณ์ของกลุมสตรี อืไนโ ภาย฿นประทศ อบรม พัฒนาทຌองถิไนกับองค์กร
กับหนวยงานอืไนโ ปกครองสวนทຌองถิไน2 ครงการสงสริมละ  - พืไอสงสริมบทบาทอาสา  - จัดอรม฿หຌความรูຌความ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวนครัๅง  - อาสาพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการ

พัฒนาศักยภาพอาสา พัฒนาชุมชนต าบลรัษฎา฿หຌ ขຌา฿จละนวทางการพัฒนา ทีไจัดกิจกรรม ต าบลรัษฎาน าความรูຌ สังคม
สมัครพัฒนาชุมชนต าบล มีความรูຌความขຌา฿จละมี ทຌองถิไน฿หຌกอาสาสมัคร ความขຌา฿จทีไเดຌรับจาก
รัษฎา สวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน พัฒนาชุมชนต าบลรัษฎา การอบรมมาป็นนว - พืไอพัฒนาศักยภาพการ ทาง฿นการพัฒนาทຌองถิไน

ด านินงานดຌานตางโของ
อาสาพัฒนาชุมชนต าบล
รัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.6  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร230



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.6  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร3 ครงการฝึกอบรมละ  - พืไอสงสริมบทบาทอาสา  - จัดอบรมละศึกษาดูงาน 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000  - จ านวนครัๅง  - อาสาสมัครพัฒนา กองสวัสดิการ

ศึกษาดูงานลกปลีไยน พัฒนาชุมชนต าบลรัษฎา฿หຌ ลกปลีไยนประสบการณ์ของ ทีไจัดกิจกรรม ชุมชนต าบลรัษฎาน า สังคม
ประสบการณ์กอาสา มาสวนรวม฿นการพัฒนา อาสาสมัครพัฒนาชุมชนต าบล ความรูຌละประสบการณ์
สมัครพัฒนาชุมชนต าบล ทຌองถิไน รัษฎาละจຌาหนຌาทีไทีไ ทีไเดຌรับจาการอบรมมา
รัษฎา  - พืไอลกปลีไยนรียนรูຌ กีไยวขຌอง ป็นนวทาง฿นการ

ประสบการณ์ของอาสาสมัคร พัฒนาทຌองถิไน
พัฒนาชุมชนต าบลรัษฎากับ
หนวยงานอืไนโ4 ครงการพิไมศักยภาพละ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌ฿น  - พืไออบรม฿หຌความรูຌ฿นการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - จ านวนครัๅง  - ผูຌน าชุมชนละ กองสวัสดิการ

พัฒนาผูຌน าชุมชนละ การด านินงาน฿นรืไอง ด านินงานละ฿นรืไองทีไกีไยว ทีไจัดกิจกรรม ครือขายกิดความรูຌ สังคม
ครือขาย ทีไกีไยวขຌองกับผูຌน าชุมชน ขຌองกับผูຌน าชุมชนรวมทัๅงนว ความขຌา฿จ฿นการ

รวมทัๅงนวทางกຌเขปัญหา ทางกຌเขปัญหาละพัฒนา พัฒนานวทางการ
ละพัฒนาชุมชน฿หຌป็น ชุมชน฿หຌป็นชุมชนป็นสุข กຌเขปัญหาอยางป็น
ชุมชนป็นสุขอยางยัไงยืน อยางยัไงยืน ระบบ231



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.6  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร5 ครงการสริมสรຌางความ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌ฿น  - จัดอบรม฿หຌความรูຌตางโ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - รຌอยละ80  - สตรีต าบลรัษฎากิด กองสวัสดิการ

ขຌมขใงของสตรีต าบล การด านินงานละ฿นรืไองทีไ ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนา ของผูຌขຌารวม ความรูຌความขຌา฿จ฿นการ สังคม
รัษฎา กีไยวขຌองกับการพัฒนาศักย ศักยภาพสตรีต าบลรัษฎาละ กิจกรรมมีความ ด านินงานหรือด านิน

ภาพละป็นการสริมสรຌาง ป็นการสริมสรຌางความขຌม พึงพอ฿จ฿นการ กิจกรรมของสตรี฿น
ความขຌมขใงของสตรีต าบล ขใงของสตรีต าบลรัษฎา  อบรม ต าบลรัษฎา
รัษฎา  - สตรีต าบลรัษฎากิด - พืไอป็นการสงสริมการ ความรักความสามัคคีรวม
รวมกลุมละด านินกิจกรรม ทัๅงกิดความขຌมขใง฿น
ของสตรี฿นต าบลรัษฎา การด านินชีวิต฿นดຌาน

ตางโ232



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.6  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร6 ครงการจัดกิจกรรมการ  - พืไอสนับสนุนการด านิน  - จัดกิจกรรมตางโของอาสา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - อาสาพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการ

ด านินงานของอาสา กิจกรรมตางโของอาสา พัฒนาชุมชนทศบาลต าบล กิจกรรมทีไ ทศบาลต าบลรัษฎามี สังคม
พัฒนาชุมชนทศบาล พัฒนาชุมชนทศบาลต าบล รัษฎา฿นการพัฒนาทຌองถิไน ด านินการ ความรูຌความขຌา฿จ฿นการ
ต าบลรัษฎา รัษฎา ด านินงานดຌานการ - พืไอสงสริมละพัฒนา พัฒนาทຌองถิไน

ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา  - กิดการสริมสรຌาง
ชุมชนทศบาลต าบลรัษฎา ความขຌมขใงของชุมชน
฿หຌมีสวนรวม฿นการพัฒนา ฿นการพัฒนาทຌองถิไน
ทຌองถิไน อยางตอนืไอง

รวม 6      ครงการ 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000233



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการกอสรຌางอาคาร  - พืไอ฿หຌมีสถานทีไปฏิบัติ  - กอสรຌางอาคารสาขา 3,500,000 3,500,000 - - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - มีพืๅนทีไปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ
สาขาดับพลิง หมูทีไ 1,6 งานของงานปງองกันละ ดับพลิง  ดังนีๅ ทีได านินการ ของงานปງองกันละ (ฝຆายปกครอง)

จอดรถดับพลิง 1.กอสรຌางอาคารดับพลิง 3,500,000  -  -  -  - จอดรถดับพลิง - พืไอสามารถระงับหตุ฿น (ค.ส.ล.) ขนาด 10x20 ม.  - สามารถระงับหตุ฿น
พืๅนทีไเดຌอยางรวดรใว บริวณ หมูทีไ1 พืๅนทีไเดຌอยางรวดรใว2.กอสรຌางอาคารดับพลิง (ค.ส.ล.)  - 3,500,000  -  -  -

ขนาด 10x20 ม. พรຌอมอาคาร
จอดรถขนาด5x15 ม. บริวณ
หมูทีไ 6 (รายละอียดตามบบ
ปลนทศบาลต าบลรัษฎา)   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.7  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร 234



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร       5.7  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความมัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร2 ครงการบ ารุงรักษาละ  - พืไอบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ด านินการบ ารุงรักษา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวน  - ครุภัณฑ์อยู฿น กองชาง

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ฿หຌอยู฿นสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌ ละซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ กิจกรรม สภาพดี สามารถน ามา
งานบริหารทัไวเปกีไยวกับ อยางมีประสิทธิภาพ 1. ครืไองสูบนๅ า ฿ชຌงานเดຌอยางมี
อุตสาหกรรมละการยธา จ านวน 4 ครืไอง ประสิทธิภาพ

รวม 2     ครงการ 3,900,000 3,900,000 400,000 400,000 400,000235



  
ครงก รพฒน ที่น ม
จ ก ผนพฒน หมูบ นฯ     



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการขุดจาะบอบาดาล  - พืไอกຌเขปัญหาการ 1. ด านินการขุดจาะบอบาดาล - 1,100,000 - -  - จ านวนพืๅนทีไ  -ประชาชนมีนๅ า฿ชຌ  - ปัญหา/ความ กองชาง

พรຌอมติดตัๅงหอถังกใบนๅ า ขาดคลนนๅ า฿นชวง พรຌอมระบบป้ัมนๅ า ทีได านินการ อยางพียงพอ ละลด ตຌองการของ(บริวณสามยกหลมหงา) หนຌาลຌง จ านวน 1 หง ปัญหาการขาดคลน ประชาชนจาก
หมูทีไ 1 2. ติดตัๅงหอถังกใบนๅ า พรຌอมถัง นๅ า฿นชวงหนຌาลຌง ผนหมูบຌาน 

กใบนๅ า มีปริมาตรเมนຌอยกวา หมูทีไ 1 12,000 ลิตร/หง(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 53’ 47.3”)(E 98° 26’ 02.9”) งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

รายละอียดครงการพัฒนา
ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ทศบาลต าบลรัษฎา236



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

รายละอียดครงการพัฒนา
ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ทศบาลต าบลรัษฎา2 ครงการขุดจาะบอบาดาล  - พืไอกຌเขปัญหาการ 1. ด านินการขุดจาะบอบาดาล - 1,100,000 - -  - จ านวนพืๅนทีไ  -ประชาชนมีนๅ า฿ชຌ  - ปัญหา/ความ กองชาง

พรຌอมติดตัๅงหอถังกใบนๅ า ขาดคลนนๅ า฿นชวง พรຌอมระบบป้ัมนๅ า ทีได านินการ อยางพียงพอ ละลด ตຌองการของ(บริวณหมูบຌานศรีสุชาติ หนຌาลຌง จ านวน 1 หง ปัญหาการขาดคลน ประชาชนจาก
กรนด์วิว 2) หมูทีไ 5 2. ติดตัๅงหอถังกใบนๅ าพรຌอมถัง นๅ า฿นชวงหนຌาลຌง ผนหมูบຌาน 

