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คำนำ 
การติดตามละประมินผลการดำนินงานถือป็นขัๅนตอนหนึไงของการจัดทำผนงาน/ครงการทีไมี

ความสำคัญตอการพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดย฿นตละปีจะมีครงการพัฒนา฿นรูปบบ
ตางโ นำสนอขຌามาบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนาทຌองถิไนป็นจำนวนมาก ซึไงผลการดำนินงานจะบรรลุตามป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ทีไวางเวຌมากหรือนຌอยพียง฿ด การติดตามละประมินผลจะป็นกุญจสำคัญทีไจะป็นคำตอบ฿นสวนนีๅ 
ทศบาลตำบลรัษฎา เดຌหในความสำคัญของการติดตามละประมินผลการดำนินงาน จึงตงตัๅงคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา ทำหนຌาทีไติดตามละประมินผลการดำนินงานตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ.2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2564 พืไอจะเดຌทราบผลความกຌาวหนຌา฿นการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅน ตลอดจนทราบผลสัมฤทธิ์ทีไกิดขึๅน฿นการปฏิบัติงาน 

บัดนีๅคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา เดຌจัดทำ รายงาน
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ.2561 – 2565 ทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2564 
รียบรຌอยลຌว ซึไงจะป็นประยชน์สำหรับผูຌบริหารละผูຌทีไรับผิดชอบครงการ ฿นการพัฒนา  ปรับปรุง กຌเขการ
ดำนินงานของทศบาล฿หຌมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล ตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ
อยางทຌจริง 

หวังป็นอยางยิไงวารายงานการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561 - 2565)
ทศบาลตำบลรัษฎา ฉบับนีๅจะมีประยชน์฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับการติดตามละประมินผล฿นการวางผนละ
กระตุຌน฿หຌผูຌกีไยวขຌอง฿นการจัดทำผนพัฒนา฿หຌความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการกำหนด ผนพัฒนา
ทຌองถิไน ละป็นครืไองมือทีไ฿ชຌกำหนดทิศทางการพัฒนาของทศบาลตำบลรัษฎาตอเป  

คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
ทศบาลตำบลรัษฎา 
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บทสรุปผูຌบริหารทຌองถิ่น    จากการติดตาม ประมินผล  ละการดำนินครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-
2565)  ประจำปี 2564  ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอประมินผลการดำนินครงการ฿นตละยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ดยติดตามขຌอมูลการดำนินงานครงการตางโ  หนวยงานตางโ  ของทศบาล  สามารถสรุปผลการดำนินงาน
เดຌ  ดังนีๅ 
1.  ผลการดำนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในผนพัฒนาทຌองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี  

2564  ครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปี  2564  มีจำนวน  226  ครงการ  
เดຌรับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  153  ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  67.70  ของครงการตามผนพัฒนา  
ครงการทีไดำนินการลຌวสรใจมีจำนวน 66 ครงการ ละอยูระหวางดำนินการ จำนวน 13  ครงการ  รวม 
79  ครงการ  คิดป็นรຌอยละ 52.29  ของจำนวนครงการทีไเดຌรับอนุมัติ  ละเมเดຌดำนินการ  จำนวน  75 
ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  48.37  ฿นสวนของงบประมาณ  งบประมาณตามผนฯ  จำนวน  430,579,850  
บาท  เดຌรับอนุมัติ  199,766,210  บาท  คิดป็นรຌอยละ 46.39  ของงบประมาณตามผนฯ  ยกป็น
งบประมาณของครงการทีไดำนินการลຌวสรใจทีไบิกจายจริง  จำนวน  88,799,600.58  บาท  
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  

ประจำปี  25644  
ระดับความพึงพอใจตอผลการดำนินงานของทศบาลในภาพรวม    ฿นการวิคราะห์ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล  ฿น

ภาพรวม  ตามบบรายงาน 2/1  ทัๅง 9  ประดใน  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงาน
ครงการของทศบาล  อยู฿นระดับ  มาก   ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.68  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  
ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/
กิจกรรม  มีคาฉลีไยทากับ  3.80  รองลงมาคือ  ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ
ประชาชน฿นทຌองถิไน  ละการกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน  มีคาฉลีไยทากับ  
3.77  สดง฿หຌหในวาประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นผลการดำนินงานทีไทศบาลจัดขึๅน  ซึไงผลการดำนินงานของ
ทศบาลป็นประยชน์ตอประชาชน นำเปสูการกຌเขปัญหาละตอบสนองตามตຌองการของประชาชนเดຌ  

ระดับความพึงพอใจตอผลการดำนินงานของทศบาลในตละยุทธศาสตร์ในภาพรวม    จากตาราง  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานครงการตางโ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นตละยุทธศาสตร์  ดยภาพรวมมีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ มาก  มืไอ
พิจารณายกตละยุทธศาสตร์จะมีระดับความพึงพอ฿จ  อยู฿นระดับมากละปานกลาง  ดยยุทธศาสตร์ทีไ
ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานครงการมากทีไสุดคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละ
การทองทีไยว  มีคาฉลีไยทากับ  4.00  รองลงมาคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  มี
คาฉลีไยทากับ 3.89  ละทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานครงการนຌอยทีไสุด  คือ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  มีคาฉลีไยทากับ 3.16 
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3.  ขຌอสนอนะของคณะกรรมการฯ 
1.  ทศบาลควรทบทวนหรือคຌนหาสาหตุของการทีไเมเดຌดำนินการ พืไอพัฒนาละปรับปรุงการ

ดำนินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 2.  ทศบาลควรมีการรงดำนินการครงการ/กิจกรรม ฿หຌสอดคลຌองกับผนการดำนินงาน 3.  ทศบาลควรทบทวนการจัดทำผนพัฒนาทศบาล฿หຌสอดคลຌองกับงบประมาณ  สามารถนำเปสู
การปฏิบัติเดຌอยางตอนืไอง  ตรงกับความตຌองการละกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชนเดຌอยาง
ทຌจริง 

4.  ฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน  ผนพัฒนาทຌองถิไนพิไมติมหรือปลีไยนปลง  ควรมีการสืบคຌน
ขຌอมูลพืๅนฐานชิงประจักษ์  ดยการศึกษาวิคราะห์ละรวบรวมขຌอมูลพืๅนฐานทีไป็นปัจจุบันอยาง
รอบดຌาน  ตลอดจนความตຌองการของประชาชนหรือความดือดรຌอนจริง  ทัๅงขຌอมูลภาย฿นตำบล 
ขຌอมูลสวนราชการ ละขຌอมูลของพืๅนทีไตำบลขຌางคียง  พืไอป็นขຌอมูลปรียบทียบ฿หຌกิดความ
ชืไอมยงบูรณาการผนพัฒนา  พืไอ฿หຌเดຌผนพัฒนาทຌองถิไนทีไสมบูรณ์มีความป็นเปเดຌ  กิดความ
ชืไอมัไน  พืไอความสามารถกຌปัญหาเดຌตรงกับความจริงละความดือดรຌอนของประชาชนจริงโ  
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บทนำ    ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช  2560  มาตรา 253  ฿นการดำนินงาน  บัญญัติ
฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  สภาทຌองถิไน  ผูຌบริหารทຌองถิไน  ปຂดผยขຌอมูลละรายงานผลการดำนินงาน฿หຌ
ประชาชนทราบ  รวมตลอดทัๅงมีกลเก฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนมีสวนรวมดຌวย  ละตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวย
การจัดทำผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ. 2548  กຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ 3  พ.ศ. 2561  หมวด 6  
กำหนด฿หຌ  ผูຌบริหารทຌองถิไนตงตัๅงคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  พืไอทำหนຌาทีไ฿นการ
กำหนดนวทาง วิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา  ดยคณะกรรมการดังกลาว  จะดำนินการติดตาม
ละประมินผลอง  หรือผูຌบริหารทຌองถิไนอาจมอบ฿หຌหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกดำนินการภาย฿ตຌขຌอกำหนด
ขอบขายละรายละอียดทีไคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนกำหนดกใเดຌ ละ฿หຌคณะกรรมการ
ฯ รายงานผล พรຌอมทัๅงสนอความหใน  ซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌ
ผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน  คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน  ละประกาศผลการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน  ละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวาสามสิบวัน
ดยอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง  ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป  นัๅน    การติดตามละประมินผล ถือป็นขัๅนตอนทีไสำคัญ  ละจำป็นอยางยิไงตอการดำนินการพัฒนา
ทຌองถิไน฿นการนำผนเปสูการปฏิบัติ  พราะจะทำ฿หຌทราบถึงความกຌาวหนຌาของการดำนินการตามผนวาเดຌมีการ
ปฏิบัติตามขัๅนตอนละกิจกรรมทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นผนงาน  สามารถบรรลุตามปງาหมายทีไกำหนดเวຌหรือเม  ซึไงขຌอมูล
ดังกลาวจะนำเป฿ชຌปรับปรุง  กຌเข การขยายขอบขต  หรือยุติ การดำนินการ ดยป็นตัวบงชีๅวา  ครงการทีไกำหนดเวຌ
มีการปฏิบัติหรือเม  ฿หຌผลป็นอยางเร  สามารถนำเปสูความสำรใจตามครงการทีไกำหนดเวຌหรือเม อีกทัๅงยังป็นการ
ตรวจสอบวามีความสอดคลຌองกับการ฿ชຌทรัพยากร (งบประมาณ) พียง฿ด  ซึไงผลทีไเดຌจากการติดตามละประมินผล ถือ
ป็นขຌอมูลยຌอนกลับ (Feedback) ทีไสามารถนำเป฿ชຌ฿นการปรับปรุง  ละการตัดสิน฿จ฿นการจัดทำผนพัฒนาฉบับ
ตอเป  ดยเดຌทำการติดตามผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ.2561-2565) ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  
ป็นรายเตรมาสมืไอริไมปงบประมาณละประมินผลมืไอสรใจสิๅนปงบประมาณ    ดังนัๅน  พืไอ฿หຌการปฏิบัติป็นเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทำผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ละกຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ 3  พ.ศ. 2561  ทศบาลตำบลรัษฎา  จึงเดຌ
ตงตัๅงคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎาขึๅนมา  พืไอทำหนຌาทีไกำหนดนวทาง
วิธีการละดำนินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา  ตลอดจนรายงานผลละสนอความหใน  ซึไงเดຌจากการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไน  ซึไงคณะกรรมการชุดนีๅ  ประกอบดຌวยหลายฝຆาย หลายหนวยงาน  
ทัๅง฿นสวนของสมาชิกสภาทศบาล  ผูຌทนประชาคมทຌองถิไน  ผูຌทนหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  หัวหนຌาสวนราชการของ
ทศบาล  ละผูຌทรงคุณวุฒิทีไผูຌบริหารทຌองถิไนคัดลือก  ซึไงจากการทีไมีคณะกรรมการมาจากหลายฝຆายหลายหนวยงาน  
จะทำ฿หຌการติดตามละประมินผลการดำนินงานตามผนพัฒนาของทศบาลตำบลรัษฎา  ป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 ส่วนทีไ   1 



  
 

 บทนำ 1-2 
1. ความสำคัญของการติดตามละประมินผล    การติดตาม  (Monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมทีไทำพืไอสดง฿หຌหในวากิดอะเรขึๅน฿นภาคปฏิบัติ
ดຌวยการติดตามละบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ตามนยบายละปງาหมายซึไงกำหนด
เวຌ฿นผนงาน การติดตามผลสามารถตือนถึงนวนຌมทีไเมตຌองการเดຌลวงหนຌา ซึไงทำ฿หຌหในความจำป็น฿นการ
ดำนินการกຌเข   การประมินผล  (Evaluation)  หมายถึง  การวิคราะห์ผลทีไเดຌจากการติดตามผลมาระยะหนึไง พืไอ
ประมินวาความปลีไยนปลง (ซึไงป็นผลจากการปฏิบัติ) ทีไกิดขึๅน ป็นเปตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายของผน
หรือเม ผลการประมินอาจยืนยันวา การปลีไยนปลงป็นเป฿นทิศทางดียวกับทีไกำหนดเวຌ฿นผน หรืออาจสดงถึง
ความลาชຌาหรือผลกระทบขຌางคียง ซึไงควรกการทบทวน   การติดตามละประมินผล   จึงป็นครืไองมือทีไสำคัญสำหรับผูຌบริหารทีไจะเดຌทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงาน฿นชวงวลาทีไผานมา ซึไงผลจากการติดตามละประมินผล ตลอดจนขຌอสนอนะทีไเดຌจะป็นนวทางทีไ
ผูຌบริหารจะนำเปปรับปรุงการบริหารงาน฿นอนาคตเดຌป็นอยางดี  
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามละประมินผล    การติดตามละประมินผลครัๅงนีๅ  มีวัตถุประสงค์  ดังนีๅ 

2.1  พืไอป็นครืไองมือ฿นการบริหารราชการของทศบาลตำบลรัษฎา ซึไงจะชวยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหนຌาทีไของหนวยงาน รวมทัๅงปรับปรุงการปฏิบัติงาน฿หຌดีขึๅนมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล 

2.2  พื ไอประมินผลความพึงพอ฿จของประชาชน฿นขตทศบาลตำบลรัษฎา  ตอผลการ
ดำนินงาน ของทศบาล฿นภาพรวมละ฿นตละยุทธศาสตร์ 

2.3  พืไอ฿หຌทราบถึงปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะ฿นการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 
2.4  พืไอนำผลทีไเดຌจากการประมิน  เปประกอบการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร  ตลอดจนนำเป฿ชຌป็น