กใบนๅ า มีปริมาตรเมนຌอยกวา หมูทีไ 512,000 ลิตร/หง(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 55’ 52.2”)(E 98° 23’ 10.6”) 237



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

รายละอียดครงการพัฒนา
ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ทศบาลต าบลรัษฎา3 ครงการขุดจาะบอบาดาล  - พืไอกຌเขปัญหาการ 1. ด านินการขุดจาะบอบาดาล 1,100,000 -  - จ านวนพืๅนทีไ  -ประชาชนมีนๅ า฿ชຌ  - ปัญหา/ความ กองชาง

พรຌอมติดตัๅงหอถังกใบนๅ า ขาดคลนนๅ า฿นชวง พรຌอมระบบป้ัมนๅ า ทีได านินการ อยางพียงพอ ละลด ตຌองการของ(บริวณสวนสาธารณะ หนຌาลຌง จ านวน 1 หง ปัญหาการขาดคลน ประชาชนจาก
หมูบຌานศรีสุชาติ 2) หมูทีไ 5 2. ติดตัๅงหอถังกใบนๅ า นๅ า฿นชวงหนຌาลຌง ผนหมูบຌาน 

พรຌอมถังกใบนๅ า มีปริมาตร หมูทีไ 5
เมนຌอยกวา 12,000 ลิตร/หง(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 55’ 46.7”)(E 98° 23’ 05.6”) 238



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

รายละอียดครงการพัฒนา
ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ทศบาลต าบลรัษฎา4 ครงการขุดจาะบอบาดาล  - พืไอกຌเขปัญหาการ 1. ด านินการขุดจาะบอบาดาล - 1,100,000 -  - จ านวนพืๅนทีไ  -ประชาชนมีนๅ า฿ชຌ  - ปัญหา/ความ กองชาง

พรຌอมติดตัๅงหอถังกใบนๅ า ขาดคลนนๅ า฿นชวง พรຌอมระบบป้ัมนๅ า ทีได านินการ อยางพียงพอ ละลด ตຌองการของ
หมูทีไ 6 หนຌาลຌง จ านวน 1 หง ปัญหาการขาดคลน ประชาชนจาก2. ติดตัๅงหอถังกใบนๅ า นๅ า฿นชวงหนຌาลຌง ผนหมูบຌาน 

พรຌอมถังกใบนๅ า มีปริมาตร หมูทีไ 6
เมนຌอยกวา 12,000 ลิตร/หง(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล) 239



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

รายละอียดครงการพัฒนา
ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ทศบาลต าบลรัษฎา5 ครงการขุดจาะบอบาดาล  - พืไอกຌเขปัญหาการ 1. ด านินการขุดจาะบอบาดาล - 1,100,000 -  - จ านวนพืๅนทีไ  -ประชาชนมีนๅ า฿ชຌ  - ปัญหา/ความ กองชาง

พรຌอมติดตัๅงหอถังกใบนๅ า ขาดคลนนๅ า฿นชวง พรຌอมระบบป้ัมนๅ า ทีได านินการ อยางพียงพอ ละลด ตຌองการของ
หมูทีไ 7 หนຌาลຌง จ านวน 1 หง ปัญหาการขาดคลน ประชาชนจาก2. ติดตัๅงหอถังกใบนๅ า นๅ า฿นชวงหนຌาลຌง ผนหมูบຌาน 

พรຌอมถังกใบนๅ า มีปริมาตร หมูทีไ 7
เมนຌอยกวา 12,000 ลิตร/หง(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)

รวม      5       ครงการ 1,100,000 4,400,000 0 0 0240



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการหนຌาบຌาน  - พืไอ฿หຌยาวชน ประชาชน  - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวน  - ยาวชน ประชาชน  - ปัญหา/ความ กอง

นามอง มีความรูຌรืไองการคัดยก 1. จัดการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทีไ มีความรูຌความขຌา฿จ ตຌองการของ สาธารณสุขฯ
ขยะมูลฝอยมากขึๅน การจัดการขยะมูลฝอยอยาง ด านินการ รืไองการคัดยกขยะ ประชาชนจาก - พืไอสนองนยบายของ ทัไวถึง มูลฝอยละคัดยก ผนหมูบຌาน 
รัฐบาลรืไองการจัดการ 2. จัดอบรม฿หຌความ เดຌถูกวิธีมากขึๅน หมูทีไ 1 
ขยะมูลฝอย รูຌรืไองการคัดยกขยะ  - ชุมชนขຌามามีสวน - สงสริม฿หຌประชาชน มูลฝอยกสถาบันการ รวม฿นการด านิน
รักษาความสะอาด฿นพืๅนทีไ ศึกษา฿นพืๅนทีไ กิจกรรมดຌานการจัด
ตนอง 3. จัดกิจกรรมประกวด การขยะมูลฝอย฿น

ชุมชนหนຌาบຌานนามอง พืๅนทีไ

รายละอียดครงการพัฒนา
ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ทศบาลต าบลรัษฎา241



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ทศบาลต าบลรัษฎา2 ครงการจຌางหมา  - พืไอป็นการรักษาความ  - จຌางหมาอกชนด านิน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ านวน  - ถนน ทีไหรือทาง  - ปัญหา/ความ กอง

อกชนรักษาความ สะอาด รียบรຌอยบริวณ การกวาดรวบรวมขยะ ครัๅง฿นการ สาธารณะ มีความ ตຌองการของ สาธารณสุขฯ
สะอาดงานกวาด ถนน เหลทางหรือพืๅนทีไ มูลฝอยบนถนนพรຌอมตัด จຌางหมา สะอาดสวยงาม ประชาชนจาก
ถนนพรຌอมตัดหญຌา สาธารณะ ฿หຌมีความ หญຌาเหลทางละปรับปรุง ปราศจากขยะมูลฝอย ผนหมูบຌาน 
ละดูลตกตงสวน สะอาดสวยงาม ตกตงสวนหยอมทีไหรือ ตຌนเมຌเดຌรับการตก หมูทีไ 2,3,5,6
หยอม฿นขตทศบาล ทางสาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ ตงกิไงกຌานสวยงาม ละ หมูทีไ 7
ต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา (รายละอียด วัชพืชตางโเดຌรับการ

ตามขຌอก าหนดขอบขต ก าจัดอยางสมไ าสมอ
งานของทศบาลต าบล
รัษฎา 242



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ทศบาลต าบลรัษฎา3 ครงการคัดยกขยะ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌ  - มีชุมชนตຌนบบการคัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - ประชาชนมีความรูຌ  - ปัญหา/ความ กอง

ทีไตຌนทาง฿นพืๅนทีไ ประชาชน฿นรืไองการคัด ยกขยะทีไตຌนทางปีละ 1 ครัๅงทีไ ละสามารถน าเป฿ชຌ ตຌองการของ สาธารณสุขฯ
ต าบลรัษฎา ยกขยะทีไตຌนทาง ชุมชน ละมีครัวรือนขຌา ด านินการ คัดยกขยะเดຌจริง ประชาชนจาก - พืไอสรຌางชุมชนตຌนบบ รวมเมนຌอยกวา 50  - ปริมาณขยะลดลง ผนหมูบຌาน 

การคัดยกขยะทีไตຌนทาง ครัวรือน หมูทีไ 3,5,6 ละ - พืไอกระตุຌนละสรຌางจิต หมูทีไ 7
ส านึกการมีสวนรวม฿นการ
คัดยกขยะ4 ครงการถนนละ  - พืไอสรຌางถนนละชุมชน  - มีถนนละชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวน  - เดຌรับความรวมมือ  - ปัญหา/ความ กอง

ชุมชนปลอดถังขยะ ตຌนบบปลอดถังขยะ ตຌนบบปลอดถังขยะละ ครัๅงทีไ รืไองการทิๅงขยะป็น ตຌองการของ สาธารณสุขฯ - พืไอกระตุຌนละสรຌางจิด เดຌรับความรวมมือจาก ด านินการ วลาละมีถนน/ ประชาชนจาก
ส านึกการมีสวนรวมการ ประชาชนสรຌางถนน ชุมชน สะอาดละ ผนหมูบຌาน 
ทิๅงขยะป็นวลา ปลอดถังขยะเมนຌอยกวา สวยงาม หมูทีไ 3,5,6 ละ

ปีละ1 ถนนหรือ 1 ชุมชน หมูทีไ 7243



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัยละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ทศบาลต าบลรัษฎา5 ครงการจຌางหมา  - พืไอป็นการกใบขนขยะ  - จຌางหมาอกชนด านิน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  - จ านวน  - เมกิดปัญหาขยะ  - ปัญหา/ความ กอง

อกชนด านินการ มูลฝอยทัไวเปละรักษา การกใบขนขยะละรักษา   ครัๅง฿นการ มูลฝอย฿นพืๅนทีไต าบล ตຌองการของ สาธารณสุขฯ
จัดกใบขยะมูลฝอย ความสะอาดทีไหรือทาง ความสะอาด฿นขตพืๅนทีไ จຌางหมา รัษฎา ประชาชนจาก
฿นขตพืๅนทีไต าบล สาธารณะ ฿หຌมีความ ต าบลรัษฎา (รายละอียด  - พืๅนทีไต าบลรัษฎา ผนหมูบຌาน 
รัษฎา สะอาดรียบรຌอยเมมี ตามขຌอก าหนดขอบขต มีความสะอาด ป็น หมูทีไ 2,3,5,6

มูลฝอยทัไวเปตกคຌาง งานของทศบาลต าบล ระบียบรียบรຌอย ละ หมูทีไ 7
รัษฎา)  - เมกิดปัญหาการ

จัดกใบขยะตกคຌาง฿น
พืๅนทีไ

รวม  5      ครงการ 40,650,000 40,650,000 40,650,000 40,650,000 40,650,000244



บบ ผ 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการสงสริมละพิไม - พืไอสงสริมละสนับสนุน - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวน - ประชาชนหรือกลุม  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

ประสิทธิภาพดຌานการ การด านินงานของกลุม กับการประกอบอาชีพ ชน กิจกรรมทีไ อาชีพตางๆ฿นต าบล ตຌองการของ สังคม

ประกอบอาชีพ฿นต าบล อาชีพตางๆ฿นพืๅนทีไต าบล การสงสริมท าการตลาด ด านินการ รัษฎากิดความ'รูຌความ ประชาชนจาก

รัษฎา รัษฎา การสงสริมการท าหีบหอ ขຌา฿จนวทางการ ผนหมูบຌาน - พืไอสงสริมละพิไมประ- บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาปร ด านินงานดຌานการ หมูทีไ 2 ,3 ,5
สิทธิภาพดຌานการประกอบ รูปสินคຌาหรือกิจกรรมอืไนๆ ประกอบ'อาชีพ 6 , 7
อาชีพตางๆ฿นพืๅนทีไต าบล ป็นตຌน

รัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา245



บบ ผ 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา2 ครงการอบรมอาชีพ -พืไอสงสริมความรูຌละ -จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 - จ านวน -ผูຌขຌารวมอบมรมี  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

ระยะสัๅน฿นขตทศบาล ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌกกลุม ฿หຌกกลุมมบຌาน สตรี ละ กิจกรรมทีไ ความรูຌละทักษะดຌาน ตຌองการของ สังคม

ต าบลรัษฎา มบຌานสตรีละประชาชน นักรียน นักศึกษา ละ ด านินการ อาชีพ ประชาชนจาก

ทัไวเป ประชาชนทัไวเป จ านวนป -สามารถพิไมรายเดຌลด ผนหมูบຌาน -พืไอสรຌางอกาสละทาง ละ 6 รุน ๆ ละ 20 คน รายจาย฿นครัวรือน หมูทีไ 2 ,3 ,5
ลือก฿นการประกอบอาชีพ สรຌางอกาส฿นการ 6 , 7
ป็นการพิไมรายเดຌละลด ประกอบอาชีพ

รายจาย฿นครัวรือน '-ประชาชนเดຌ฿ชຌวลา-พืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌวลา วาง฿หຌกิดประยชน์

วาง฿หຌกิดประยชน์ตอ -ประชาชนสามารถพึไง

ตนองละครอบครัว ตนองเดຌละมีการ246



บบ ผ 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา-พืไอสริมสรຌาง฿หຌประชาชน ด านินชีวิตบนพืๅนฐาน

พึไงตนองตลอดจนมีการ นวคิด-ปรัชญา

ด านินชีวิตบนพืๅนฐานนว ศรษฐกิจพอพียง

คิดปรัชญาศรษฐกิจ

พอพียง 247



บบ ผ 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา3 ครงการตลาดนัดชุมชน - พืไอพิไมชองทาง฿นการ - จัดตลาดนัดชุมชน฿นพืๅน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวนผูຌ - ผูຌประกอบการมี  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

ต าบลรัษฎา จ าหนายสินคຌาอุปภค ทีไต าบลรัษฎา อาทิตย์ละ 1 ขຌารวม รายเดຌมีคุณภาพชีวิต ตຌองการของ สังคม

บริภค฿หຌกผูຌประกอบ ครัๅง ครงการ ทีไดีขึๅนรวมเปถึงป็น ประชาชนจาก

อาชีพการกษตร ผูຌผลิต การสรຌางงาน สรຌางราย ผนหมูบຌาน 

สินคຌาชุมชนละกลุมผูຌผลิต เดຌ฿หຌกประชาชน฿น หมูทีไ 2 ,3 ,5
ผูຌประกอบการ OTOP ต าบลรัษฎา 6 , 7
ป็นตຌน 248



บบ ผ 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา4 ครงการด านินการตาม - พืไอป็นศูนย์รวม฿นการ - ฝຄกอบรมละลกปลีไยน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -รຌอยละ80ของ - ป็นศูนย์รวม฿นลก  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

ภารกิจถายอนศูนย์ ลกปลีไยนรียนรูຌดຌานการ รียนรูຌประสบการณ์การท า คณะกรรมการ ปลีไยนรียนรูຌดຌานการ ตຌองการของ สังคม

บริการละถายทอด กษตร฿นต าบล งานของคณะกรรมการศูนย์ ศูนย์บริการฯ กษตร฿นต าบลรัษฎา ประชาชนจาก

ทคนลยีการกษตร - พืไอป็นหลงรียนรูຌ/ บริการฯละจຌาหนຌาทีไทีไ มีความรูຌความ - ป็นหลงรียนรูຌ/ ผนหมูบຌาน 

ประจ าต าบลรัษฎา จุดถายทอดทคนลยีครบ กีไยวขຌอง จ านวน 1 รุนๆ ขຌา฿จ฿นบทบาท จุดถายทอดทคนลยี หมูทีไ 2 ,3 ,5
ทุกดຌาน฿นต าบล ละ 30 คน ของหนຌาทีไของ ครบทุกดຌาน฿นต าบล 6 , 7- พืไอป็นศูนย์กลางลก ตนองละ - ป็นศูนย์กลางลก

ปลีไยนรียนรูຌรวมกับศูนย์ สามารถถายทอดปลีไยนรียนรูຌกับศูนย์

รียนรูຌตามนวศรษฐกิจ ความรูຌ฿หຌก รียนรูຌตามนวศรษฐ

พอพียงดຌานการกษตร สมาชิก฿นชุมชน กิจพอพียงดຌานการ

ภายนอก เดຌอยางถูกตຌอง กษตรจากภายนอก249



บบ ผ 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา5 ครงการอบรมละสงสริม -  พืไอสงสริมความรูຌละ - จัดฝຄกอบรมระยะสัๅน฿หຌ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - รຌอยละ 80 - สงสริมความรูຌละ  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

อาชีพ฿หຌกผูຌสูงอายุ ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌกผูຌสูง กผูຌสูงอายุ จ านวน 1 รุน ของผูຌทีไขຌารวม ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌก ตຌองการของ สังคม

อายุ อบรมมีความรูຌ ผูຌสูงอายุ฿หຌเดຌ฿ชຌวลา ประชาชนจาก - พืไอ฿หຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด เปประกอบ วาง฿หຌกิดประยชน์ ผนหมูบຌาน 

ประยชน์ตอตนองละ อาชีพหลักหรือ ตอตนองละครอบ หมูทีไ 2 ,3 ,5
ครอบครัวสริมสรຌาง฿หຌ อาชีพสริม ครัว 6 , 7
ประชาชนพึไงตนอง 250



บบ ผ 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา6 ครงการอบรมละสงสริม - พืไอสงสริมความรูຌละ - จัดฝຄกอบรมระยะสัๅน฿หຌ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - รຌอยละ 80 - สงสริมความรูຌละ  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

อาชีพ฿หຌกผูຌดຌอยอกาส ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌกผูຌ กຌผูຌดຌอยอกาส จ านวน 1 ของผูຌทีไขຌารวม ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌก ตຌองการของ สังคม

ดຌอยอกาส รุน อบรมมีความรูຌ ผูຌดຌอยอกาส฿หຌเดຌ฿ชຌ ประชาชนจาก - พืไอ฿หຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด เปประกอบ วลาวาง฿หຌกิด ผนหมูบຌาน 

ประยชน์ตอตนองละ อาชีพหลักหรือ ประยชน์ตอตนอง หมูทีไ 2 ,3 ,5
ครอบครัว สริมสรຌาง฿หຌกิด อาชีพสริม ละครอบครัวสริม 6 , 7
การพึไงพาตนองตลอดจน สรຌางรายเดຌ฿หຌ สรຌาง฿หຌผูຌดຌอยอกาส

มีการด านินชีวิตตามบบ กตนองละ พึไงพาตนองเดຌ

ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ครอบครัว251



บบ ผ 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1 พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา7 ครงการอบรมละสงสริม - พืไอสงสริมความรูຌละ - จัดฝຄกอบรมระยะสัๅน฿หຌ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - รຌอยละ 80 - สงสริมความรูຌละ  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

อาชีพ฿หຌกคนพิการ ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌกคน กຌผูຌดຌอยอกาส จ านวน 1 ของผูຌทีไขຌารวม ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌก ตຌองการของ สังคม

พิการ รุน อบรมมีความรูຌ คนพิการเดຌ฿ชຌวลาวาง ประชาชนจาก - พืไอ฿หຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด เปประกอบ ฿หຌกิดประยชน์ตอตน ผนหมูบຌาน 

ประยชน์ตอตนองละ อาชีพหลักหรือ องละครอบครัวสริม หมูทีไ 2 ,3 ,5
ครอบครัว สริมสรຌาง฿หຌกิด อาชีพสริม สรຌาง฿หຌคนพิการเดຌพึไง 6 , 7
การพึไงพาตนองตลอดจน สรຌางรายเดຌ฿หຌ พาตนองตลอดจนมี