ฐานขຌอมูล฿นการวางผนพัฒนาทศบาล฿นระยะตอเป  
3.  ขัๅนตอนการติดตามละประมินผล    ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย  วาดຌวยการจัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพ.ศ. 
2548  ละกຌเขพิไมติมถึงฉบับที ไ 3 พ.ศ. 2561  เดຌกำหนด฿หຌมีการติดตามละประมินผลผนพัฒนาที ไเดຌ
ดำนินการตามครงการที ไกำหนดเปลຌว  พืไอตรวจสอบควบคุม฿หຌการดำนินงานตามครงการป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ละกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของครงการทีไเดຌกำหนดเวຌ  ดยมีองค์ประกอบของรายการ
ติดตามละประมินผล  ดังนีๅ  
   1)  กำหนดองค์กรรับผิดชอบ฿นการติดตามละประมินผล 
   2)  กำหนดนวทางละวิธีการติดตามละประมินผล 
   3)  กำหนดชวงวลา฿นการติดตามละประมินผล     



  
 

 บทนำ 1-3 
1). กำหนดองค์กรรับผิดชอบ฿นการติดตามละประมินผล     ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 
2548  ละกຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ 3  พ.ศ. 2561  หมวด  6  ขຌอ  28  เดຌกำหนด฿หຌผูຌบริหารตงตัๅงคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ประกอบดຌวย     1.  สมาชิกสภาทຌองถิไนทีไสภาคัดลือก     จำนวน   3  คน 
   2.  ผูຌทนประชาคมทຌองถิไนทีไประชาคมทຌองถิไนคัดลือก   จำนวน    2  คน  
   3.  ผูຌทนหนวยทีไกีไยวขຌองทีไผูຌบริหารทຌองถิไนคัดลือก  จำนวน    2  คน  
   4.  หัวหนຌาสวนการบริหารทีไคัดลือกกันอง    จำนวน    2  คน 
   5.  ผูຌทรงคุณวุฒิทีไผูຌบริหารทຌองถิไนคัดลือก    จำนวน    2  คน  
     ดย฿หຌคณะกรรมการลือกกรรมการหนึไงคนทำหนຌาทีไประธานคณะกรรมการ  ละกรรมการอีกหนึไงคน
ทำหนຌาที ไลขานุการของคณะกรรมการ  ละขຌอ  29  เดຌกำหนด฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทຌองถิไน  มีอำนาจหนຌาทีไ  ดังนีๅ 
   1.  กำหนดนวทางวิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
   2.  ดำนินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 
   3.  รายงานผลละสนอความหใน  ซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหาร
ทຌองถิไน  พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน  คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน  ละประกาศผลการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันอยางนຌอยหนึไงครัๅง   ภาย฿นดือน ธันวาคมของทุกป   
ทัๅงนีๅ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน 
   4.  ตงตัๅงคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  พืไอชวยปฏิบัติงานตามทีไหในสมควร      ซึไงทศบาลตำบลรัษฎา  เดຌตงตัๅงคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบล
รัษฎา  ตามคำสัไงทศบาลตำบลรัษฎา  ทีไ 1348 / 2563  ลงวันทีไ  29  ธันวาคม  2563  รืไองตงตัๅงคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  ละคำสัไงทศบาลตำบลรัษฎาทีไ 509/2564 ลงวันทีไ 1 
มิถุนายน  2564  รืไองตงตัๅงคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา (ทน
ตำหนงทีไวาง)  ละเดຌตงตัๅงประธานละลขานุการคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล
ตำบลรัษฎา  ตามคำสัไงทศบาลตำบลรัษฎา  ทีไ 44/2564  ลงวันทีไ  14 มกราคม  2564  รืไองตงตัๅงประธานละ
ลขานุการคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา              



  
 

 บทนำ 1-4 
                   
2). กำหนดนวทางละวิธีการติดตามประมินผล   คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนของ ทศบาลตำบลรัษฎา เดຌกำหนดการบง
ขัๅนตอนพืไอป็นการกำหนดนวทางละวิธีการสำหรับการติดตามละประมินผลผนพัฒนาของ  ทศบาลตำบลรัษฎา 
ดังนีๅ  

1) มอบหมาย฿หຌงานวิคราะห์นยบายละผน  ฝຆายผนงานละงบประมาณ  จัดกใบขຌอมูล฿น
สวนทีไกีไยวขຌองตามบบฟอร์ม (บบรายงานติดตามผลการดำนินครงการตามผนพัฒนา
ทຌองถิไน ละผนการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา)  ปละ 2 ครัๅง  ละรวบรวมจัดสง฿หຌ
คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  ภาย฿นกำหนด  

2) มอบหมาย฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองจัดกใบขຌอมูลภาคสนาม  ดย฿ชຌบบสอบถามป็น
ครืไองมือ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดำนินครงการ  

3) สรุปผลการติดตามผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  ผนการดำนินงาน  ละ
ผลประมินความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดำนินงานครงการ  พืไอนำสนอผูຌบริหาร
ทຌองถิไนทราบ  

3). กำหนดช่วงวลา฿นการติดตามละประมินผล     กำหนดชวงวลา฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ดยกำหนดชวงวลา฿นการติดตามละ
ประมินผลครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  ดยมีการติดตามการดำนินงานครงการ  ปละ 2 ครัๅง  นอกจากนีๅ
ประมินผลความพึงพอ฿จของประชาชน  มืไอดำนินการสรใจสิๅน  ละจะประมินผลการดำนินงาน฿นภาพรวมละ฿น
ตละยุทธศาสตร์  ตลอดจนการ฿ชຌจายงินงบประมาณ  อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง  ซึไงคณะกรรมการติดตามละ

สรุปข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพฒันา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลและเสนอความเห็น 

การติดตามและประเมินผล 
รายงานตอ่สภาเทศบาล  คณะกรรมการ 

พฒันาเทศบาล  (ภายในเดือนธันวาคม  โดย
ปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่ 30วนั) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 



  
 

 บทนำ 1-5 
ประมินผล  จะรายงานผลละสนอความหในตอนายกทศมนตรี พืไอ฿หຌนายกทศมนตรีสนอตอสภาทศบาล  
คณะกรรมการพัฒนาทศบาล  ละจะประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ 
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅงภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป ทัๅงนีๅ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวา 30 วัน  

กิจกรรม ปี พ.ศ. 2564 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1. รายงานติดตามผลการ

ดำนินครงการตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน ละ
ผนการดำนินงานของ
ทศบาลตำบลรัษฎา (รอบ
ดือนมษายน)             
2. การประมินผล  
    การดำนินงาน฿นภาพรวม 
    ละ฿นตละยุทธศาสตร ์
    ตลอดจนการ฿ชຌจายงิน 
    งบประมาณ             
3. การผยพร              
4. ครืไองมือการติดตามละประมินผล   คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  เดຌกำหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿น
การติดตามละประมินผล  ดังนีๅ   1. การทดสอบละการวัด (Tests & Measurement) วิธีการนีๅจะทำการทดสอบละวัดผล  พืไอดู
ระดับการปลีไยนปลง ซึไงรวมถึงบบทดสอบตางโ การประมินการปฏิบัติงาน ละนวทางการวัด จะ฿ชຌครืไองมือ฿ด
฿นการทดสอบการวัดนัๅนป็นเปตามความหมาะสมของครงการพัฒนาทຌองถิไน   2. การสำรวจ หมายถึง การสำรวจพืไอประมินความคิดหใน การรับรูຌ ทัศนคติ ความพึงพอ฿จ ความ
จำป็น ความตຌองการของประชาชน฿นตำบลรัษฎา   3.  อกสาร  (Document)  การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ละครงการ มีความจำป็น
อยางยิไงทีไจะตຌอง฿ชຌอกสาร ซีไงป็นอกสารทีไกีไยวขຌองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความตຌองการของประชาชน฿น
ตำบลรัษฎา  สาหตุของปัญหา นวทางกຌเขปัญหาหรือนวทางการพัฒนา ตลอดจนปງาประสงค์ คาปງาหมาย      
กลยุทธ์ ผนงาน ครงการ วิสัยทัศน์ของทศบาลตำบลรัษฎา  
5.  ประยชน์ของการติดตามละประมินผล  

1. เดຌทราบถึงสถานภาพละสถานการณ์ตางโ ของการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิ ไนละการ
ดำนินการตามครงการ  ซึไงจะทำ฿หຌวิธีการปฏิบัติดำนินการป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 

2. เดຌทราบถึงขຌอดี ขຌอสีย ขຌอบกพรองตางโ ตลอดจนปัจจัยทีไทำ฿หຌผนพัฒนาทຌองถิไนละการ
ดำนินการตามครงการพัฒนาทຌองถิไนมีปัญหา ทำ฿หຌสามารถกຌเขเดຌถูกจุดตรงปງาหมายอยาง
ทันทวงที ทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต 



  
 

 บทนำ 1-6 
3. ชวย฿หຌการ฿ชຌทรัพยากรตางโ กิดความประหยัด คุຌมคา เมสียผลประยชน์ ประหยัดวลา 

งบประมาณ ละทรัพยากร฿นการดำนินครงการพัฒนาทຌองถิไน 
4. สามารถกใบรวบรวม วิคราะห์ขຌอมูลตางโ ทีไกีไยวกับรายละอียด ความตຌองการ สภาพปัญหา

ตางโ ทีไจะนำเปจัดทำป็นครงการพัฒนาทຌองถิไน  พืไอนำสนอครงการ฿นชิงสถิติหรือขຌอมูล
ทีไป็นจริงทำ฿หຌเดຌรับความชืไอถือละการยอมรับจากประชาชน ผูຌมีสวนเดຌสีย หนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรตางโ 

5. กระตุຌน฿หຌผูຌปฏิบัติงานละผูຌกีไยวขຌองกับการพัฒนาทຌองถิไน การจัดทำครงการละรับผิดชอบ
ครงการ มีความสำนึกตอหนຌาที ไความรับผิดชอบ ละกระตือรือรຌน฿นการกຌเขตลอดจน
ปรับปรุงรายละอียด นืๅอหา ขຌอมูล฿หຌป็นปัจจุบันสมอ 

6. การวินิจฉัย สัไงการ นายกทศมนตรี  ปลัดทศบาล ผูຌบริหารระดับกอง/ฝຆาย สามารถวินิจฉัย 
สัไงการเดຌอยางถูกตຌอง ชัดจน รัดกุมมีหตุผล฿นการพัฒนาทຌองถิไน฿หຌสอดคลຌองกับสภาพความ
ป็นจริงละตามอำนาจหนຌาที ไ นอกจากนี ๅยังสามารถกำหนดมาตรการตางโ สำหรับการ
ปรับปรุงกຌเขละปງองกันความผิดพลาดทีไจะกิดขึๅนเดຌ 

7. ทำ฿หຌภารกิจตางโ ของบุคลากร฿นทศบาลตละคน ตละหนวยงานมีความสอดคลຌองกัน 
ประสานการทำงาน฿หຌป็นองค์รวมของหนวยงาน ทำ฿หຌปງาหมายของทศบาลกิดความสำรใจ
ตามปງาหมายหลัก มีความสอดคลຌอง กิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจ฿หຌป็นเปละตรงตามวัตถุประสงค์ของครงการ 
กิจกรรม งานตางโ ละประชาชนพึงพอ฿จมืไอรับการบริการ 



 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามละประมินผล  1. สรุปผลการติดตามละประมินผล  

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน  
วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vision)   สรຌางสรรค์พัฒนา กຌาวทันทคนลยี พืไอชุมชน คนรัษฎา   
ป้าประสงค์  (Goals)  
1.  ระบบครงสรຌางพืๅนฐานเดຌรับการพัฒนา฿หຌเดຌมาตรฐาน 
2.  ประชาชนมีสวนรวม฿นการดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
3.  ประชาชนมีทักษะ฿นการประกอบอาชีพสามารถสรຌางรายเดຌพิไมขึๅน 
4.  หลงทองทีไยวมีการพัฒนา฿หຌเดຌมาตรฐานระดับสากล 
4.  ประชาชนเดຌรับอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคน฿หຌมีคุณภาพ คุณธรรมละจริยธรรม สรຌางสังคม

หงการรียนรูຌ 
5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี เดຌรับบริการดຌานสวัสดิการสังคมอยางทัไวถึงละทาทียมกัน 
6.  ประชาชน฿นทຌองถิไนสามารถขຌาถึงบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานเดຌอยางทัไวถึง 
7.  ชุมชนมีความขຌมขใง มีความมัไนคงปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ปลอดปัญหายาสพติด ละธำรงเวຌ

ซึไงอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน 
8.  มีการบริหารจัดการดย฿ชຌหลักธรรมภิบาลนຌน฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการพัฒนาป็นหนวยงานทีไ

ขຌาถึงสภาพปัญหาละความตຌองการของประชาชนป็นอยางดี สรຌางความรูຌสึกป็นจຌาของ฿หຌกับ
ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ทศบาลตำบลรัษฎา    ดຌวยศักยภาพละขຌอจำกัดของทศบาลตำบลรัษฎา  จึงกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลรัษฎา  
ป็น  5 ยุทธศาสตร์  ดังนีๅ    1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว   4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม   5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร     

สวนทีไ  2 
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ซึไงตละยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีกลยุทธ์  ดังนีๅ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 1.1 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางคมนาคม ละระบบสาธารณูปภค฿หຌเดຌ

มาตรฐาน 
1.2 กอสรຌาง ปรับปรุงละพิไมประสิทธิภาพของระบบระบายนๅำพืไอ

ปງองกันนๅำทวม 
1.3 จัดระบียบละกຌเขปัญหาจราจร 
1.4 พัฒนาระบบเฟฟງาละระบบประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 2.1 สรຌางจิตสำนึกละกระบวนการมีสวนรวม฿นการดูลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 2.2 พัฒนาระบบการจัดการขยะ นๅำสีย ละมลพิษอืไน โ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว 3.1 สงสริมละสนับสนุนการสรຌางอาชพี พืไอพิไมรายเดຌ฿หຌก

ประชาชน 3.2 สงสริมละพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐานสากล 3.3 จัดภูมิทัศน์฿หຌมีความป็นระบียบรียบรຌอยสวยงาม 3.4 ปรับปรุงละพัฒนาสถานีขนสง฿หຌเดຌมาตรฐานพืไอป็นประตูสู
การทองทีไยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม 4.1 สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 4.2 พัฒนาการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌเดຌมาตรฐาน 4.3 สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบละตาม

อัธยาศัย 4.4 พัฒนาละยกระดับมาตรฐานการศึกษา 4.5 สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับดใก ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูຌดຌอยอกาส 4.6 สงสริมละสนับสนุนการรักษาความสงบรียบรຌอยละความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 4.7 สงสริมละสนับสนุน฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการกຌปัญหายา
สพติด 4.8 สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมดຌานกีฬาละนันทนาการ 4.9 สงสริมละสนับสนนุการจัดกิจกรรมดຌานศาสนา ประพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 4.10 สงสริมละสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุข฿หຌเดຌ

มาตรฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การ

บริหาร 6.1 สงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนา
ทຌองถิไน 

6.2 สงสริมละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
6.3 ปรับปรุงละพัฒนาครืไองมือครืไอง฿ชຌละสถานทีไปฏิบัติงาน 
6.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดกใบรายเดຌ 
6.5 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ขຌอม ูลขาวสาร฿หຌมีประสิทธิภาพ 
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1.2 ครงการพัฒนาทຌองถิไน      ผนพัฒนาทຌองถิไน  พ.ศ. 2561-2565  (ฉพาะปี พ.ศ. 2564)  

ยุทธศาสตร์ ครงการตามผนพัฒนา ครงการทีไเดຌรับอนุมัติงบประมาณ 
จำนวน
ครงการ งบประมาณ จำนวน

ครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 38 167,308,900 19 55,523,900 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติ

ละสิไงวดลຌอม 37 48,390,000 22 32,230,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการ

ทองทีไยว 15 7,625,000 11 5,635,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละ

สังคม 90 91,393,100 67 69,899,460 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การ

บริหาร 46 115,862,850 34 36,477,850 
รวม 226 430,579,850 153 199,766,210  

1.3 ผลการดำนินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับละการบิกจายงบประมาณ 
ผลก รด นนง นต มงบปร ม ณท่ ดรบ ล ก ร บกจ ยงบปร ม ณ นปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2564 ( ครงก ร

พ่ือก รพฒน ทองถ่นท่ ม ดด นนก รจรง)  
ลำดับ

ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ

ดำนินการจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
1 ครงการกอสรຌางกำพงกันดินดຌวย

สาขใมเอ ซอย฿นนา  หมูทีไ 2 203,000 203,000  - พืๅนทีไขຌางคียง
ตຌองการ฿หຌป็นการ
วางทอระบายนๅำ    
ค.ส.ล. ทน พราะ
จะเมทำ฿หຌกิดการ
พังทลายของดนจะ
ชวยกຌเขปัญหาการ
กัดซาะเดຌดีขึๅน กช. 

2 ครงการปรับปรุงสญัญาณเฟจราจรละ
ครืไองหมายจราจร฿นขตตำบลรัษฎา  3,000,000 2,500,000   กช. 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
1 ครงการอบรม฿หຌความรูຌละรณรงค์ฉีด

วัคซีนปງองกันรคพิษสุนัขบຌา 300,000 300,000  - สถานการณ์พร
ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

2 ครงการสำรวจละตรวจสุขาภิบาลตูຌนๅำ
หยอดหรียญ 50,000 50,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 
3 ครงการรวม฿จภักดิ์ รักษ์พืๅนทีไสีขยีว 250,000 100,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

4 ครงการอนุรักษ์ละฟຕนฟูสภาพปຆาชาย
ลน 100,000 50,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

5 ครงการรวมนๅำ฿จคืนนๅำ฿ส฿หຌชาวรัษฎา 300,000 20,000  - สถานการณ์พร
ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

6 ครงการสำรวจละปรับปรุงหลงนๅำ
ธรรมชาติทีไสีไยงตอดใกจมนๅำ 200,000 100,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

7 ครงการอบรม฿หຌความรูຌดຌานการจดัการ
สิไงวดลຌอม฿นสถานประกอบการ 100,000 50,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

8 ครงการหนຌาบຌานนามอง 500,000 100,000  - สถานการณ์พร
ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

9 ครงการจຌางหมาอกชนดดูคลนลน฿น
คูระบายนๅำ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 2,000,000 100,000  - เมมีพืๅนทีไทีไมีปัญหา

คูรุบายนๅำอุดตัน ทีไ
ตຌอง฿ชຌรถดูดคลน
ลนดำนินการ ละ
ทศบาลมรีถดูด
คลนลนลຌวอยู
ระหวางพิจารณา
ซอมซม สธ. 

10 ครงการอุดหนุนงบประมาณตามนว
ครงการพระราชดำริดຌานสาธารณสุข 140,000 140,000  - เมมีหมูบຌาน฿ด

จัดทำครงการขอ
สนับสนุน
งบประมาณ สธ. 

11 ครงการอาสาสมัครทຌองถิไนรักษ์ลก 
(อถล.) 700,000 450,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

12 ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
นืไองมาจากพระราชดำรสิมดใจพระทพ
รัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 13 
(อพ.สธ.) 500,000 100,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

13 ครงการอนุรักษ์พันธุส์ัตว์นๅำ 300,000 150,000  - สถานการณ์พร
ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สธ. 

14 ครงการถายทอดความรูຌดຌานพลังงาน
ชุมชน฿นตำบลรัษฎา 40,000 30,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สว. 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 
15 ครงการจຌางหมาอกชนดำนินการ

จัดกใบขยะหลือ฿ชຌ฿นขตพืๅนทีไตำบล
รัษฎา 400,000 400,000  - ทศบาล

ดำนินการอง สธ. 
16 ครงการจดัทำรายงานการประมนิผล

กระทบสิไงวดลຌอม (EIA) ประกอบ฿น
การขอ฿ชຌทีไดินสาธารณะ หมูทีไ 1 
(ปลง 11 เร) 2,000,000 1,000,000  - มีปัญหารืไองพืๅนทีไ สป. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 
1 ครงการดำนินการตามภารกิจถายอน

ศูนยบ์ริการละถายทอดทคนลยี 
การกษตรประจำตำบลรัษฎา 30,000 30,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค    
ควิด-19 สว. 

2 ครงการกอสรຌางหຌองประกอบศาสนกิจ
ของศาสนาอิสลาม (หຌองละมาด) 1,500,000 1,500,000  - มติทีไประชุมคกก.

บริหารงานสถานี
ขนสงผูຌดยสาร
จังหวัดภูกใตหงทีไ 2 ครัๅงทีไ 1/2564 
หในขอบ
฿หຌขะลอการลงทุน
กอสรຌางตางโ ทีไเม
จำป็น สป. 

3 ครงการผลติสืไอประชาสมัพันธ์นะนำ
การ฿ชຌบริการสถานีขนสงผูຌดยสาร
จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 100,000 20,000  - นืไองจากสืไอดิมยัง

฿ชຌงานเดຌด ี สป. 
4 ครงการกอสรຌางปรับปรุงหຌองปัຖมนๅำ 

สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใต หงทีไ 
2 150,000 150,000  - อยู฿นสถานการณ์

พรระบาดของรค
ควิด19 จึงยงัเม
จำป็นตຌองปรับปรุง สป. 

5 ครงการปรับปรุงเมຌกัๅนอัตนมัติบริวณ
ทางขຌาละตดิตัๅงเมຌกัๅนอัตนมตัิบริวณ
ทางออกสถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด
ภูกใต หงทีไ 2 350,000 350,000  - มติทีไประชุมคกก.

บริหารงานสถานี
ขนสงผูຌดยสาร
จังหวัดภูกใตหงทีไ 2 ครัๅงทีไ 1/2564 
หในขอบ฿หຌชะลอ
การลงทุนกอสรຌาง
ตางโ ทีไเมจำป็น สป. 

6 ครงการติดตัๅงปรกรมกใบคาบรกิาร
ลานจอดรถดຌานหนຌาสถานีขนสง
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต หงทีไ 2 395,000 395,000  - มติทีไประชุมคกก.

บริหารงานสถานี
ขนสงผูຌดยสาร
จังหวัดภูกใตหงทีไ 2 ครัๅงทีไ 1/2564 
หในขอบ฿หຌชะลอ
การลงทุนกอสรຌาง
ตางโ ทีไเมจำป็น สป. 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 1 ครงการจดังานวันสำคญัของทศบาล 250,000 250,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค     
ควิด-19 สป. 2 ครงการอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการ

ดูลสุขภาพของผูຌสงูอาย ุ 30,000 30,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 3 ครงการฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน

ลกปลีไยนประสบการณผ์ูຌสูงอายุละ
ครือขาย 1,000,000 700,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 4 ครงการฝຄกอบรมละศึกษาดูงานพืไอ

ลกปลีไยนประสบการณ์คนพิการละ
ครือขาย 300,000 250,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 5 ครงการสงสริมการขຌาถึงสิทธิของคน

พิการ 40,000 30,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 6 ครงการสงสริมการขຌาถึงสิทธิของดใก

ละยาวชน 50,000 40,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 7 ครงการอบรม฿หຌความรูຌฝຄกทักษะชีวิต

กดใกละยาวชน 50,000 30,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 8 ครงการครอบครัวสัมพันธ์ 150,000 50,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 9 ครงการลกปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์

ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว 300,000 30,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 10 ครงการพัฒนาศักยภาพละบุคลกิภาพ

คนพิการ 50,000 30,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 11 ครงการจดักิจกรรมการดำนินงานสภา

ดใกละยาวชนตำบลรัษฎา 100,000 30,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สว. 12 ครงการฝຄกซຌอมผนสาธารณภัย฿นพืๅนทีไ

สีไยงภัยละฝຄกซຌอมผนอาคาร 150,000 100,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สป. 13 ครงการฝຄกอบรมสมาชิก อปพร. 200,000 100,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สป. 14 ครงการฝຄกทักษะการระงับอัคคีภยั 300,000 50,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สป. 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 15 ครงการสรຌางความตระหนัก฿นความ
ปลอดภัยดຌานจราจร 300,000 50,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค     
ควิด-19 สป. 16 ครงการจดัระบียบความป็นระบียบ

รยีบรຌอยของบຌานมือง 100,000 100,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สป. 17 ครงการฝຄกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา

ภัยพิบัติของทศบาลตำบลรัษฎา 400,000 350,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สป. 18 ครงการรณรงค์ปງองกันปัญหายาสพติด 500,000 200,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สธ. 19 ครงการพัฒนาศักยภาพครือขาย

สุขภาพภาคประชาชน 700,000 500,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 สธ. 20 ครงการจดัสงทีมขຌารวมการขงขัน

กีฬาประภทตางโ 150,000 50,000  - เมมีนักกีฬาขຌา 
รวมการขงขันกฬีา กศ. 21 ครงการจดัการขงขันกีฬาทศบาล

ตำบลรัษฎา 850,000 300,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 22 ครงการสนับสนุนการจัดตัๅงชมรมกีฬา

ละนันทนาการประภทตางโ ฿นตำบล
รัษฎา 10,000 5,000  - เมมีผูຌสน฿จ/ชมรม

฿นการจัดตัๅงชมรม กศ. 23 ครงการอาชนะยาสพติด฿น
หมูบຌานละชุมชน 200,000 50,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค     
ควิด-19 สป.. 24 ครงการงานสดุดีทຌาวทพกระษัตรีทຌาว

ศรีสุนทร 50,000 50,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 25 ครงการจดันิทรรศการ ประกวดละ

ขงขันผลงานทางวชิาการ 400,000 100,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 26 ครงการพัฒนาศักยภาพครูละ

บุคลากรทางการศึกษา 500,000 20,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 27 ครงการศึกษาดูงานละรวมประชุม

สวนาทางวิชาการ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทຌองถิไน 200,000 100,000 3,414 - สถานการณ์พร

ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 28 ครงการฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาทักษะการ฿ชຌภาษา อังกฤษพืไอ
การสืไอสาร  250,000 100,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 29 ครงการจดัคายดใกละยาวชน 750,000 650,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 30 ครงการวันดใกหงชาต ิ 700,000 700,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 31 ครงการอบรมภาษาตางประทศพืไอ

ตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน 300,000 100,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 32 ครงการวันยาวชนหงชาติ 300,000 200,000  - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 33 ครงการประกันคณุภาพการจัด

การศกึษา 800,000 150,000 18,005.50 - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 34 ครงการพัฒนาทักษะการจัด

ประสบการณ์รยีนรูຌ 150,000 100,000 4,645.00 - สถานการณ์พร
ระบาดของรค     
ควิด-19 กศ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 
1 ครงการสงสริมความรูຌ฿นระบอบ

ประชาธิปเตย 100,000 50,000  - สถานการณ์พร
ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สป. 

2 ครงการสรຌางรงจูง฿จ฿นการชำระภาษี
ของประชาชน 40,000 40,000  - อยู฿นชวงการปรับ

ระบบการจัดกใบ
ภาษีบบ฿หม กค. 

3 ครงการสงสริมความรูຌละพัฒนา
ศกัยภาพสำหรับผูຌบริหารละสมาชิก
สภาทຌองถิไน 150,000 150,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สป. 

4 ครงการฝຄกอบรมความรูຌกีไยวกับ
กฎหมายวาดຌวยขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ 50,000 50,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สป. 

5 ครงการประชาสมัพันธ์บทบาทภารกิจ
ของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา 50,000 30,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สป. 

6 ครงการฝຄกอบรมนักขาวรุนยาว ์ 70,000 50,000  - สถานการณ์พร
ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19 สป. 

7 ครงการปງองกันผลประยชน์ทับซຌอน 30,000 30,000  - สถานการณ์พร
ระบาดรคเวรสั   
ควิด 19    สป. 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 
8 ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุง

ครุภณัฑ์ฝຆายปกครอง สำนักปลัดฯ 1,000,000 1,000,000  - เมมีครภุัณฑ์ทีไตຌอง
ดำนินการ฿น
ปงบประมาณนีๅ  

9 ครงการฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน
ลกปลีไยนรยีนรูຌประสบการณ์ของสตรี
ตำบลรัษฎา 350,000 350,000 7,268.20 - สถานการณ์พร

ระบาดของรค    
ควิด-19 สว. 