มีการด านินชีวิตตามบบ กตนองละ การด านินชีวิตบนพืๅน

ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ครอบครัว ฐานนวคิด-ปรัชญา

ศรษฐกิจพอพียง

รวม     7   ครงการ 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000252



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดระบียบความ  - พืไอ฿หຌประชาชนสามารถ  - จัดระบียบความป็นระบียบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - กิดความป็น  - ปัญหา/ความ ส านักปลัดฯ

ป็นระบียบรียบรຌอยของ ฿ชຌพืๅนทีไทางทຌา฿นการสัญจร รียบรຌอยบนทางทຌา฿นพืๅนทีไ กิจกรรมทีไ ระบียบรียบรຌอย ตຌองการของ
บຌานมือง เดຌอยางสะดวก หมูทีไ 1-7 ดยด านินการดังนีๅ ด านินการ ของบຌานมือง ประชาชนจาก - พืไอลดอุบัติหตุบนทຌองถนน 1.ปງาย สืไอประชาสัมพันธ์ ผนหมูบຌาน  - พืไอ฿หຌกิดความป็นระบียบ 2.ฝຄกอบรมผูຌคຌาขาย หาบร หมูทีไ 6

รียบรຌอยของบຌานมือง ผงลอย จ านวน 1 ครัๅง/ป2 ครงการอาชนะยาสพติด  - พืไอ฿หຌสวนราชการองค์กร  - จัดกิจกรรมพืไอตอตຌาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - จ านวนผูຌคຌาละ  - ปัญหา/ความ ส านักปลัดฯ
฿นหมูบຌานละชุมชน ละภาคประชาชนรวมกัน ยาสพติด ดังนีๅ กิจกรรมทีไ ผูຌสพหมดสิๅนเป ตຌองการของ

ตอสูຌพืไออาชนะปัญหายา 1.รณรงค์ปງองกันพืไออาชนะ ด านินการ  - หมูบຌาน/ชุมชนมี ประชาชนจาก
สพติด ยาสพติด฿นขตต าบลรัษฎา ความขຌมขใงอยาง ผนหมูบຌาน  - พืไอสรຌางหมูบຌาน/ชุมชน฿หຌ  หมูบຌาน เมนຌอยกวา1ครัๅง/ป ยัไงยืน หมูทีไ 1,2,3
ขຌมขใงอันจะน าเปสูหมูบຌาน/ 2.รวมจัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน ละ หมูทีไ 7
ชุมชนปลอดยาสพติด ยาสพติดลก 26 มิ.ย.ของทุกป

รายละอียดครงการพัฒนา
ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสุงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต 253



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสุงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต3 ครงการส ารวจละ  - พืไอส ารวจจ านวนสถาน  - สถานประกอบการ฿นพืๅนทีไ 100,000 100,000 100,000 10,000 100,000  - จ านวน  - สถานประกอบ  - ปัญหา/ความ กอง

สงสริม฿หຌสถานประกอบ ประกอบการรงรม หอพัก ขຌาสูระบบการอนุญาตตาม กิจกรรมทีไ การ฿นพืๅนทีไเดຌรับ ตຌองการของ สาธารณสุขฯ
การ รงรม หอพัก หຌอง หຌองชา ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา พรบ.การสาธารณสุขเมนຌอย ด านินการ การส ารวจ ประชาชนจาก
ชา ด านินการตาม  - พืไออบรม฿หຌความรูຌ฿นการ กวารຌอยละ 60  - สถานประกอบ ผนหมูบຌาน 
กฎหมาย ด านินกิจกรรมตามทีไกฎหมาย การมีความรูຌความ หมูทีไ 2

ก าหนด ขຌา฿จ฿นกฎหมาย
ทีไกีไยวขຌองพิไมมาก
ขึๅน4 ครงการจัดกิจกรรม฿น - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุออกสูสังคม - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - รຌอยละ80 - ผูຌสูงอายุออกสู  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

รงรียนผูຌสูงอายุต าบล มารียนรูຌดຌานตางโ รวมกับ ชน ดຌานนันทนาการ ดຌาน ของผูຌขຌารวม สังคมมารียนรูຌ ตຌองการของ สังคม
รัษฎา พืไอน฿นวัยดียวกัน การมีสวนรวม ป็นตຌน กิจกรรมกิด ดຌานตางโ รวมกับ ประชาชนจาก

การรียนรูຌ พืไอน฿นวัยดียวกัน ผนหมูบຌาน 
฿นดຌานตางโ หมูทีไ 1254



บบ ผ 02/1
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา ทีไมา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ ชองครงการ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)รายละอียดครงการพัฒนา

ทีไน ามาจากผนพัฒนาหมูบຌานละผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสุงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต5 ครงการสรຌางสุขสูงวัย - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุตระหนัก - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - รຌอยละ80 - ผูຌสูงอายุทีไขຌา  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

รูຌถึงการปลีไยนปลงตาง โ ความรูຌ฿นดຌานตาง โ ฿น ของผูຌขຌารวม รวมครงการมี ตຌองการของ สังคม
฿นสังคม สามารถปรับตัว กลุมผูຌสูงอายุละครือขาย กิจกรรมกิด ความรูຌความขຌา฿จ ประชาชนจาก
ตรียมความพรຌอมตอการ ผูຌสูงอายุ การรียนรูຌ สามารถปรับตัว ผนหมูบຌาน 
ปลีไยนปลงอยู฿นสังคม ฿นดຌานตางโ ทาทันการปลีไยน หมูทีไ 1
อยางมีความสุข ปลง฿นปัจจุบัน6 ครงการวิทยาลัยผูຌสูงอายุ -พืไอสนับสนุนการด านินการ -การจัดกิจกรรมตางโดຌาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -จ านวน -ผูຌสูงอายุสามารถ  - ปัญหา/ความ กองสวัสดิการ

ทศบาลต าบลรัษฎา จัดกิจกรรมทีไมีประยชน์ นันทนาการ กิจกรรมลก กิจกรรมทีไ พัฒนาตนองอยาง ตຌองการของ สังคม
ส าหรับผูຌสูงอายุ ปลีไยนรียนรูຌ ด านินการ ตอนืไอง ประชาชนจาก-พืไอจัดการรียนรูຌส าหรับผูຌสูง -การจัดการอบรมหลักสูตร -สรຌางผูຌสูงอายุตຌน ผนหมูบຌาน 
อายุฝຆายครงการฯ การรียนการสอนทีไหมาะ บบทีไมี'คุณภาพ หมูทีไ 1-พืไอจัดการอบรมการจัดหลัก สมส าหรับผูຌสูงอายุ ชีวิต฿หຌดีขึๅน
สูตรการรียนรูຌทีไหมาะสม
ส าหรับผูຌสูงอายุ

รวม      6      ครงการ 750,000 750,000 750,000 660,000 750,000255



แบบ ผ.02/2    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจຌางทีไปรึกษา  - พืไอศึกษาสภาพวด  - ด านินการ ดังนีๅ 30,000,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - บบปลนการกอ ส านักปลัดฯ

ส ารวจสภาพวดลຌอมละ ลຌอมส าหรับกอสรຌางทา 1. จຌางทีไปรึกษาศึกษา ทีได านินการ สรຌางทาทียบรือ (คณะกรรมการ
ออกบบกอสรຌางทาทียบ ทียบรือ(MARINA) สภาพวดลຌอมบริวณ ต าบลรัษฎา พัฒนาการทอง
รือ (MARINA) บริวณ  - พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบบ หลมหงา  - ประมาณการคา ทีไยวกาะสิหร)
หลมหงา หมูทีไ 1 ปลนการกอสรຌางทา 2. ออกบบปลนการกอ ด านินการกอสรຌาง ส านักงานจຌาทา

ทียบรือ (MARINA) สรຌางทาทียบรือ ภูมิภาคภูกใต - พืไอสงสริมการทอง
ทีไยว ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ส าหรับ ครงการทีไกินศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไ฿ชຌส าหรับการประสานผนพัฒนาทຌองถิไน
ทศบาลต าบลรัษฎา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ

งบประมาณละทีไผานมา256



แบบ ผ.02/2    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)2 ครงการพัฒนาหลงทอง  - พืไอปรับปรุงละพัฒนา  - ด านินการ ดังนีๅ - - 120,000,000 - -  - จ านวนนัก  - นักทองทีไยวขຌามา ส านักปลัดฯ

ทีไยวชิงดาราศาสตร์ละ ฿หຌพืๅนทีไกาะสิหรป็นหลง 1.กอสรຌางจุดชมพระอาทิตย์ ทองทีไยวพิไม ทีไยว฿นพืๅนทีไภูกใตมาก
ธรรมชาติ ทองทีไยวชิงธรรมชาติละ ขึๅน฿หม จ านวน 1 หง ขึๅน 20% ขึๅน

ดาราศาสตร์ 2. กอสรຌางอาคารหอดูดาว ตอวัน  - ประชาชนมีรายเดຌ - พืไอพัฒนาพืๅนทีไกาะ ละอาคารประกอบทาง จากการทองทีไยวพิไม
สิหร฿หຌป็นลนด์มาร์ค ดาราศาสตร์ 1 หลัง มากขึๅน
หง฿หมของจังหวัดภูกใต 3. สรຌางจุดชมวิว 360  - กระจายรายเดຌละ - สรຌางจุดชมพระอาทิตย์ องศา จ านวน 1 จุด ผลประยชน์จาการ
ขึๅน฿หຌป็นหงทองทีไยว 4. สรຌางสกายวอล์ค (Sky ทองทีไยวสูทุกพืๅนทีไ
หง฿หม Walk) พืๅนปูกระจก฿จทม  - มีหลงรียนูຌทาง - พืไอป็นจุดขายละดึงดูด พอลามินต มีความขใง ดาราศาสตร์ พิไมขึๅน
นักทองทีไยวสูจังหวัดภูกใต รงทนทาน หนา 5 ซม.  - ภูกใตมีลนด์มาร์ค - พืไอกระจายรายเดຌละ ระยะทางดิน 30 มตร พิไมขึๅนอีก 1 หง
มใดงินทางการทองทีไยว฿หຌ จ านวน 1 จุด
พืๅนทีไต าบลรัษฎา