10 ครงการสงสริมละพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา 60,000 30,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค    
ควิด-19 สว. 

11 ครงการฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน
ลกปลีไยนประสบการณ์กอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา 750,000 500,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค    
ควิด-19 สว. 

12 ครงการพิไมศักยภาพละพัฒนาผูຌนำ
ชุมชนละครือขาย 40,000 30,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค    
ควิด-19 สว. 

13 ครงการสรมิสรຌางความขຌมขใงของ
สตรตีำบลรัษฎา 250,000 30,000  - สถานการณ์พร

ระบาดของรค    
ควิด-19 สว. 

14 ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุง
ครุภณัฑ์กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม 300,000 50,000 - - บิกจาย

งบประมาณ฿นคา
บำรุงรักษาละ
ซอมซม สธ. 

15 ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุง
ครุภณัฑ์งานบริหารทัไวเปกีไยวกับคหะ
ละชุมชน 400,000 300,000   กช. 

16 ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุง
ครุภณัฑ์งานกำจัดขยะมลูฝอยละสิไง
ปฏิกูล 1,500,000 200,000  - บิกจาย

งบประมาณ฿นคา
บำรุงรักษาละ
ซอมซม สธ. 17 ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุง

ครุภณัฑ์กองการศึกษา 130,000 130,000   กศ.           
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1.4 ผลก รด นนง นต มงบปร ม ณท่ ดรบ ล ก ร บกจ ยงบปร ม ณ นปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2564  
( ป็น ครงก ร พ่ือก รพฒน ทองถ่นท่ ดด นนก รจรง)  

ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
1 ครงการขุดลอกคูคลองละ

ลำรางระบายนๅำ - ขุดลอกคูคลองละลำรางระบาย
นๅำ  ดังนีๅ (1) ขุดลอกคลองทาจีนบริวณจุด
ชมลิง  หมูทีไ 1 (3) ครงการขุดลอกคลอง฿นพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา 2,000,000 - ลดการกิดนๅำทวม - พืๅนทีไทีไ

ดำนินการ 
2 ครงการปรับปรุงผิวจราจร

ดຌวยอสฟัสต์ติกคอนกรตี
ถนนรวมพัฒนา หมูทีไ 3 - ปรับปรุงผิวจราจรดຌวยอสฟลัต์

ติกคอนกรีต (ดยวิธี Pavement In-Plece Recycling)กวຌางฉลีไย 5.00 มตร (2 ชองจราจร) ยาว271.0 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 3,140ตารางมตร (รายละอียด
ตามบบปลนของทศบาล) 2,110,000 (กันงิน

งบประมาณ)  - จำนวนพืๅนทีไ
ถนนทีไเดຌมีการ
ปรับปรุงผิวจราจร 

3 ครงการกอสรຌางครง
หลังคาหลใกมทลัชีทคลุมถัง
กใบนๅำของระบบประปา
หมูบຌานหมกຌว หมูทีไ 5 - กอสรຌางอาคารครงสรຌางหลังคา

จัไวหลใกขนาดกวຌาง 6.90x12.85 
มตร หรือมีพืๅนทีไเมนຌอยกวา 
88.696 ตารางมตร 
 -ผนังกัๅนดຌวยตะกรงหลใกดัด 
 - หลังคามุงดຌวยมทลัชีท 
(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล) 500,000 (กันงิน

งบประมาณ)  - พืๅนทีไทีไทำการ
ปรับปรุง 

4 ครงการกอสรຌางรัๅวกัๅนรอบ
สวนสาธารณะหมูบຌานศรีสุ
ชาต ิ2 - กอสรຌางรัๅวกัๅนความยาว 297 

มตร  - สารัๅวคาวบอยคอนกรตีอัดรง 
ขนาด 6x6x1.70 มตร  - คานคอนกรีตอัดรง ขนาด 5x2.5x2.50 มตร (รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล) 285,900 - ปງองกันการบุกรุก

สวนสาธารณะ 
หมูบຌานศรสีุชาติ 2 - จำนวนพืๅนทีไทีไ

ดำนินการ 
5 ครงการกอสรຌางคูระบายนๅำ 

ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 2 หมูทีไ 
5 - กอสรຌางคูระบายนๅำ ค.ส.ล. 

ขนาด 0.25x0.35x0.10 มตร 
ความยาวเมนຌอยกวา 90.30 มตร
(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล) 325,000 - ชวยลดปัญหานๅำ

ทวมขังละสามารถ
ระบายนๅำลงสูครูะบาย
นๅำเดຌดีขึๅน - จำนวนพืๅนทีไ

ดำนินการ 
6 ครงการกอสรຌางถนนค.ส.ล. 

ซอยสาครขตหมูทีไ 3 - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
มตร ความกวຌางฉลีไย 4.25 - 
5.40 มตร ยาวเมนຌอยกวา 130 
มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 745 
ตารางมตร 1,000,000 - ประชาชนเดຌรับ

ความสะดวกปลอดภัย
฿นการดินทางสญัจร - จำนวนพืๅนทีไทีไ

ดำนนิการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   (รายละอียดตามบบปลนของ

ทศบาล)    
7 ครงการกอสรຌางรางระบาย

นๅำ ค.ส.ล. บริวณซอยจา
พาส - ซอยผานฟງา หมูทีไ 3 - กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล.

ขนาด 1.50 x 1.50 มตร ความ
ยาวเมนຌอยกวา 148.00 มตร 
(รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล) 3,500,000 

(กันงิน
งบประมาณ)  - จำนวนพืๅนทีไ

ดำนินการ 
8 ครงการติดตัๅง Guard Rail

฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา - ติดตัๅง Guard Rail ฿นพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา (รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล) 1,000,000 (กันงิน

งบประมาณ)  - จำนวนพืๅนทีไ
ดำนินการ 

9 ครงการกอสรຌางอาคาร
อนกประสงค์ หมูบຌานธรณี
ทอง หมูทีไ 2 - กอสรຌางอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัๅน 

พืๅนทีไเมตไำกวา 100 ตารางมตร 
(รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล) 2,000,000 

(กันงิน
งบประมาณ)  - จำนวนพืๅนทีไ

ดำนินการ 
10 ครงการกอสรຌางถนน ค.

ส.ล. พรຌอมคูระบายนๅำ ค.
ส.ล. ซอยสามกอง 1 หมูทีไ 6 - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 

มตร ความกวຌางฉลีไย 4.00  - 7.00 มตร ยาวเมนຌอยกวา60 
มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 300 
ตารางมตร (รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล) 600,000 - ประชาชนเดຌรับ

ความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการสญัจร - ลดปัญหานๅำทวมขัง - จำนวนพืๅนทีไ

ดำนินการ 
11 ครงการปรับดินถมดิน

สนามฟุตบอล บริวณชุมชน
บຌานหลมตุຍกก หมูทีไ 4 - ถมดินปรับพืๅนทีไขนาดกวຌาง 40.00 มตร ยาว 55.00 มตร 

หนา 0.50 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอย
กวา 2,200 ตารางมตร 1,300,000 

(กันงิน
งบประมาณ)  - จำนวนพืๅนทีไ

ดำนินการ 
12 ครงการจดัซืๅอหินคลุก 

2,000 ลูกบาศก์มตร - จัดซืๅอหินคลุก จำนวน 2,000 
ลูกบาศก์มตร  สำหรับเวຌถมถนน
ทีไปน็หลุมป็นบอ฿นพืๅนทีไตำบล
รัษฎา 1,300,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวก ลดการกิด
อุบัติหต ุ - จำนวนครัๅงทีไมี

การจัดซืๅอ 13 ครงการติดตัๅงกระจกคຌง, 
เฟกะพริบ, ปງายจราจร฿น
ขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา 1.ติดตัๅงกระจกคຌง หมูทีไ 1-7 2.ติดตัๅงเฟกะพริบ หมูทีไ 1-7 3.ติดตัๅงปງายจราจร หมูทีไ 1-7 900,000 - ประชาชนเดຌรับ

ความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการสญัจร - ลดปัญหานๅำทวมขัง - พืๅนทีไทีไ

ดำนินการ 14 ครงการขยายขตเฟฟງา฿น
ขตตำบลรัษฎา - ขยายขตเฟฟງา฿นขตทศบาล

ตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 2,000,000 - ประชาชนมีเฟฟງา฿ชຌ
อยางทัไวถึง - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การอดุหนุน 15 ครงการขยายขตประปา฿น
ขตทศบาลตำบลรัษฎา - ขยายขตประปา฿นขตทศาล

ตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 2,000,000  - ประชาชนมีประปา
฿ชຌอยางทัไวถึง - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การอุดหนุน 16 ครงการปรับปรุงละตดิตัๅง
เฟฟງาสาธารณะ฿นขต
ทศบาลตำบลรัษฎา - ดำนินการ ดังนีๅ 1. จัดซืๅอคมเฟถนน LEDขนาด 110 วัตต์ พรຌอมติดตัๅงจำนวนเม

นຌอยกวา 700 คม  16,000,000 
(กันงิน

งบประมาณ)  - จำนวนพืๅนทีไทีไ
ดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 17 ครงการกอสรຌางถนน       

ค.ส.ล. พรຌอมคูระบายนๅำ    
ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี 
จากหมูบຌานพฤกษาวิลล์ถึง
สามยกถนนทางหลวง
ชนบท ภก.3001หมูทีไ 5 
(ฟส 2) ดำนินการดังนีๅ 

1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌางฉลีไย
6.70-10.00มตร หนา 0.20มตร 
ยาว 950.00มตร หรือพืๅนทีไเม
นຌอยกวา 4,290.00 ตารางมตร 
2.กอสรຌางคูระบายนๅำ ค.ส.ล.
ขนาด0.70x1.00มตร ยาวเมนຌอย
กวา 695.00 มตร  
3.กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล.
ขนาดกวຌาง 1.20 มตร หนา 0.15
มตร ยาวเมนຌอยกวา 750.00 
มตร  
(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล) 16,000,000 (กันงิน

งบประมาณ)  พืๅนทีไทีไดำนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 1 ครงการ Big Cleaning  Day - จัดกิจกรรมBig Cleaning Day (กใบขยะ) ฿นพืๅนทีไสาธารณะของ

ตำบลรัษฎา ดยเดຌรับความ
รวมมือจากหลายภาคสวนตางโ 
ของชุมชนเมนຌอยกวา 100 คน 
อยางนຌอยปละ 5 ครัๅง 100,000 - ชุมชนมีความสะอาด

มากยิไงขึๅน  - ลดปัญหาขยะ
ตกคຌาง - จำนวนครัๅงทีไ

ดำนินการจัด
กิจกรรม 2 ครงการจຌางหมาอกชน

รักษาความสะอาด งาน
กวาดขยะพรຌอมตัดหญຌา฿น
ขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา - จຌางหมาอกชนดำนินการกวาด

กใบขนขยะมลูฝอยพรຌอมตัดหญຌา
บนถนน ทีไหรือทางสาธารณะ฿น
ขตพืๅนทีไ ตำบลรัษฎา (รายละอียดตามขຌอกำหนด
ของทต.รัษฎา) 8,000,000 - บนถนนละหรือทาง

สาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ 
ต.รัษฎามีความสะอาด 
สวยงาม สรຌาง
ภาพลักษณ์ทีไดีก 
ทศบาล - จำนวนครัๅง฿น

การจຌางหมา 3 ครงการจຌางหมาอกชน
ปรับปรุงละซอมบำรุง 
พรຌอมดูลรักษาสวนหยอม
฿นขตพืๅนทีไ ทต.รัษฎา - ดำนินการจຌางหมาอกชน

ปรับปรุงละซอมบำรุง พรຌอมดูล
รักษาสวนหยอม฿นขต
พืๅนทีไทต.รัษฎา ชน จุดชมลิง 
ถนนรวม 
พัฒนา ถนนรอบ ม.ราชภัฎภูกใต
ถนนสงขลา หมูบຌานอิราวดี ขืไอน
มะลิกຌว สนง.ทต. รัษฎา ศูนยน์า
หลวง ป็นตຌน (รายละอียดตาม
ขຌอกำหนดของทศบาล) 1,200,000 - สวนหยอม฿นขต

พืๅนทีไ ทต.รัษฎามี
ความสะอาดรียบรຌอย 
มภีูมิทัศน์ทีไสวยงาม - จำนวนครัๅงทีไ

ดำนินการจຌาง
หมา 4 ครงการสนับสนุนการ

ดำนินงานบຌานพักพิงสุนัข
จรจัดจังหวดัภูกใต - สนับสนุนงบประมาณการ

ดำนินงานบຌานพักพิงสุนขัจรจดั
฿หຌก สำนักงานปศสุัตว์จังหวดั
ภูกใต สำหรับป็นคา฿ชຌจาย฿นการ
ดูลสุนัขจรจดั ปละ 1 ครัๅง  100,000 - สามารถกຌเขปญัหา

มลภาวะจากสุนัข฿น
หลงสาธารณะละ
กิดภาพลักษณ์ทีได ี - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การอุดหนุน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 5 ครงการจຌางหมาอกชน

ดำนินการจัดกใบขยะมลู
ฝอย฿นขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา - จຌางหมาอกชนดำนินการกใบ

ขนขยะ฿นขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา 
(รายละอียดตามขຌอกำหนดของ 
ทต.รัษฎา) 18,000,000 - พืๅนทีไตำบลรัษฎามี

ความสะอาด ป็น
ระบียบรียบรຌอยเม
กิดปัญหาขยะตกคຌาง - จำนวนครัๅง฿น

การจຌางหมา 6 ครงการอุดหนนุกองทุน
หลักประกันสุขภาพทศบาล
ตำบลรัษฎา - อุดหนนุกองทุนหลักประกัน