รวม        2        ครงการ 30,000,000 - 120,000,000 - -
ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  พัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ส าหรับ ครงการทีไกินศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน257



  
บญชโครงก รท่ 
เกนศกยภ พ     



  
บัญชคีรุภัณฑ ์     



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ถังน  าบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 138,000  - 138,000  - 138,000 ส านักปลัดฯ
ภาย฿น ลิตร จ านวนปละ 20 ถัง (ฝຆายปกครอง)2 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน (รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา) กองการศึกษา1.พัดลมคจรติดผนังพรຌอมติดตั ง ขนาด 24 นิ ว 120,000 - - - -

จ านวน 30 ครืไอง2.ครืไองฟอกอากาศ ขนาดความรใวของรงลม - - 600,000 - -
ระดับสูงเมตไ ากวา 500 ซีอฟอใม 
จ านวน 12 ครืไอง 3.ตຍะประชุมละกຌาอี ประชุม ดังนี - - - - 54,000 - ตຍะประชุมขนาดเมนຌอยกวา ๒ × ํ.๑ ×
 ์.๓๑ มตร  จ านวน  ํ ชุด - กຌาอี ประธานทีไประชุม  จ านวน ํ  ตัว - กຌาอี ผูຌขຌารวมประชุม จ านวน  ํ๐  ตัว4. ตูຌกใบของ ท าจากนื อเมຌจริง 3 ระดับ 84,000 - - - -
พรຌอมกลอง ขนาดเมนຌอยกวา 90x40x90 ซม.
จ านวน 12 ตูຌ

บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา258



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา5. ครืไองปรับอากาศ บบติดผนังขนาด 14,000 - - - -9,000 บีทียู จ านวน 1 ครืไอง6. ครืไองปรับอากาศ ชนิดขวนขนาด 21,000 - - - -13,000 บีทียู จ านวน 1 ครืไอง7. ครืไองปรับอากาศ ชนิดขวนขนาด 32,400 - - - -24,000 บีทียู
จ านวน 1 ครืไอง8. ครืไองปรับอากาศ ชนิดขวนขนาด 36,000 - - - -26,000 บีทียู จ านวน 1 ครืไอง9. ครืไองปรับอากาศ ชนิดขวนขนาด 84,600 - - - -32,000 บีทียู จ านวน 2 ครืไอง10. ครืไองปรับอากาศ ชนิดขวนขนาด 912,000 - - - -50,000 บีทียู จ านวน 16 ครืไอง11. ชั นกใบฟງมผลงานดใกท าจากนื อเมຌจริง 90,000 - - - -
ขนาดเมนຌอยกวา 120x80x40 ซม.  
จ านวน 18  ตูຌ12.  ชั นวางหนังสือชว์ปก 45 องศา ท าจาก 12,000 - - - -
นื อเมຌจริงขนาดเมนຌอยกวา 1200x300x1000259



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

มม. จ านวน 6 ตัว13.  ชั นวางสัมภาระ 6 ชอง ของนักรียนท า 150,000 - - - -
จากนื อเมຌจริง ขนาดเมนຌอย กวา 30x80x85
 ซม. จ านวน 30 ตูຌ14.  ตูຌกใบของลนนักรียนพรຌอมกลอง 6 ชอง 60,000 - - - -2 ชั น ท าจากนื อเมຌจริง ขนาดเมนຌอยกวา30x90x70 ซม.จ านวน 12 ตูຌ
กองการศึกษา1.ครืไองทรศัพท์พื นฐาน (มีสายหรือเรຌสาย) - 7,500 - - -
จ านวน 5 ครืไอง 260



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.ครืไองปรับอากาศบบยกสวนชนิด 84,000 - - - - กอง
ขวน ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 4 ครืไอง สาธารณสุขฯ2.ครืไองปรับอากาศบบยกสวนชนิด 83,400 - - - -
ขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 3 ครืไอง3.ครืไองปรับอากาศบบยกสวนชนิด 122,400 - - - -
ขวน ขนาด 20,000 บีทียู จ านวน 4 ครืไอง4.ครืไองปรับอากาศบบยกสวนชนิด 421,200 - - - -
ขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 13 ครืไอง5.ครืไองปรับอากาศบบยกสวนชนิด 126,900 - - - -
ขวน ขนาด 32,000 บีทียู จ านวน 3 ครืไอง6.ครืไองปรับอากาศบบยกสวนชนิด 92,200 - - - -
ขวน ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 ครืไอง7.ครืไองปรับอากาศบบยกสวนบบติดผนัง 204,000 - - - -
ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 12 ครืไอง8.พัดลมระบายอากาศติดพดาน 50 CFM 23,520 - - - -
จ านวน 7 ครืไอง9.พัดลมระบายอากาศติดพดาน 80 CFM 121,830 - - - -
จ านวน 31 ครืไอง 261



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา10.พัดลมระบายอากาศติดพดาน 120 CFM 9,840 - - - -
จ านวน 2 ครืไอง11.พัดลมระบายอากาศติดพดาน 240 CFM 127,800 - - - -
จ านวน 15 ครืไอง12.พัดลมระบายอากาศติดผนังขนาด 8 นิ ว 7,200 - - - -
จ านวน 6 ครืไอง13.พัดลมคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ ว 46,080 - - - -
จ านวน 24 ครืไอง 262



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา4 การพาณิชย์ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. กຌาอี สนามเมຌครงหลใกบบมีพนักพิง 120,000  -  -  - - ส านักปลัดฯ
จ านวน 20 ตัว2. พัดลมติดผนัง ขนาดเมนຌอยกวา 18 นิ ว 40,000 40,000  -  - - ส านักปลัดฯ
พรຌอมติดตั ง จ านวน 10 ตัว 3,384,370 47,500 738,000 - 192,000รวม263



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา5 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1. รถยนต์บรรทุก 6 ลຌอ บบสเลด์พรຌอม 2,300,000  -  -  -  - ส านักปลัดฯ
ภาย฿น ละขนสง ครนยก (ฝຆายปกครอง)2. รถดับพลิง 6 ลຌอ พรຌอมอุปกรณ์ 1 คัน  - 8,000,000  -  -  -3. รถล าลียงน  าดับพลิงพรຌอมอุปกรณ์  -  - 6,000,000  -  -10 ลຌอ จ านวน 1 คัน4. รถล าลียงน  าดับพลิงพรຌอมอุปกรณ์  - 3,000,000  -  -  - - 6 ลຌอ จ านวน 1 คัน5. รถกูຌภัยพรຌอมอุปกรณ์ 6 ลຌอ จ านวน 1 คัน 7,000,000  -  -  -  -6. รือดับพลิงพรຌอมอุปกรณ์ จ านวน 1 ล า  -  -  - 5,000,000  -6 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 54,700 - - - - กอง

ละขนสง จ านวน 1 คัน สาธารณสุขฯ9,354,700 11,000,000 6,000,000 5,000,000 -รวม264



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา7 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟງาละวิทยุ 1.ครืไองรับ-สงวิทยุสืไอสารชนิดมือถือ 5 วัตต์ 120,000 - - - - ส านักปลัดฯ
ภาย฿น จ านวน 10 ครืไอง (ฝຆายปกครอง)2. วิทยุ 30 w จ านวนปละ 2 ครืไอง 100,000 100,000 - - -3.เฟสองสวางฉุกฉินคลืไอนทีไ - - - 400,000 400,000

จ านวนปละ 2 ชุด8 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟງาละวิทยุ (รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา) กองการศึกษา1.ครืไองลน DVD/Blu-ray จ านวน 7 ครืไอง - 24,500 - - -2.ทรทัศน์อล อีดี (LED TV) บบ Smart 62,300 - - - -TV ขนาด 40 นิ ว ระดับความละอียดจอภาพ1920 x 1080 พิกซล  จ านวน 7 ครืไอง 282,300 124,500 - 400,000 400,000รวม265



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา9 ผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณาละ (รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา) กองการศึกษา
ผยพร 1. ชุดครืไองสียงตามสาย พรຌอมคาติดตั ง  - 300,000 - - -

ประกอบดຌวย - อมป์ 5 Zone จ านวน 1 ชุด - เมค์ประกาศสียงดนตรี จ านวน 2 ชุด - ล าพงฮอร์น จ านวน 16 ชุด - ตูຌล าพง จ านวน  18 ชุด - ตูຌ Rack+ถาด 1 U&2U จ านวน 1 ชุด - ครืไองลน DVD/USB จ านวน 1 ชุด10 การพาณิชย์ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณาละ 1. ทรทัศน์ อล อี ดี (LED TV) ขนาดเมนຌอย 40,000  -  -  - - ส านักปลัดฯ
ผยพร กวา 40 นิ ว จ านวน 4 ครืไอง 40,000 300,000 - - -รวม266



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา11 ผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา) กองการศึกษา
ละการพทย์ 1. ครืไองชัไงน  าหนักพรຌอมวัดสวนสูงละสดง 18,300 - - - -

คา BMI จ านวน 1 ครืไอง2. ครืไองวัดอุณหภูมิพรຌอมขาตั งวัดเดຌจากหลัง 3,000 - - - -
มือละหนຌาผาก จ านวน 1ตัว3. เมຌวัดสวนสูงบบมีฐาน จ านวน 1ตัว 1,800 - - - -12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1. ตียงตรวจรคทัไวเป 6,000 - - - - กอง

หรือการพทย์ 2. ครืไองฟังสียงหัว฿จทารก฿นครรภ์ 50,000 สาธารณสุขฯ3. ครืไองวัดความดันลหิตอัตนมัติชนิดตั งตຍะ 25,000 - - - -4. ครืไองวัดความดันบบปรอทตั งตຍะ 3,0005. กรรเกรตัดเหม จ านวน 3 อัน 3,000 - - - -6. หูฟังตรวจรค ( Stethoscope) 5,0007. ครืไองชัไงน  าหนักดใกดิจิตอล 12,580 - - - -8. ตียงท าผล 12,5009. ถังขยะกลมสตนลสมีฝาปຂดบบ฿ชຌทຌา 4,000 - - - -
หยียบ ปຂด - ปຂด 267



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา10. ครืไองวัดความอิไมตัวของออกซิจน฿น 20,000 - - - -
ลือด ( Pulse Oxymeter) ชนิดพกพา11. รถขในชนิดนัไง 7,500 - - - -12. รถขในท าผล 11,70013. ครืไองชัไงน  าหนักบบดิจิตอลพรຌอมทีไวัด 20,000 - - - -
สวนสูง14. ครืไองวัดความดันลหิตชนิดอัตนมัติบบ 70,000 - - - -
สอดขน15. ชุดท าผลสตนลสพรຌอมปากคีบ 2 อัน 4,000(Dressing Set) จ านวน 8 ชุด 277,380 - - - -รวม268



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา13 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบຌาน 1.ตูຌยใน ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตูຌ 14,500 - - - - กอง
งานครัว สาธารณสุขฯ14,500 - - - -รวม269



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา14 บริหารงานทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 1. กลຌองทรทัศน์วงจรปຂดชนิดครือขายบบ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ส านักปลัดฯ
หรืออิลใกทรอนิกส์ มุมมองคงทีไส าหรับติดตั งภายนอกอาคาร (ฝຆายผนฯ)

จ านวน 15 ครืไอง2. ระบบงานทะบียนราษฎร์ 1,678,850 ส านักปลัดฯ
ละครือขาย ประกอบดຌวย1.1 ครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล บบทีไ 1 
จ านวน 5 ครืไอง1.2 ชุดปรกรมระบบปฏิบัติ
การส าหรับครืไองคอมพิวตอร์ 
ละครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก
 บบสิทธิการ฿ชຌงานประภท
ติดตั งมาจากรงงาน (OEM) 
ทีไมีลิขสิทธ์ิถูกตຌองตามกฎหมาย 
จ านวน 5 ชุด1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 270



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

บบทีไ 2 จ านวน 1 ครืไอง1.4 ครืไองพิมพ์ลซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
บบทีไ 2 (38 หนຌา/นาที) 
จ านวน 4 ครืไอง1.5 ครืไองสกนนอร์ ส าหรับ
งานกใบอกสารระดับศูนย์
บริการ บบทีไ 1 จ านวน 4 ครืไอง1.6 อุปกรณ์อานบัตรบบอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)
จ านวน 9 ครืไอง1.7 ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 2 kVA จ านวน 5 ครืไอง1.8 ครืไองพิมพ์สมุดทะบียน
บຌาน (Passbook Printer) 
จ านวน 4 ครืไอง1.9 ครืไองพิมพ์รายงาน พิมพ์
บัญชีผูຌมีสิทธ์ิลือกตั ง (Line 271



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมาMatrix Printer) 
จ านวน 1 ครืไอง1.10. ระบบค าสัไงควบคุมการ
ท างาน ละระบบงานทะบียน
ราษฎร พรຌอมติดตั งละ
ทดสอบ จ านวน 1 ชุด 2,008,850 330,000 330,000 330,000 330,000รวม272



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา15 อุตสาหกรรมละ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การกษตร 1. ครืไองสูบน  าเฟฟງาบบมอตอร์จม฿ตຌน  า 40,700 162,800 - - - กองชาง
การยธา ขนาด 1.5 รงมຌา 220 V.AC

จ านวน 5 ชุด 40,700 162,800 - - -รวม273



แบบ ผ.03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา16 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน 1. ครืไองฉีดฟมบบสะพายหลัง -  - - 500,000 - ส านักปลัดฯ
ภาย฿น จ านวน 1 ครืไอง (ฝຆายปกครอง)2. พัดลมระบายควัน จ านวน 2 ครืไอง 200,000 - - - -3. กลຌองจับความรຌอน จ านวนปละ 1 ตัว 500,000 - 500,000 - -4. ครืไองจับสัญญาณชีพ จ านวน 1 ครืไอง - 450,000 - - -17 การพาณิชย์ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไน 1. เมຌกั นอัตนมัติพรຌอมระบบความยาว 80,000  -  -  - - ส านักปลัดฯ6 มตร  จ านวน 2 ชุด 780,000 450,000 500,000 500,000 016,182,800 12,414,800 7,568,000 6,230,000 922,000รวมทัๅงสิๅน

รวม274



  
ส่วนที่ 4 

การติดตามละ
ประมนิผล 



275  
สวนทีไ 4 

การติดตามละประมินผล 
1.การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์   นวทาง฿นการติดตามละประมินผล สอดคลຌองกับระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการ
จัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.2548 กຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 3) พ.ศ.2561 ป็นบบทีไ 
กำหนด฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนดำนินการ฿หຌคะนนตามกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ซึไง
ป็นสวนหนึไงของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ดยดำนินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหกสิบวัน นับตวันทีไ
ประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย มีรายละอียด ดังนีๅ 

1. นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌอง
ผนพัฒนาทຌองถิไน  ประกอบดຌวย  

ประดในการพิจารณา คะนน 
1. ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 
2. การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวย 60  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (10)  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด (10)  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  3.4 วิสัยทัศน์ (5)  3.5 กลยุทธ์ (5)  3.6 ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ (5)  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  3.8 ผนงาน (5)  3.9 ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม (5)  รวม 100    

คะนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน)        



276  
  2. นวทางบืๅองตຌน฿นการ฿หຌคะนนนวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผล
ยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

ประดในการ
พิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

1.ขຌอมูลสภาพทัไวเป
ละขຌอมูลพืๅ นฐาน
ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน  ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 20  

(1) ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับดຌานกายภาพ ชน ทีไตัๅงของหมูบຌาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของหลงนๅำ 
ลักษณะของเมຌ/ปຆาเมຌ ฯลฯ ดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขตการปกครอง  
การลือกตัๅง ฯลฯ (3)   (2) ขຌอมูลกีไยวกับดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขตการปกครอง การ
ลือกตัๅง ฯลฯ ประชากร ชน ขຌอมูลกีไยวกับจำนวนประชากร ละชวงอายุ
ละจำนวนประชากร ฯลฯ (2)   (3) ขຌอมูลกีไยวกับสภาพทางสังคม ชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาสพติด การสังคมสงคราะห์ ฯลฯ (2)   (4) ขຌอมูลกีไยวกับระบบบริการพืๅนฐาน ชน การคมนาคมขนสง การเฟฟງา 
การประปา ทรศัพท์ ฯลฯ (2)  
(5) ขຌอมูลกีไยวกับระบบศรษฐกิจ ชน การกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การทองทีไยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุมอาชีพ รงงานฯลฯ 
ละศรษฐกิจพอพียงทຌองถิไน (ดຌานการกษตรละหลงนๅำ) (2)  
(6) ขຌอมูลกีไยวกับศาสนา ประพณี  วัฒนธรรม ชน การนับถือศาสนา 
ประพณีละงานประจำปี ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน สินคຌาพืๅนมืองละของ
ทีไระลึก ฯลฯ ละอืไนโ (2)  
(7) ขຌอมูลกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ชน นๅำ ปຆาเมຌ ภูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (2)  
(8) การสำรวจละจัดกใบขຌอมูลพืไอการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนหรือการ฿ชຌ
ขຌอมูล จปฐ. (2)  
(9) การประชุมประชาคมทຌองถิไน รูปบบ วิธีการ ละการดำนินการประชุม
ประชาคมทຌองถิไน ดย฿ชຌกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสิน฿จ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประยชน์ รวมกຌปัญหา ปรึกษาหารือ ลกปลีไยนรียนรูຌ 
พืไอกຌปัญหาสำหรับการพัฒนาทຌองถิไนตามอำนาจหนຌาทีไขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน (3)  

2. การวิคราะห์
สภาวการณ์ละ
ศักยภาพ 
                                                   
                                          
                              

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
(1) การวิคราะห์ทีไครอบคลุมความชืไอมยง ความสอดคลຌองยุทธศาสตร์
จังหวัด (ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนยบายของผูຌบริหารทຌองถิไน
รวมถึงความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติละ Thailand 4.0  20 

   (5)    



277  
ประดในการ
พิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

2. การวิคราะห์
สภาวการณ์ละ
ศักยภาพ (ตอ)  (2) การวิคราะห์การ฿ชຌผังมืองรวมหรือผังมืองฉพาะละการบังคับ฿ชຌผลของ