สุขภาพทศบาล ตำบลรัษฎา฿น
การดูลสุขภาพของประชาชน
ตามรายละอียดของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพหงชาติปละ 1 ครัๅง 1,700,000 - ประชาชน฿นขต

ตำบลรัษฎาเดຌรับ
บริการดຌานสุขภาพ
อยางทัไวถึงละทา
ทยีมกัน - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การอุดหนุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 

1 ครงการอบรมละสงสรมิ
อาชีพ฿นขตทศบาล - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌก

กลุมมบຌาน สตรีละประชาชน
ทัไวเป จำนวนปละ 6 หลักสูตรโ
ละ 20 คน 200,000 - ผูຌขຌารับการอบรม

เดຌรับความรูຌ฿นการ
ประกอบอาชีพตางโ - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 2 ครงการอบรมละสงสรมิ
อาชีพกผูຌสูงอาย ุ - จดัฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌก

ผูຌสูงอาย ุ 30,000 - ผูຌสูงอายุสามารถ
นำเปประกอบอาชีพ - รຌอยละ 80 ของ

ผูຌทีไขຌารวมอบรมมี
ความรูຌเปประกอบ
ป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพ
สรมิสรຌางรายเดຌ
฿หຌกครอบครัว 3 ครงการอบรมละสงสรมิ

อาชีพกผูຌดຌอยอกาส - จดัฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌก
ผูຌดຌอยอกาส 30,000 -ผูຌดຌอยอกาสสามารถ

นำเปประกอบอาชีพ - รຌอยละ 80 ของ
ผูຌทีไขຌารวมอบรมมี
ความรูຌเปประกอบ
ป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพ
สรมิสรຌางรายเดຌ
฿หຌกครอบครัว 4 ครงการอบรมละสงสรมิ

อาชีพกคนพิการ - จดัฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌก
คนพิการ 30,000 - คนพิการสามารถ

นำเปประกอบอาชีพ - รຌอยละ 80 ของ
ผูຌขຌารวมอบรมมี
ความรูຌเปประกอบ
ป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพ
สรมิสรຌางรายเดຌ
฿หຌกครอบครัว 5 ครงการดูลรักษาอาคาร

สำนกังานขนสงผูຌดยสาร
จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 - ดำนินการจຌางหมาดูลรักษา

อาคารสำนักงานขนสงจังหวัด
ภูกใต หงทีไ 2 ดงันีๅ 1.จຌางหมาทำความสะอาด 2.จຌางยามรักษาความปลอดภัย 3.จຌางหมากำจัดหนูมลง ปลวก  2,900,000 - อาคารสำนักงาน

ขนสงผูຌดยสารจ.
ภูกใตหงทีไ 2 มีความ
สะอาดปลอดภัย - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 



 
                                                                                                                                                       การติดตามละประมินผล 2 -14 

ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 
1 ครงการจดักิจกรรม฿น

รงรียนผูຌสงูอายุตำบลรัษฎา - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ ชน 
ดຌานการนันทนาการดຌานการมี
สวนรวมดຌานการมีสวนรวมป็นตຌน 50,000  - ผูຌสูงอายุกิดการ

รียนรูຌรวมกันเดຌรับ
ความรูຌ฿นการดำนิน
กิจกรรมตางโ - รຌอยละ 80 ของ

ผูຌขຌารวมกิจกรรม
กิดการรียนรูຌดຌาน
ตางโ 

2 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ
กีไยวกับการดูลสุขภาพของ
คนพิการ - จดัอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการ

ดูลสุขภาพของคนพิการ 30,000 - คนพิการละ
ครือขายมีความรูຌ
ความขຌา฿จทีไถูกตຌอง
กีไยวกับการดูล
สุขภาพของคนพิการ - รຌอยละ 80 ของ

ผูຌขຌารวมกิจกรรม
มีความขຌา฿จ
กีไยวกับการดูล
สุขภาพตนอง 

3 ครงการสรຌางสุขสูงวัย
ผูຌสูงอาย ุ4.0 - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌรืไอง

ทคนลยีการ฿ชຌทคนลยีตางโ
฿นกลุมผูຌสูงอายุละการ
ตรียมพรຌอมรองรับการ
ปลีไยนปลงตางโ ฿นยุค 4.0 50,000 - ผูຌสงูอายุเดຌรับความรูຌ

รืไองทคนลยีตางโ 
ทีไทันสมัย - รຌอยละ 80ของ

ผูຌขຌารวมครงการ
กิดการรียนรูຌ฿น
ดຌานตางโ 

4 ครงการสงคราะห์ทาง
สังคม - สงคราะหค์รอบครัว

ผูຌดຌอยอกาสทางสังคม ประมาณ 100 ครอบครัวโละ 2,000 บาท ดำนินการดย
฿ชຌงปม.

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ 

จ.ภูกใต - ผูຌดຌอยอกาสเดຌรับ
การสงคราะห์
ครอบครัว จำนวน 20 
คน - รຌอยละ 80 ของ

ครอบครัว
ผูຌดຌอยอกาสทาง
สังคมทีไมาขอรับ
การชวยหลือมี
รายเดຌพิไมขึๅน 

5 ครงการสนับสนุนการ
สรมิสรຌางสวัสดิการสังคม
฿หຌกผูຌสูงอายุ คนพิการละ
ผูຌปຆวยอดส ์ - ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละผูຌปຆวย

อดสเ์ดຌรับบีๅยยังชีพ 48,996,000 - ผูຌสูงอายุ คนพิการ
ผูຌปຆวยอดส์ เดຌรับบีๅย
ยังชีพ - รຌอยละ 100

ผูຌสงูอาย ุคนพิการ 
ผูຌปຆวยอดส์เดຌรับ
บีๅยยังชีพ 

6 ครงการสมทบงนิกองทนุ
สวัสดิการชุมชนตำบลรัษฎา - สมทบทุนการจัดสวัสดิการชุมชน

฿นอัตราสวน 1:1:1 (ประชาชน:
รัฐบาล:อปท.) ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลรัษฎา (365บาท/คน/ป) 80,000 -สมทบการจดั

สวสัดิการชุมชน฿น
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลรัษฎา - รຌอยละ 100ของ

สมาชิกกองทนุ
สวัสดิการชุมชน
ตำบลรัษฎาเดຌรับ
การจัดสวัสดิการทีไ
ครอบคลมุ 

7 ครงการปງองกนัละลด
อุบัติหตุ฿นชวงทศกาล
สำคัญ - จัดกิจกรรมรณรงค์ปງองกันการ

ลดอุบัติหตุ฿นชวงทศกาล 
จำนวน 2 ครัๅง/ป 
1. ทศกาลป฿หม1ครัๅง 
2. ทศกาลสงกรานต1์ครัๅง 50,000 - อุบัติหตุลดลง  - จำนวนครัๅงทีไจัด

กิจกรรม 
8 ครงการจดังานวันสำคญั

ดຌานวัฒนธรรมละประพณี
ทຌองถิไนละชาติ - จัดกิจกรรมวันสำคญัดຌาน

วัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน
ละชาติ ชน วันป฿หม, วัน
ขຌาพรรษา, วันออกพรรษา, 
ประพณีลอยกระทง, วัน
สงกรานต์, ประพณีดือนสิบ, 
ประพณีชักพระ, ประพณีถือศลี 400,000 - ประชาชนมีความ

ภูมิ฿จ฿นทຌองถิไนของ
ตนอง - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   กินผัก,ประพณลีอยรือ, ประพณี

สวดกลางบຌาน, ครงการสงสริม
วัฒนธรรมประพณี฿นดือน
รอมฎอน  
ฯลฯ    

9 ครงการสงสริม ศลิปะ 
วัฒนธรรมละภมูิปัญญา
ทຌองถิไน - จัดกิจกรรม  ดังนีๅ 1. จัดอบรมศลิปวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาทຌองถิไน (นาฏศิลป์ศลิปะ 
ประดิษฐ์ ฯลฯ) 2. สงสรมิการจดักิจกรรมสบืสาน
ประพณี วัฒนธรรมละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 3. สืบสานวัฒนธรรมละประพณี
ทຌองถิไน ชน รองงใงกลองยาว  
ฯลฯ 50,000 - ศิลปวัฒนธรรมละ

ภูมปิัญญาทຌองถิไน
เดຌรับการสบืสานละ
สืบทอดสูชนรุนหลัง - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
10 ครงการอบมรมกีฬา - อบรมพฒันาทักษะกีฬากดใก

ละยาวชนตำบลรัษฎาตามความ
สน฿จ ชน อบรมพัฒนาทักษะ
กีฬา ฟุตซอล,ฟุตบอล, วายนๅำ, 
มวยเทย  ฯลฯ 200,000 - ดใกละยาวชน

ตำบลรัษฎามีพืๅนฐาน
ของทักษะมวยเทย - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
11 ครงการจดัการรียนการ

สอนภาษาตางประทศ - จัดการรยีนการสอนภาษา 
อังกฤษ฿หຌกับนักรียนศูนย์พัฒนา
ดใกลใกละรงรียน฿นสังกดั 500,000 - นักรียนเดຌพัฒนา

ทักษะดຌานภาษา 
ตางประทศ - จำนวนหลักสูตร

ทีไจัดการรยีนการ
สอน
ภาษาตางประทศ 

12 ครงการปฐมนิทศ
ผูຌปกครองนักรยีน - จัดกิจกรรมปฐมนิทศผูຌปกครอง

นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก สังกัด
ทศบาลตำบลรัษฎา 70,000 - ผูຌปกครองนักรียนมี

ความรูຌละรับทราบ
การจัดการรยีนการ
สอน - จำนวนครัๅงทีไจัด

กิจกรรมปฐมนิทศ 
13 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย

฿นการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันนักรียน) - สนับสนุนคา฿ชຌจายสำหรับ
อาหารกลางวันนักรียน฿นสังกัด
ทศบาล ดงันีๅ 1. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 60คน  2. นักรียนศูนยพ์ัฒนาดใกลใก
บຌานทารือ฿หม จำนวน 150 คน 3. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทศบาลรัษฎา (หลมตุຍกก) 
จำนวน 90 คน 4. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกรง 
รียนบຌานทุงคา จำนวน 150 คน 5. นักรยีนรงรียนทศบาลตำบล
รัษฎา จำนวน 255 คน  2,255,100 - ดใกนักรียนเดຌรับ

ประทานอาหารทีไมี
คุณภาพ - จำนวน

กลุมปງาหมายทีไ
เดຌรับการอุดหนุน
งบประมาณ
สำหรับคาอาหาร
กลางวัน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

14 ครงการดูลรักษาอาคาร
รียนอาคารประกอบของ
รงรียนละศูนย์พฒันาดใก
ลใกสังกดัทศบาลตำบล
รัษฎา - ดำนินการจຌางหมาอกชนพืไอ

ดูลรักษาอาคารรียนอาคาร 
ประกอบของรงรยีนละศนูย์
พัฒนาดใกลใกสังกัดทศบาลตำบล
รัษฎา ดยมีรายละอียด  
ดังนีๅ 1.จຌางยามรักษาความปลอดภัย 2.จຌางกำจัดมลง/ปลวกภาย฿น 
ภายนอกอาคาร 3.จຌางหมาทำความสะอาด/พนฆา
ชืๅอรค ภาครียนละ 2 ครัๅง 750,000 - อาคารรียน

ปลอดภัยจากการ
จรกรรม฿นชวงวลา
กลางคืน  - ตัวอาคารเมกิด
ปัญหามลง/ปลวก
รบกวน  - อาคารมีความ
สะอาดป็นระบียบ
รียบรຌอย - จำนวนครัๅงทีไจัด

กิจกรรม 
15 ครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพยาวชนตำบล
รัษฎาสูความป็นลิศ
ทางดຌานวิชาการ - จัดกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพดຌาน

วิชาการกยาวชนระดับ
ประถมศึกษาปทีไ 6 มธัยมศึกษาป
ทีไ 3 ละยาวชน฿นขตพืๅนทีไตำบล
รัษฎา 150,000 - ดใกละยาวชน

ตำบลรัษฎาเดຌรียนรูຌ
พัฒนาศักยภาพการ
รียนรูຌละพัฒนา
ทักษะกระบวนการคดิ 
วิคราะห์ ฿นรปูบบ
ตางโ - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
16 ครงการกจิกรรมบຌานหลัง

ลกิรียน - จัดอบรมทักษะดนตรีกีฬาละ
กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ หลัง
ลิกรียน ตามความสน฿จของ
นักรียนจากรงรยีนบຌานทุงคาฯ,
รงรียนกาะสิหร, รงรียนบຌาน
กูຌก ูละยาวชนตำบลรัษฎา 125,000 - นักรียนเดຌ฿ชຌวลา

วาง฿หຌกิดประยชน์
หลักลิกรยีน - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
17 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ฿น

การปງองกนัการ฿ชຌยาสพติด
฿นดใกนักรียน (ครงการ
ดร์) - จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿นการปງองกัน

การ฿ชຌสารสพตดิ฿นดใกนักรียน
฿นขตพืๅนทีไ ซึไงกำลังศึกษาอยู฿น
ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 5,6 100,000 - ดใกละยาวชนมี

ความรูຌละภมูคิุຌมกัน
ดຌานยาสพติด - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
18 ครงการสงสริมการศึกษา

ตลอดชวิีตนอกระบบ - จัดการศึกษาอบรมสำหรับ
ยาวชนละประชาชน฿นทຌองถิไน 50,000 -ประชาชนมีการศึกษา

ละการรียนรูຌตลอด
ชีวิตทีไมีคุณภาพชีวิต
ละความป็นอยูทีไดี
ละ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น
ประยชน ์ - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
19 ครงการสงสริมการอาน

ของชุมชน฿นตำบลรัษฎา - จดัซืๅอหนังสือ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร ฯลฯ ฿หຌกศาลาอาน
หนังสือของชุมชนหรือทีไอืไนโ ทีไมี
เวຌพืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌวลาวาง
มาอานหนังสือ 100,000 - ดใก ยาวชนละ