การบังคับ฿ชຌ สภาพการณท์ีไกิดขึๅนตอการพัฒนาทຌองถิไน    (3)  
(3) การวิคราะห์ทางสังคม ชน ดຌานรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาสพติด ทคนลยี จารีต ประพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ป็นตຌน (3)  
(4) การวิคราะห์ทางศรษฐกิจ ขຌอมูลดຌานรายเดຌครัวรือน การสงสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสงัคม การพัฒนาอาชีพละกลุมตางโ สภาพทางศรษฐกิจ
ละความปน็อยูทัไวเป ป็นตຌน (3)  
(5) การวิคราะห์สิไงวดลຌอม พืๅนทีไสีขียว ธรรมชาติตางโ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิไงทีไกิดขึๅน การประดิษฐ์ทีไมีผลตอสิไงวดลຌอมละการพัฒนา (3)   (6) ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนา฿นปัจจุบันละ
อกาสการพัฒนา฿นอนาคตของทຌองถิไน ดຌวยทคนิค SWOT Analysis ทีไอาจ
สงผลตอการดำนินงานเดຌก S-Strength (จุดขใง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (อกาส) ละ T-Threat (อุปสรรค) (3)  

3.ยุทธศาสตร์                       
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 60  

สอดคลຌองกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน ประดในปัญหา
การพัฒนาละนวทางการพัฒนาทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ละชืไอมยงหลักประชารัฐผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติละ Thailand 4.0 (10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นขตจังหวัด สอดคลຌองละชืไอมยงกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน ละ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ละชืไอมยงหลักประชารัฐ ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0  (10)  

3 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 

ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนการบริหารราชการผนดิน 
นยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. ละนยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ ผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ละ Thailand 4.0                  (10)   

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึไงมีลักษณะสดงสถานภาพทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌองการ
จะป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดจน สอดคลຌองกับอกาสละศักยภาพทีไ
ป็นลักษณะฉพาะขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสัมพันธ์กับครงการ
พัฒนาทຌองถิไน (5)  

3.5 กลุยุทธ์ สดง฿หຌหในชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิไงทีไตຌองทำตามอำนาจหนຌาทีไของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไจะนำเปสูการบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืสดง฿หຌหในถึง
ความชัดจน฿นสิไงทีไจะดำนินการ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์นัๅน (5)  

3.6 ปງาประสงค์ของ
ตละประดในกลยุทธ ์ ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ มีความสอดคลຌองละสนับสนุนตอกล

ยุทธ์ทีไจะกิดขึๅน มุงหมายสิไงหนึไงสิไง฿ดทีไชดัจน (5)  
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) ความมุงมัไนอันนวน฿นการวางผนพฒันาทຌองถิไน พืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์ของ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงกิดจากศักยภาพของพืๅนทีไจริง ทีไจะนำเปสู
ผลสำรใจทางยุทธศาสตร ์ (5)  
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ประดในการ
พิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

3.8 ผนงาน ผนงานหรือจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา฿นอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย฿นรืไอง
฿ดรืไองหนึไงหรือผนงานทีไกิดจากปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด คาปງาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีความ
ชัดจน นำเปสูการจัดทำครงการพัฒนาทຌองถิไน฿นผนพฒันาทຌองถิไน ดยระบุ
ผนงานละความชืไอมยงดังกลาว (5)  

3.9 ความชืไอมยง
ของยุทธศาสตร์฿น
ภาพรวม ความชืไอมยงองค์รวมทีไนำเปสูการพัฒนาทຌองถิไนทีไกิดผลผลิต/ครงการจาก

ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 Thailand 4.0 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด /ผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัดละ           
ยุทธศาสตร ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (5)   รวมคะนน 100   

3. นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน  
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

ประดในการพิจารณา คะนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 
3. การประมนิผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 
4.   ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. ครงการพัฒนา ประกอบดຌวย 60  5.1 ความชัดจนของชืไอครงการ (5)  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ (5)  5.3 ปງ าหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนนำเปสูการตัๅ ง

งบประมาณเดຌถูกตຌอง (5)  5.4 ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  5.5 ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (5)  5.6 ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 (5)  5.7 ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  5.8 ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติ
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ (5)  5.9 งบประมาณ มีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) (5)  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาด
วาจะเดຌรับ (5)  5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ (5)  รวม 100 
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คะนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌรับพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไน

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน)  
4. นวทางบืๅองตຌน฿นการ฿หຌคะนนนวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการ

สอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

1.การสรุปสถานการณ์พัฒนา  ป็นการวิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ทຌ อ ง ถิไ น  ( ฿ ชຌ ก า ร วิ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
ละ Trend ปัจจัยละสถานการณ์การปลีไยนปลงทีไมีผลตอ
การพัฒนา อยางนຌอยตຌองประกอบดຌวยการวิคราะห์ศักยภาพ
ดຌานศรษฐกิจ,สังคม,ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม) 10  

2. การประมินผลการนำ
ผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿น
ชิงปริมาณ 1) การควบคุมทีไมีการ฿ชຌตัวลขตางโ พืไอนำมา฿ชຌวัดผล฿นชิง

ปริมาณ ชน การวัดจำนวนครงการ กิจกรรม งานตางโ กใคือ
ผลผลิตนัไนองวาป็นเปตามทีไตัๅงปງาหมายอาเวຌหรือเมจำนวน
ทีไดำนินการจริงตามทีไเดຌกำหนดเวຌทาเร จำนวนทีไเมสามารถ
ดำนินการเดຌมีจำนวนทาเหรสามารถอธิบายเดຌตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทຌองถิไนตามอำนาจ
หนຌาทีไทีไเดຌกำหนดเวຌ 10   2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีไ
ดำนินการ฿นชิงปริมาณ (Quantitative)    

3. การประมินผลการนำ
ผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบตัิ฿น
ชิงคุณภาพ 1) การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชิงคุณภาพคือ

การนำอาทคนิคตางโ มา฿ชຌพืไอวัดวาภารกิจ ครงการ 
กิจกรรม งานตางโ ทีไดำนนิการ฿นพืๅนทีไนัๅนโ ตรงตอความ
ตຌองการของประชาชนหรือเมละป็นเปตามอำนาจหนຌาทีไ
หรือเม ประชาชนพึงพอ฿จหรือเม สิไงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำนินการตางโ มสีภาพหรือลักษณะถูกตຌอง คงทน ถาวร 
สามารถ฿ชຌการเดຌตามวตัถุประสงค์หรือเม ซึไงป็นเปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีไบรรลุ
วัตถุประสงค์ละปງาหมายของผนการปฏบิัติราชการตามทีไ
เดຌรับงบประมาณมาดำนนิการ รวมถึงสามารถทียบคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน                                          
2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีไ
ดำนินการ฿นชิงคุณภาพ (Qualitative) 10  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

4. ผนงานละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 1) วิ คราะห์ผนงาน งาน ทีไ กิดจากดຌานตางโ มีความ

สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นมิติ
ตางโ จนนำเปสูการจัดทำครงการพัฒนาทຌองถิไนดย฿ชຌ  SWOT Analysis/Demand ( Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ทຌ อ ง ถิไ น ทีไ มี พืๅ น ทีไ ติ ด ต อ กั น                                        
2) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดຌานตางโ ทีไสอดคลຌองกับ
การกຌเขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ   10       

5. ครงการพัฒนา                    
5.1 ความชัดจนของชืไอครงการ 
            
                                                  
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับครงการ 
                                                   
5.3 ปງาหมาย(ผลผลิตของ
ครงการ) มีความชดัจนนำเปสู
การตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง 
                                                               

                                                                                                                                                                              

5.4 ครงการมีความสอดคลຌอง
กับผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี
                                
                                                                                                                                                                                                                                         

ประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 60              
ป็นครงการทีไมีวัตถุประสงค์สนองตอผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดำนินการพืไอ฿หຌ
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทีไกำหนดเวຌ ชืไอครงการมีความชัดจนมุงเปรืไอง฿ดรืไองหนึไง 
อานลຌวขຌา฿จเดຌวาจะพัฒนาอะเร฿นอนาคต (5)   
มีวัตถุประสงค์ชัดจน (clear objective) ครงการตຌองกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคลຌองกับความป็นมาของครงการ สอดคลຌอง
กับหลักการละหตุผล วิธีการดำนินงานตຌองสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ มีความป็นเปเดຌชัดจน มีลักษณะฉพาะจาะจง                                                                                                                           

(5)  
สภาพทีไอยาก฿หຌกิดขึๅน฿นอนาคตป็นทิศทางทีไตຌองเป฿หຌถึง
ปງาหมายตຌองชัดจน สามารถระบุจำนวนทาเร กลุมปງาหมาย
คืออะเร มีผลผลิตอยางเร กลุมปງาหมาย พืๅนทีไดำนินงาน ละ
ระยะวลาดำนินงานอธิบาย฿หຌชัดจนวาครงการนีๅจะทำทีไเหน 
ริไมตຌน฿นชวงวลา฿ดละจบลงมืไอเร ฿ครคือกลุมปງาหมายของ
ครงการ หากกลุมปງาหมายมีหลายกลุม ฿หຌบอกชัดลงเปวา
฿ครคือกลุมปງาหมายหลัก ฿ครคือกลุมปງาหมายรอง (5)    
ครงการสอดคลຌองกับ  (1) ความมัไ นคง (2 ) การสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน (3) การพัฒนาละสริมสรຌาง
ศักยภาพคน (4) การสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียม
กันทางสังคม (5) การสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็น
มิตรตอสิไงวดลຌอม (6) การปรับสมดุลละพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌกิดความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน (5)  
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ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

5.5 ปງาหมาย(ผลผลิตของ
ครงการ) มีความสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาต ิ  
                                                                                                                                                   

                                                                                      
                               
                                                
5.6 ครงการมีความสอดคลຌอง
กับ Thailand 4.0                                 

         
            
           
                                                                                                                                                                                           

5.7 ครงการสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
      
                                                                                                              
5.8 ครงการกຌเขปัญหาความ
ยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌ
ประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ     
                                                                                                                            

 
ครงการมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติฉบับทีไ 12 ดย (1) ยึดหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง (2) ยึดคนป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดปງาหมายอนาคตประทศ
เทย 2579 (5) ยึดหลักการนำเปสูการปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจัง฿น 5 ปีทีไตอยอดเปสูผลสัมฤทธิ์ทีไป็นปງาหมาย
ระยะยาว ภาย฿ตຌนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการขงขันละการหลุดพຌนกับดักรายเดຌปานกลางสู
รายเดຌสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยละการปฏิรูป
ระบบพืไอสรຌางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
หลืไอมลๅำทางสังคม (4) การรองรับการชืไอมยงภูมิภาคละ
ความป็นมือง (5) การสรຌางความจริญติบตทางศรษฐกิจ
ละสังคมอยางป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม (6) การบริหารราชการ
ผนดินทีไมีประสิทธิภาพ  

(5)  
ครงการมีลักษณะหรือสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนครงสรຌาง
ศรษฐกิจเปสู Value – Based Economy หรือศรษฐกิจทีไ
ขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ทำนຌอย เดຌมาก ชน (1) ปลีไยนจาก
การผลิตสินคຌาภคภัณฑ์เปสูสินคຌาชิงนวัตกรรม (2) ปลีไยน
จากการขับคลืไอนประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรม เปสูการ
ขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม 
(3) ปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิตสินคຌาเปสูการนຌนภาค
บริการมากขึๅน รวมถึงครงการทีไ ติมตใมดຌวยวิทยาการ 
ความคิดสรຌางสรรค์ นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ
การวิจัยละพัฒนาลຌวตอยอดความเดຌปรียบชิงปรียบทียบ
ชน ดຌานกษตร ทคนลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ (5)  
ครงการพัฒนาทຌองถิไนมีความสอดคลຌองกับหຌวงระยะวลาของ
ผนพัฒนาจังหวัดทีไเดຌกำหนดขึๅน พืไอขับคลืไอนการพัฒนา
ทຌองถิไนสมือนหนึไงการขับคลืไอนการพัฒนาจังหวัด ซึไงเม
สามารถยกสวน฿ดสวนหนึไ งออกจากกันเดຌ นอกจากนีๅ
ครงการพัฒนาทຌองถิไนตຌองป็นครงการชืไอมตอหรือดินทาง
เปดຌวยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไเดຌกำหนดขึๅนทีไป็นปัจจุบัน (5)  
ป็นครงการทีไดำนินการภาย฿ตຌพืๅนฐานความพอพียงทีไ
ประชาชนดำนินการองหรือรวมดำนินการ ป็นครงการตอ
ยอดละขยายเดຌป็นครงการทีไประชาชนตຌองการพืไอ฿หຌกิด
ความยัไงยืนซึไงมีลักษณะทีไจะ฿หຌทຌองถิไนมีความมัไนคง มัไงคัไง 
ยัไงยืน ป็นทຌองถิไนทีไพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามปรัชญา
ศรษฐกจิพอพียง  (5)  
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5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลติ
ครงการ)          5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ                                                                                                           
5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) 
ละสอดคลຌองกับวัตถปุระสงค์
ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับ       
5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค ์ งบประมาณครงการพัฒนาจะตຌองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 

ประการ฿นการจัดทำครงการเดຌก  (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความปรง฿ส (Transparency) (5)  
การประมาณการราคาพืไอการพัฒนาตຌอง฿หຌสอดคลຌองกับ
ครงการถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทຌองถิไน มีความปรง฿ส฿นการกำหนดราคาละ
ตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์ (5)  
มีการกำหนดดัชนีชีๅวัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ทีไ สามารถวัดเดຌ  (measurable) ฿ชຌบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ฿ชຌบอกประสิทธิภาพ (efficiency) เดຌ ชน 
การกำหนดความพึงพอ฿จการกำหนดรຌอยละ การกำหนดอัน
กิดจากผลของวัตถุประสงค์ทีไกิดสิไงทีไเดຌรับ (การคาดการณ์ 
คาดวาจะเดຌรับ) (5)  
ผลทีไ เดຌรับป็นสิไ งทีไ กิดขึๅนเดຌจริงจากการดำนินการตาม
ครงการพัฒนาซึไงสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ การเดຌผล
หรือผลทีไ กิดขึๅนจะตຌองทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวา
วัตถุประสงค์ ซึไงการขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ
ป็นเปเดຌละมีความฉพาะจาะจง ฿นการดำนินงานตาม
ครงการ (2) วัดละประมินผลระดับของความสำรใจเดຌ (3) 
ระบุสิไงทีไตຌองการดำนินงานอยางชัดจนละฉพาะจาะจงมาก
ทีไสุดละสามารถปฏิบัติเดຌ (4) ป็นหตุป็นผล สอดคลຌองกับ
ความป็นจริง (5) สงผลตอการบงบอกวลาเดຌ (5)  

รวมคะนน 100   2.การติดตามละประมินผลครงการ  การติดตามละประมินผลครงการ กำหนดการติดตามป็นรายเตรมาสละนำผนการดำนินงานของ
ทศบาลมาพิจารณาวามีครงการ฿ดทีไจะดำนินการ฿นเตรมาสรก เตรมาสทีไ 2 เตรมาสทีไ 3 จนถึงเตรมาสสุดทຌาย 
ละมีการประมินผลการดำนินครงการดังกลาววามีประสิทธิภาพละประสิทธิผลพียง฿ด ดย฿ชຌกณฑ์ตัวชีๅวัด
คุณคาของครงการ 4 ตัวชีๅวัด เดຌก งบประมาณ฿นการดำนินการ ระยะวลา฿นการดำนินการ ผลผลิต ละ
ผลลัพธ์฿นการดำนินการ ละสรุปผลการดำนินงานตามผนวามีครงการ฿ดบຌางทีไทศบาลสามารถนำมาปฏิบัติ 
เดຌจริง ครงการ฿ดทีไเมเดຌทำพราะสาหตุอะเร ป็นการประมินศักยภาพของทศบาล฿นการดำนินการตามผนทีไ
เดຌวางเวຌ     
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3. สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไน฿นภาพรวม 

3.1 การวัดผล฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ   ป็นการสดงถึงวิธีการติดตามละประมินผลผนพัฒนาละครงการพัฒนาตามผนพัฒนา
ทຌองถิไนสีไปี ดยการกำหนดรูปบบทีไจะ฿ชຌติดตามละประมินผลพืไอตรวจสอบวา การดำนินกิจกรรมตาม
ครงการอยูภาย฿ตຌระยะวลาละงบประมาณทีไกำหนดเวຌหรือเม ละผลของการดำนินครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีไวางเวຌหรือเม การติดตามละประมินผลผนการพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา฿ชຌรูปบบทีไ          
กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนกำหนดป็นนวทางเวຌ คือ 

3.1.1 บบประมินผลผนพัฒนา  บบทีไ 1 บบประมินตนอง฿นการจัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
3.1.2 บบติดตามผนพัฒนา฿ชຌบบรายงาน  บบทีไ 2 บบติดตามตนอง พืไอติดตามผลการดำนินงานตามผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน   3.1.3 บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน    บบทีไ 3/1 บบประมินผลการดำนินงานตามผนพัฒนา    บบทีไ 3/2 บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครอง            
สวนทຌองถิไน฿นภาพรวม    บบทีไ 3/3 บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครอง              
สวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศาสตร์  
4. ขຌอสนอนะ฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน฿นอนาคต 

4.1 ผลกระทบนำเปสูอนาคต  4.1.1 กิดการพัฒนาทีไลาชຌา พราะการดำนินงานตางโ ขององค์กรปกครองสวนตຌองผาน
กระบวนการหลายขัๅนตอน สลับซับซຌอน  4.1.2 ประชาชนอาจกิดความบืไอหนายกับกระบวนการจัดทำผนทีไมีความยุงยากมากขึๅน  4.1.3 ปัญหาอาจเมเดຌรับการกຌเขอยางตรงจุดพราะขຌอจำกัดของระบียบกฎหมายทีไทำเดຌยาก
ละบางรืไองอาจทำเมเดຌ   

4.2 ขຌอสังกต ขຌอสนอนะ ผลจากการพัฒนา  4.2.1 การจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนควรพิจารณางบประมาณละคำนึงถึงสถานะการคลัง฿นการ
พิจารณาครงการ/กิจกรรม ทีไจะบรรจุ฿นผนพัฒนาทຌองถิไน  

4.2.2 ควรรงรัด฿หຌมีการดำนินครงการ/กิจกรรม ทีไตัๅง฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจาย฿หຌ
สามารถดำนินการเดຌ฿นปีงบประมาณนัๅน   

4.2.3 ทศบาลควรพิจารณาตัๅงงบประมาณ฿หຌพียงพอละหมาะสมกับกับภารกิจตละดຌาน         
ทีไจะตຌองดำนินการ ซึไงจะชวยลดปัญหา฿นการอนพิไม อนลด  อนตัๅงจายรายการ฿หม      