ประชาชสตำบลรัษฎา
มีนิสัยรักการอาน พิไม
ศักยภาพ฿นการรียนรูຌ - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
20 ครงการสงสริมการรยีนรูຌ

ละอบรมจริยธรรมอิสลาม
บຌานบางชีหลຌา - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก

มัสยดิลีวาอุຌลอสิลามสำหรับ
ครงการสงสริมการรยีนรูຌ
จริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 180,000 - ดใกละยาวชนเดຌ

รียนรูຌหลักคำสอน
ตามหลักศาสนา - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การสนับสนุน
งบประมาณ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   1.จัดกิจกรรมสงสรมิการรียนรูຌ

จริยธรรมทางศาสนา 2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไนับ
ถือศาสนาอิสลามเดຌรบั 
การฝຄกอบรม จำนวน 60 คน    

21 ครงการสงสริมการ 
รียนรูຌจริยธรรมทาง 
ศาสนา - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก

มัสยดิอิสลามฮุดดีนสำหรับจัด
กิจกรรมครงการสงสริมการ
รียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 
1.จัดกิจกรรมสงสรมิการรยีนรูຌ
จริยธรรมทางศาสนา 
2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไนับ
ถือศาสนาอิสลามเดຌรบัการ
ฝຄกอบรม  จำนวน 60 คน 180,000 - ยาวชนละ

ประชาชนพียบพรຌอม
ดຌวยคุณธรรมละ
จริยธรรม - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การสนับสนุน
งบประมาณ 22 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย

฿นการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวันนักรียน) - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก

รงรียนสังกดั สพป. ทีไตัๅงอยู฿น
ขตตำบลรัษฎา สำหรับป็น
คาอาหารกลางวันนักรียน ดังนีๅ 
1.รงรียนบຌานกูຌกู จำนวน 310 
คน 
2.รงรียนบຌานทุงคาฯ จำนวน 
447 คน 
3.รงรียนกาะสิหร จำนวน 700 
คน 5,904,000 - นักรียนเดຌ

รับประทานอาหารทีไมี
คุณคาตามหลัก
ภชนาการ ทำ฿หຌมี
สขุภาพรางกาย
ขใงรง สมบูรณ์ละ
มีสุขนิสยัทีได ี - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การสนับสนุน
งบประมาณ 23 ครงการปรับปรุงหลักสตูร

สถานศึกษา - จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย฿หຌกครู ผูຌดูล
ดใกละบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา฿นสังกดั 50,000   -หลักสูตร

สถานศึกษาสอดคลຌอง
กับความตຌองการของ
ทຌองถิไน - จำนวนครัๅงทีไจัด

อบรมปรับปรุง
หลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 24 ครงการสนับสนุนคา 

฿ชຌจาย฿นการบริหาร 
สถานศึกษา  - สำหรับสงสรมิ 
ศักยภาพการจดัการ 
ศึกษาของทຌองถิไน - ดำนินการ  ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมปรบัปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา รงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา 2. คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอระบบ
อินตอร์นใตของรงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา 3.คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอระบบ
อินตอร์นใตระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSl 
รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 4.จัดทำหຌองสมุดรงรียนเวຌป็นทีไ
กใบรวบรวมหนังสือเวຌคอยบริการ
สำหรับนักรียน ครู ผูຌปกครองละ
ชุมชนมา฿ชຌบริการ 284,800 -ครูละบุคลากร

ทางการศึกษากิดการ
รียนรูຌละขຌา฿จ
สามารถนำเป
ปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
หลักสตูรเดຌมาตรฐาน
การศึกษา - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   - จัดซืๅอของลนสำหรับจัดป็นมุม

ของลนการจัดประสบการณ์
สำหรับนักรียนเดຌรียนรูຌ  - จัดสงบุคลากรครูละบุคลากร
ทางการศึกษาขຌารวมฝຄกอบรม 
ประชุมละสมัมนาตางโ ทีไ
กีไยวขຌองกับหลักสตูรการจัด
การศึกษา  - จัดกิจกรรมพืไอปງองกันปัญหา
ยาสพตดิ฿นสถานศึกษา  - คา฿ชຌจาย฿นการสงสรมิ
กิจกรรมรักการอาน฿นสถานศึกษา
สังกัด อปท. ทุกหง(ยกวຌน 
อบจ.)    25 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย

฿นการบริหารสถานศึกษา  - สำหรับการจดัการศึกษา
ตัๅงตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
รงรียนทศบาลตำบล
รัษฎา - ดำนินการ ดังนีๅ 1.คาจัดการรียนการสอน 1.1 ครงการศึกษาดูงานสถานทีไ

สำคัญ หลงรยีนรูຌละภมูิปัญญา
ทຌองถิไนสำหรับรงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา 1.2ครงการเหวຌคร ู1.3ครงการสงสรมิสถาบันชาติ 
ศาสนาละพระมหา-กษัตริย ์ -กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา  -กิจกรรมวันขึๅนป฿หม  -กิจกรรมปลูกตຌนเมຌถวายดพอ
หลวง  -การสดงตนป็นพุทธมามกะ 1.4ครงการนิทรรศการวิชาการ
หงการรียนรูຌ 1.5ครงการวันดใกหงชาติ 1.8ครงการจัดซืๅอวัสด/ุ 
อุปกรณ์ พืไอสงสรมิการรียนการ
สอน 1.9ครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 1.10ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอน 1.12ครงการรวมสืบสานประพณี
วัฒนธรรมทຌองถิไน(ถือศีลกนิผัก) 1.13ครงการพัฒนางานธุรการ
ละงานสารบรรณ  292,780 - นักรียนมีนิสยั

สวงหาความรูຌจาก
หลงรียนรูຌละสืไอ
ตางโรอบตัว 
 - นักรยีนเดຌสืนสาน
วัฒนธรรม 
 - นักรียนหใน
ความสำคญัของวันป
฿หม - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   1.14 ครงการฟันสวยยิๅม฿ส฿ส฿จ

สุขภาพ 1.15 ครงการหนูนຌอยขຌาครัว 1.16ครงการสงสริมการสอน
บบครงงาน  - กิจกรรมสมุนเพรผักสวนครัวรมิ
รัๅวกินเดຌ 1.17 ครงการชุมชนมีสวนรวม฿น
การจัดการศึกษารงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา 1.18 ครงการอนุรักษธ์รรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 1.19 ครงการขงขันกีฬาภาย฿น
รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 2.คาหนงัสือรียน 3.คาอุปกรณ์การรยีน 4.คาครืไองบบนักรยีน 5.คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูຌรยีน 5.1ครงการปຂดลกกวຌางหงการ
รียนรูຌ    26 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย

฿นการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก - สนับสนุนศนูยพ์ัฒนา ดใกลใก 

ดังนีๅ 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 1.1คาจัดการรียนการสอน  -ครงการพัฒนาสืไอการรยีนการ
สอนสำหรับดใกปฐมวัย  - กิจกรรมจัดหาสืไอการรียนการ
สอน  - กิจกรรมทศันศึกษาเรวานิช  - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์ 1.2.คาหนงัสือรียน 1.3.คาอุปกรณ์การรียน 1.4.คาครืไองบบนักรยีน 1.5.คากิจกรรมพัฒนาคณุ-ภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย  -ครงการศึกษาหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การ
รียนรูຌชุมชนบຌานกูຌกู 2)กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภณัฑ์
หมืองรภูกใต 888,280 - มีสืไอการรียนการ

สอนพียงพอ 
 - เดຌรียนรูຌนอก
หຌองรียน 
 - นักรียนเดຌรับ
ประสบการณ์รยีนรูຌ
นอกหຌอง 
 - ผูຌปกครองเดຌบง
บาภาระ - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   3)กิจกรรมทัศนศึกษาหมูบຌาน

วัฒนธรรมถลาง บຌานขนน  2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก) 2.1คาจัดการรียนการสอน  - ครงการพัฒนาสืไอการรียนการ
สอนสำหรับดใกปฐมวัย 2.2คาหนังสือรียน 2.3คาอุปกรณ์การรียน 2.4คาครืไองบบนักรียน 2.5คากิจกรรมพัฒนาคณุ-ภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ
ละภมูิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง 
(หมูบຌานขนน) 2)สวนนก 3)ลมาละมวนๅำชว์  3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 3.1คาจัดการรียนการสอน   - ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย 3.2คาหนังสือรียน 3.3คาอุปกรณ์การรียน 3.4คาครืไองบบนักรียน 3.5คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ
ละภมูิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (บຌาน
ขนน) 2)ศูนย์การรยีนรูຌชุมชนตำบล
รัษฎา (ซอยมกลิไน) 3)วัดเชยธาราม (วัดฉลอง)  4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 4.1คาจัดการรียนการสอน -ครงการพัฒนาสืไอการรียนการ
สอนสำหรับดใกปฐมวัย 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   4.2.คาหนังสือรียน 4.3.คาอุปกรณ์การรียน 4.4.คาครืไองบบนักรยีน 4.5.คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ

ผูຌรยีนประกอบดຌวย   - ครงการดูงาน สถานทีไสำคัญ
หลงรียนรูຌละภมูิปัญญาทຌองถิไน  1)มวนๅำลมามาชว์ภูกใต ฯลฯ    27 ครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาของศูนยพ์ัฒนา
ดใกลใก - ดำนินการ ดังนีๅ 

1. ศูนยพ์ัฒนาดใกลใกทศบาล
รษัฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 
1.1ครงการทศันศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์ 
1.2ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันพอหงชาติ 
 - กิจกรรมวันมหงชาต ิ
 - กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา 
 - กิจกรรมวันฉลมิพระชน-
มพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรทพยวราง
กูร 
1.3ครงการผลิตสืไอการรียนการ
สอน 
1.4ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
1.5ครงการชวนลานิทานสานฝัน
รักการอาน 
1.6ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกนั
ภัย฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก 
1.7.ครงการปງองกนัอุบัติหตุทาง
ถนน  
2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก) 
2.1ครงการทัศนศกึษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละภูม ิ
ปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ  

404,500 - นักรียนรูຌสถานทีไ
สำคัญของจังหวัด 
 - นักรียนเดຌระลึกถึง
พระกรณุาธิคณุของ  
ร.9 
 - ครูมีสืไอทีไ฿ชຌ
ประกอบการรียนการ
สอนละผลติสืไอเดຌ 
 - นักรียนเดຌรับการ
ฝຄกชวยหลือมืไอกิด
หตุการณ ์
 - นักรียนละ
ผูຌปกครองทราบกฎ
จราจรการปງอกัน
อุบัติหตุบนทຌองถนน - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภณัฑ์

หมืองรภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาAquaria Central Phuket 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช 
(Vanich Farm) 
2.2ครงการหทียนวัน
ขຌาพรรษา 
2.3 ครงการวันพอหงชาติ 
2.4ครงการวนัมหงชาต ิ
2.5ครงการวันลอยกระทง 
2.6ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
2.7ครงการประพณีถือศลีกินผัก 
2.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกัน
ภัย  
2.9ครงการดใกนຌอยปลอดภัยสวม
฿สหมวกกันนใอค 
2.10ครงการผลิตสืไอการรียนการ
สอน 
2.11ครงการประกันคณุภาพการ
จัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการ
สอนทักษะการรียนรูຌ   
3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 
3.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน  
 - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาละ
มวนๅำชว ์
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
สตัว์นๅำ 
3.2ครงการหทียนวัน
ขຌาพรรษา 
3.3ครงการวันพอหงชาติ 
3.4ครงการวันมหงชาต ิ
3.5ครงการวันลอยกระทง  
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   3.6ครงการสนทนาระหวางครู

ละผูຌปกครอง 
3.7ครงการประพณีถือศลีกินผัก 
3.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกัน
ภัย  
3.9ครงการรณรงค์ปງองกัน
อุบัติหตุทางทຌองถนน  
4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 
4.1ครงการการมีสวนรวมของ
วิทยากรละครู฿นชุมชน฿นการ
จัดการรียนการสอน 
 - กิจกรรมการสดงทຌองถิไน (รำ
รองงใง) 
 - กิจกรรมมุมภูมิปญัญาทຌองถิไน   
4.2ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
4.3ครงการการละลนพืๅนบຌาน 
4.4ครงการการรียนรูຌสูอาซียน 
4.5ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันม 
 - กิจกรรมวันพอ 
 - กิจกรรมวันฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรทพ
ยวรางกูร 
ฯลฯ 
4.6ครงการผลิตสืไอการรียนการ
สอน 
4.7ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวน
พฤกษชาติภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก
ภูกใต (Phuket Bird Park) 
 - กิจกรรมทศันศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
สัตว์นๅำภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง  
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI)   - กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket 4.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภัย 4.9ครงการรณรงค์ปງองกัน

อุบัติหตุทางทຌองถนน    
28 ครงการสงสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ พืไอพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด การ
อานการขียนละการ
สืไอสาร - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

บຌานกูຌกู สำหรับดำนินครงการ
สงสริมทักษะภาษาองักฤษ พืไอ
พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การ
อาน การขียนละการสืไอสาร 
ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ 
ชงิปริมาณ  - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5-6 ทุกคนมี
ความพึงพอ฿จละหในความสำคญั
ของการขຌารวมกิจกรรมสงสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ พืไอพัฒนา
ทักษะ การฟัง การพูด การอาน 
การขียน 
ชิงคุณภาพ  - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5-6 ทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดีขึๅน 96,000 - นักรียนเดຌรับการ

สงสริมทกัษะ
ภาษาอังกฤษดยตรง
จากจຌาของภาษา - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การสนับสนุน 29 ครงการตอติมหຌอง
คอมพิวตอรส์ำหรับดใก
ปฐมวัย - ดำนนิการตอติมหຌอง

คอมพิวตอรส์ำหรับดใกปฐมวยั
ศูนย์พัฒฯดใกลใกทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก)  
จำนวน 1 หຌอง 220,000 

(กันงิน
งบประมาณ)  - จำนวนพืๅนทีไ

ดำนินการ 30 ครงการฝຄกซຌอมปງองกันภัย - พืไอจดักิจกรรม ดังนีๅ 1.กิจกรรมมาตราการชวยหลือ
กรณีดใกจมนๅำ 2.กิจกรรมการอบรม฿หຌความรูຌ 
มาตราการปງองกันละระงับ
อัคคีภัย 3.กิจกรรมวิธีการอาตัวรอดมืไอ
ติดอยู฿นรถ 4.กิจกรรมมาตรการความ
ปลอดภัยบนทຌองถนน 5.กิจกรรมมาตรการการปງองกัน/
การฝຄกซຌอมกรณีดใกถูกเฟฟງาชใอต 
อันตรายเฟฟງาละวิธีปງองกันเฟฟງา
ชใอตเฟฟງาดูด - ดำนินการดย

เมบิกจาย
งบประมาณ - นักรียนละครูมี

ความรูຌขຌา฿จเดຌรูຌจัก
อุปกรณ์ละระบบ
ตือนภัย - จำนวนครัๅงทีไจัด

กิจกรรม 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 31 ครงการจดัซืๅอครภุัณฑ์

คอมพิวตอร์พืไอการรยีน
การสอน - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

บຌานทุงคา "บุณยขจรประชาอาสา" 
สำหรับดำนินครงการจัดซืๅอ
ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์พืไอการรียน
การสอน ดยมีปງาหมายดังนีๅ  - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 1-6 ละชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ 1-3 ของรงรียน
บຌานทุงคา "บุณยขจรประชาอาสา" 
ทุกคนเดຌรียนรูຌสืไอทคนลยี พืไอ
พิไมประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌ 100%  - รงรียนบຌานทุงคา "บุณยขจร
ประชาอาสา" มีครืไอง
คอมพิวตอร์ จำนวน 41  ครืไอง
ละครภุณัฑ์คอมพิวตอร์สำหรับ
จัดการรียนการสอน฿น
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ 
จำนวน 2 หຌอง 200,000 - รงรียนมคีรุภณัฑ์

คอมพิวตอร์ทีไทันสมัย
รองรับการรียนรูຌ฿น
ทศวรรษทีไ 21 - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การสนับสนนุ 32 ครงการสงสริมศักยภาพ
ดຌานรางกายละทักษะกีฬา
฿หຌกับนักรียน - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

กาะสิหร 
ชิงปริมาณ  1.รงรียนมีปງนบาสกตบอลทีไมี
มาตรฐาน มีความปลอดภยั 2.รงรียนมีสนามกีฬาทีไเดຌ
มาตรฐาน มีความปลอดภยั 3.นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น
ประยชน์  
ชิงคุณภาพ  1.นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น
ประยชน์ พัฒนารางกาย฿หຌ
สมบูรณ์ขใงรงหางเกลยาสพตดิ 2.นักรียนมีความสุขสนุกสนาน 
ป็นผูຌมีนๅำ฿จนกักีฬาละคารพ฿น
กฎ ระบียบ กติกา  3.ผูຌปกครองนักรียนมีความพึง
พอ฿จ มัไน฿จ ละชืไอมัไน฿นการสง
บุตรหลานขຌาศึกษา฿นรงรียน      111,000 - นักรียนเดຌ฿ชຌวลา

วาง฿หຌกิดประยชน์ - จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ
การสนับสนุน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 33 ครงการ สงสรมิ

จินตนาการละพัฒนา
ทักษะทางภาษาดใกปฐมวัย สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

กาะสิหร 
ชิงปริมาณ 
 1.นักรียนปฐมวัยทุกคนเดຌอาน
หนังสือนิทาน 
"ชิงคุณภาพ" 
 1.นกัรียนปฐมวัยมคีวามสุข 
สนุกสนาน มสีมาธิ มีพัฒนาการ
ทางภาษาทีไดีขึๅน 
 2.นักรียนปฐมวัยทุกคน มี
พัฒนาการดຌานรางกาย อารมณ์ 
สังคม จิต฿จละสตปิัญญาทีไดีขึๅน
ทุกคน 
 3.ผูຌปกครองนักรียนมีความพึง
พอ฿จ มัไน฿จ ละชืไอมัไน฿นการสง
บุตรหลานขຌารียน฿นรงรียน 37,000 - นักรียนปฐมวัยมี

พัฒนาการดຌาน
รางกาย จำนวนครัๅงทีไ฿หຌ

การสนับสนุน 34 ครงการกอสรຌางตอติมศูนย์
พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา
4 (บຌานหลมตุຍกก) 1.กอสรຌางตอตมิกันสาด พืๅนทีไเม

นຌอยกวา 40 ตร.ม.  
2.กอสรຌางตอตมิชายคา พืๅนทีไเม
นຌอยกวา 65 ตร.ม. 
3.ตอติมพืๅนทีไอนกประสงค์ 
พรຌอมหลังคาพืๅนทีไเมนຌอยกวา  
110 ตร.ม. 
4.กอสรຌางตอตมิพืๅนทีไซักลຌาง
พรຌอมหลังคาคลุม พืๅนทีไเมนຌอย
กวา 17 ตร.ม. 
(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาลกำหนด) 1,500,000 

(กันงิน
งบประมาณ)  - จำนวนพืๅนทีไทีไ

ดำนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร 

1 ครงการจดัทำผนพัฒนา
ทຌองถิไน - จัดครงการจดัทำผน พัฒนา

ทຌองถิไน ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
1.จัดวทีประชาคม พืไอสำรวจ
ปัญหา/ความตຌองการของ
ประชาชนอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
2.ประชุมคณะกรรมการทีไจัดทำ
ผนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
อยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
3.จัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป 
พืไอผยพรละประชาสัมพันธ์ 200,000 - มีการจัดทำ

ผนพัฒนาทຌองถิไน
ตามหนังสือสัไงการ
ละสามารถนำเป
ปรับ฿ชຌเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ - ดำนินการดยเม
บิกจายงบประมาณ 
นืไองจากมีการยกวຌน
ระบียบการจดัประชุม
ประชาคม ฿น
สถานการณ์ควดิ   - จำนวน 

กิจกรรมทีไ 
ดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

2 ครงการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนา
ทຌองถิไน - จัดทำครงการติดตามละ

ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 
ดยมรีายละอียดดังนีๅ 
1.จัดประชุมคณะกรรมการตดิตาม
ละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  
2. ดำนินการตดิตามละ
ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 
3.จัดทำอกสารทีไกีไยวขຌอง 
รายงานผลการดำนินงาน 50,000 - เดຌขຌอมูลการ

ดำนินการครงการ
พืไอนำเปปรับ฿ชຌ฿น
การวางผนตอเป - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
3 ครงการพฒันาศักยภาพ

บุคลากร - จัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ ดย
จดัฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน฿หຌ
ผูຌบริหาร สมาชิกสภา จຌาหนຌาทีไ
ของทศบาลตำบลรัษฎา ละผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นรืไองตางโ ดังนีๅ 
1.การปฐมนิทศพนักงาน 
2.ดຌานคุณธรรมจริยธรรม฿นการ
ปฏิบัติงาน 
3.ดຌานมนุษยสมัพันธ์฿นการทำงาน 
การจูง฿จ การประสานงานการสืไอ
ความหมายการบริการการทำงาน
ป็นทีม การทำงานบบมุง
ผลสัมฤทธ์ิ ยึดมัไน฿นความถูกตຌอง
ความขຌา฿จขององค์กร 
4.ดຌาน พรบ. ขຌอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
5.ดຌานระบียบกฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน 
 ฯลฯ 700,000 - บุคลากรของ

ทศบาลสามารถนำ
ความรูຌทักษะละ
ประสบการณ์เป฿ชຌ
ประยชน์฿นการ
ทำงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพพืไอ
พัฒนาตนองละ
องค์การ - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
4 ครงการดูลรักษาอาคาร

สำนักงานทศบาลตำบล
รัษฎา - ดำนินการจຌางหมาละ

ปรับปรุงดูลอาคารสำนักงาน
รายละอียด ดังนีๅ 
1.จຌางหมาทำความสะอาดอาคาร
สำนักงานทศบาล 
2.จຌางหมาจຌาหนຌาทีไรักษาความ
ปลอดภัยบริวณสำนักงาน
ทศบาล 
3.จຌางดูลรักษาลิฟท์ภาย฿น
สำนกังานทศบาล 
4.จຌางหมากำจัดมลง ปลวกละ
สัตว์อืไนโ ภาย฿นละภายนอก
อาคารสำนักงานทศบาลตำบล
รัษฎา  1,190,000 - อาคารสำนักงานอยู

฿นสภาพกี สะอาด มี
ความป็นระบียบ
รียบรຌอย เดຌรับการ
ดูลรักษา  ละ
ปลอดภัย - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 

5 ครงการประชาสมัพันธ์
ทศบาลตำบลรัษฎา - จัดครงการประชาสมัพันธ์ 

ทต.รัษฎา ดยมรีายละอยีด ดังนีๅ  
1.คาประชาสมัพันธ์ทางสถานีวิทยุ
ทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์  ปງายเวนิล 
จดหมายขาว การจัดนิทรรศการ
ละสืไอสิไงพิมพ์อืไนโ 
2.จัดทำรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ประจำปเมนຌอยกวา 2,000 ฉบบั 
3.จัดทำวารสารทศบาลตำบล
รัษฎา เมนຌอยกวา 2,000 ฉบับ 
4.จัดกจิกรรมถลงขาว
ประชาสมัพันธ์ผลการดำนินงาน 
ทต.รัษฎา เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 
5.ดำนินการตออายุวใบเซด์ 
ทต.รัษฎา฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌ 
6.จัดทำวีดีทัศน์นำสนอทศบาล
พรຌอมปรับปรุงวใบเซด์฿หຌทันสมยั 750,000 - ประชาชนเดຌรับรูຌ

รับทราบ ขຌา฿จ ขຌาถึง
ขาวสารของทศบาล
ตำบลรัษฎา - จำนวนประชากร

฿นตำบลรัษฎาเดຌ
รับทราบขຌอมลู
ขาวสารของ
ทศบาลพิไมขึๅน
รຌอยละ10 ตอป 6 ครงการจดังานวันคุຌมครอง

ผูຌบริภคเทย - จัดนิทรรศการตางโ ดังนีๅ 
1. พิมพ์ปสตอร์ติดบอร์ด 
ประชาสมัพันธ์฿หຌความรูຌกับคดี
คุຌมครองผูຌบริภค 
2. พิมพ์ผนพับผยพรความรูຌ
กีไยวกับคุຌมครองผูຌบริภค 
3. อบรม฿หຌความรูຌกประชาชน 
ผูຌประกอบการธุรกิจ 30,000 - ประชาชนมีความรูຌ

ความขຌา฿จ฿นสิทธิ
ของผูຌบริภค  - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนนิการ 7 ครงการลือกตัๅง
นายกทศมนตรีละสมาชิก
สภาทศบาล - ป็นคาดำนินการจัด฿หຌมีการ

ลือกตัๅงนายกทศมนตรีละ
สมาชิกสภาทศบาล (กรณีทีไตຌองมี
การจัดการลือกตัๅงตามทีไกฎหมาย
กำหนด) 3,500,000 - การลือกตัๅงป็นเป

ดຌวยความถูกตຌองตาม
ระบียบ/กฎหมายทีไ
กำหนด - จำนวนครัๅงทีไจัด

กิจกรรม 8 ครงการประชาสมัพันธ์ทาง
จอทรทัศน์ พรຌอมระบบDigital Signage - ดำนินการตดิตัๅงทรทัศน์55 นิๅว 

พรຌอมระบบผยพรขาวสารผาน
ทางระบบDigital Signage 
บริวณถงชัๅน 1 สำนักงาน
ทศบาลตำบลรัษฎา 70,000 - ประชาชนเดຌ

รับทราบขຌอมลู
ขาวสารผลการ
ดำนินงานละ
กิจกรรมตางโ ของ
ทศบาล - จำนวนพืๅนทีไ

ดำนินการ 9 ครงการปรับปรุงวใบเซต์
ทศบาลตำบลรัษฎาพรຌอม
อพพลิคชัไนมือถือ - ดำนินการปรบัปรุงวใบเซต์

ทศบาลตำบลรัษฎาพรຌอมกบั
พัฒนาอพพลิคชัไนบนมือถือ 150,000 - ประชาชนสามารถ

ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌ
อยางรวดรใวผาน
วใบเซต์ทีไมีความ
ทันสมัย   - จำนวนครัๅงทีไ

ดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 10 ครงการบำรุงรักษาระบบ

กลຌองวงจรปຂด (CCTV) - ตรวจชใค ซอมซม 
กลຌองทรทัศนว์งจรปຂด (CCTV) ทีไ
อยู฿นความรับผดิชอบ฿หຌสามารถ
฿ชຌงานเดຌตามปกต ิ1.กลຌองขต 1 ละ 2 2.สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด
ภูกใตหงทีไ 2 3.กลຌองภาย฿นสำนักงาน 300,000 - กลຌองวงจรผิด

สามารถ฿ชຌงานเดຌอยาง
มปีระสิทธิภาพคุຌมคา
ละทันหตุการณ ์ - จำนวนครัๅงทีไ

ดำนินการ 11 ครงการชืไอมตอระบบ
กลຌองวงจรปຂดมายัง
สำนักงานทศบาลตำบล
รัษฎา - ดำนินการชืไอมตอระบบกลຌอง

วงจรปຂดจากสถานขีนสงผูຌดยสาร
จังหวัดภูกใตหงทีไ 2 มายัง
สำนักงานทศบาลตำบลรัษฎา 200,000 -กลຌองวงจรปຂด

สามารถ฿ชຌงานเดຌอยาง
มปีระสิทธิภาพคุຌมคา
ละทันหตุการณ ์ - จำนวนครัๅงทีไ

ดำนินการ 
12 ครงการจดัทำสืไอ

ประชาสมัพันธ์ดຌานสาธารณ
ภัย - จัดทำสืไอประชาสัมพันธ์พืไอ

ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
ดังนีๅ 
1.จัดทำผนพับ สืไอสิไงพิมพ์ 
กีไยวกับภัยตางโ 
2.จัดทำผนปງายตือนภยั 
3.จัดทำปງายประชาสัมพันธ์ปງองกนั
หตุภยัตางโ 30,000 - มีสืไอประชาสัมพันธ์

ปງองกันหตุภัยตางโ
พืไอตือนภัย฿หຌกับ
ประชาชน฿นพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา - จำนวนสืไอ

ประชาสมัพันธ์ทีไ
จัดทำ 

13 ครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดຌานงานปງองกัน
ละบรรทาสาธารณภยั - ฝຄกทักษะ ฿หຌความรูຌ฿นการ

ปฏิบัติงานฝຄกทบทวนการ฿ชຌ
อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌการ
สรຌางสถานการณ์สมมุติ ฯลฯ 
฿หຌก บุคลากร จຌาหนຌาทีไงาน
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  
อยางนຌอยดือนละ 1 ครัๅง 
 - จัดศึกษาดูงานลกปลีไยน
ประสบการณ์ดຌานการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภยั   100,000 - จຌาหนຌาทีไสามารถ

ชวยหลือปประชาชน
ดຌานสาธารณภัยเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ
ลดความสญูสยี ละ
มีครือขายดຌานงาน
ปງองกนัฯ กับ
หนวยงานขຌางคียง
มากยิไงขึๅน - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 14 ครงการบำรุงรักษาละ
ปรับปรุงครภุัณฑง์านบริหาร
ทัไวเปกีไยวกับอุตสาหกรรม
ละการยธา - ดำนนิการบำรุงรักษาละ

ซอมซมครภุณัฑ์ ดังนีๅ  
1. ครืไองสูบนๅำ  
จำนวน 4 ครืไอง 300,000 - ครุภัณฑส์ามารถ฿ชຌ

งานเดຌด ี - จำนวนครุภัณฑ์
ทีไดำนินการ 15 ครงการจดัตัๅงสำนัก

ทะบียนทຌองถิไนทศบาล
ตำบลรัษฎา - จัดตัๅงสำนักทะบยีนทຌองถิไน 

(ทศบาลตำบลรัษฎา) ดย
ดำนินการดังนีๅ1.กอสรຌางปรับปรุง
สถานทีไสำนักงานถาวร 2. ติดตัๅงระบบงานทะบียนราษฎร์
ละครือขาย 3.จัดตัๅงศูนย์บริการประชาชน   23,687,850 

(กันงิน
งบประมาณ)   - จำนวนกิจกรรม

ทีไดำนินการ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) จำนวนงิน ผลทีไเดຌรับ ตัวชีๅวัด 
(KPI) 16 ครงการติดตัๅงจอทรทัศน์

อัจฉริยะ - ดำนินการ ดังนีๅ 
1. ติดตัๅงจอทรทัศน์อัจฉริยะ
หนຌาจอสัมผัสขนาด 75 นิๅว 
บริวณ หຌองประชุม ชัๅน 4 
2. ติดตัๅงจอทรทัศน์อัจฉริยะ
หนຌาจอสัมผัสขนาด 65 นิๅว 
บริวณ หຌองประชุม ชัๅน 2 500,000 (กันงิน

งบประมาณ)  -จำนวนพืๅนทีไทีไ
ดำนินการ 17 ครงการดัดปลง ตอติม

รถยนต์พืไอการ
ประชาสมัพันธ์ ดำนินการติดตัๅง ครงหลใก

ดຌานขຌางรถยนต์ พรຌอมติดตัๅง
อุปกรณ์ครืไองสยีงตางโ ทีไ
กีไยวขຌอง 200,000 (กันงิน

งบประมาณ)  - จำนวนครัๅงทีไ
ดำนินการ  

การประมินผลการทำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 
ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 

ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 842,000 - ขุดลอกคูคลองละลำรางระบายนๅำ  ดังนีๅ 
(1) ขุดลอกคลองทาจีนบริวณจุดชมลิง  หมูทีไ 1 
(3) ครงการขุดลอกคลอง฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - ปรับปรุงผิวจราจรดຌวยอสฟลัต์ติกคอนกรีต (ดยวิธี Pavement In-Plece Recycling)กวຌางฉลีไย 5.00 มตร (2 
ชองจราจร) ยาว271.0 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 3,140
ตารางมตร (รายละอียดตามบบปลนของทศบาล) 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - กอสรຌางอาคารครงสรຌางหลงัคาจัไวหลใกขนาดกวຌาง 
6.90x12.85 มตร หรือมีพืๅนทีไเมนຌอยกวา 88.696 ตารางมตร 
 -ผนังกัๅนดຌวยตะกรงหลใกดัด 
 - หลังคามุงดຌวยมทัลชีท 
(รายละอียดตามบบปลนทศบาล) 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 149,051 - กอสรຌางรัๅวกัๅนความยาว 297 มตร 
 - สารัๅวคาวบอยคอนกรีตอัดรง ขนาด 6x6x1.70 มตร 
 - คานคอนกรีตอัดรง ขนาด 5x2.5x2.50 มตร 
(รายละอียดตามบบปลนทศบาล) 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 240,000 - กอสรຌางคูระบายนๅำ ค.ส.ล. ขนาด 0.25x0.35x0.10 มตร 
ความยาวเมนຌอยกวา 90.30 มตร (รายละอียดตามบบ
ปลนทศบาล) 

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 434,000 - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 มตร ความกวຌางฉลีไย 4.25 - 5.40 มตร ยาวเมนຌอยกวา 130 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 
745 ตารางมตร 

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล.ขนาด 1.50 x 1.50 มตร ความ
ยาวเมนຌอยกวา 148.00 มตร 
(รายละอียดตามบบปลนของทศบาล)  
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - ติดตัๅง Guard Rail ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา (รายละอียดตามบบปลนของทศบาล) 
การพฒันาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - กอสรຌางอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัๅน พืๅนทีไเมตไำกวา 100 ตาราง
มตร 
(รายละอียดตามบบปลนของทศบาล) 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 390,000 - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 มตร ความกวຌางฉลีไย 4.00  - 7.00 มตร ยาวเมนຌอยกวา60 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 
300 ตารางมตร 
(รายละอียดตามบบปลนของทศบาล) 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - (กันงิน
งบประมาณ) - ถมดินปรับพืๅนทีไขนาดกวຌาง 40.00 มตร ยาว 55.00 มตร 

หนา 0.50 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 2,200 ตารางมตร 
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 478,000 - จัดซืๅอหินคลุก จำนวน 2,000 ลูกบาศก์มตร  สำหรับเวຌถม
ถนนทีไป็นหลุมป็นบอ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 460,000 1.ติดตัๅงกระจกคຌง หมูทีไ 1-7 2.ติดตัๅงเฟกะพริบ หมูทีไ 1-7 3.ติดตัๅงปງายจราจร หมูทีไ 1-7 
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คหะละ

ชุมชน 1 755,837.63 - ขยายขตเฟฟງา฿นขตทศบาลตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7  
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คหะละ

ชุมชน 1 201,973 - ขยายขตประปา฿นขตทศาลตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - (กันงิน
งบประมาณ) - ดำนินการ ดังนีๅ 1. จัดซืๅอคมเฟถนน LEDขนาด 110 วัตต์ พรຌอมติดตัๅง

จำนวนเมนຌอยกวา 700 คม  
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - (กันงิน
งบประมาณ) ดำนินการดังนีๅ 

1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌางฉลีไย6.70-10.00มตร หนา 0.20
มตร ยาว 950.00มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 4,290.00 
ตารางมตร 
2.กอสรຌางคูระบายนๅำ ค.ส.ล.ขนาด0.70x1.00มตร ยาวเมนຌอย
กวา 695.00 มตร  
3.กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล.ขนาดกวຌาง 1.20 มตร หนา 
0.15มตร ยาวเมนຌอยกวา 750.00 มตร  
(รายละอียดตามบบปลนทศบาล) 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 12,653 - จัดกิจกรรมBig Cleaning Day (กใบขยะ) ฿นพืๅนทีไ

สาธารณะของตำบลรัษฎา ดยเดຌรับความรวมมือจากหลาย
ภาคสวนตางโ ของชุมชนเมนຌอยกวา 100 คน อยางนຌอยป
ละ 5 ครัๅง   
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงินทีไ
ดำนินการจริง

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 6,161,128 - จຌางหมาอกชนดำนินการกวาดกใบขนขยะมลูฝอยพรຌอม

ตัดหญຌาบนถนน ทีไหรือทางสาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ ตำบล
รัษฎา (รายละอียดตามขຌอกำหนดของทต.รัษฎา) 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 919,990 - ดำนินการจຌางหมาอกชนปรับปรุงละซอมบำรุง พรຌอม

ดูลรักษาสวนหยอม฿นขตพืๅนทีไทต.รัษฎา ชน จุดชมลิง ถนน
รวมพัฒนา ถนนรอบ ม.ราชภฏัภูกใตถนนสงขลา หมูบຌานอิราว
ดี ขืไอนมะลิกຌว สนง.ทต. รัษฎา ศูนย์นาหลวง ป็นตຌน 
(รายละอยีดตามขຌอกำหนดของทศบาล) 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 100,000 - สนับสนุนงบประมาณการดำนินงานบຌานพักพิงสุนัขจรจัด

฿หຌก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูกใต สำหรับป็นคา฿ชຌจาย฿น
การดูลสุนขัจรจัด ปละ 1 ครัๅง 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 13,458,619.37 - จຌางหมาอกชนดำนินการกใบขนขยะ฿นขตพืๅนทีไตำบล

รัษฎา (รายละอียดตามขຌอกำหนดของ ทต.รัษฎา) 
การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 1,430,843 - อุดหนุนกองทุนหลักประกนัสุขภาพทศบาล ตำบลรัษฎา฿น

การดูลสุขภาพของประชาชนตามรายละอียดของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพหงชาติปละ 1 ครัๅง 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 86,935 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌกกลุมมบຌาน สตรีละ

ประชาชนทัไวเป จำนวนปละ 6 หลักสูตรโละ 20 คน 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 21,580 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌกผูຌสูงอายุ 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สงัคม

สงคราะห์ 1 27,235.20 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌกผูຌดຌอยอกาส 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 5,403.70 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌกคนพิการ 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 1,921,870 - ดำนินการจຌางหมาดูลรักษาอาคารสำนักงานขนสง

จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 ดังนีๅ 1.จຌางหมาทำความสะอาด 2.จຌางยามรักษาความปลอดภัย 3.จຌางหมากำจัดหนูมลง ปลวก 
การพัฒนาดຌาน
คณุภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห ์ 1 30,620.20 - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ ชน ดຌานการนันทนาการดຌานการมี
สวนรวมดຌานการมีสวนรวมป็นตຌน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม   สังคม

สงคราะห ์ 1 11,805.20 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกบัการดูลสุขภาพของคนพิการ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
คณุภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห ์ 1 29,935.20 - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌรืไองทคนลยีการ฿ชຌทคนลยี
ตางโ฿นกลุมผูຌสูงอายุละการตรียมพรຌอมรองรับการ
ปลีไยนปลงตางโ ฿นยุค 4.0 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สงัคม สังคม

สงคราะห ์ 1 ดำนินการดย
฿ชຌงปม.

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ 

จ.ภูกใต - สงคราะหค์รอบครัวผูຌดຌอยอกาสทางสังคม ประมาณ 100 
ครอบครัวโละ 2,000 บาท 

การพฒันาดຌาน
คณุภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห ์ 1 45,134,800 - ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละผูຌปຆวยอดส์เดຌรับบีๅยยังชีพ 
การพฒันาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สงัคม สังคม

สงคราะห ์ 1 73,000 - สมทบทุนการจัดสวัสดิการชุมชน฿นอัตราสวน 1:1:1 
(ประชาชน:รัฐบาล:อปท.) ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
รัษฎา (365บาท/คน/ป) 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 39,033.30 - จัดกิจกรรมรณรงคป์ງองกันการลดอุบัติหตุ฿นชวงทศกาล

จำนวน2ครัๅง/ป 
1. ทศกาลป฿หม1ครัๅง 
2. ทศกาลสงกรานต1์ครัๅง 

การพัฒนาดຌาน
คณุภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 83,470 - จัดกิจกรรมวันสำคัญดຌานวัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไนละ

ชาติ ชน วันป฿หม, วันขຌาพรรษา, วันออกพรรษา, ประพณี
ลอยกระทง, วันสงกรานต์, ประพณีดือนสิบ, ประพณีชักพระ, ประพณีถือศีลกินผัก,ประพณีลอยรือ, ประพณีสวด
กลางบຌาน, ครงการสงสริมวัฒนธรรมประพณี฿นดือน
รอมฎอน  
ฯลฯ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 18,688 - จัดกิจกรรม  ดังนีๅ 

1. จัดอบรมศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญาทຌองถิไน (นาฏศิลป์ศิลปะ 
ประดษิฐ์ ฯลฯ) 
2. สงสริมการจัดกจิกรรมสืบสานประพณี วัฒนธรรมละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 
3. สืบสานวัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน ชน รองงใงกลอง
ยาว 
ฯลฯ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 32,480 - อบรมพัฒนาทักษะกีฬากดใกละยาวชนตำบลรัษฎาตาม

ความสน฿จ ชน อบรมพัฒนาทักษะกีฬา ฟุตซอล,ฟุตบอล, 
วายนๅำ, มวยเทย  ฯลฯ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม  การศึกษา 1 235,800 - จัดการรียนการสอนภาษา อังกฤษ฿หຌกับนักรียนศูนย์พัฒนา

ดใกลใกละรงรียน฿นสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ป้าหมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 11,247 - จัดกิจกรรมปฐมนิทศผูຌปกครองนักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก 

สังกัดทศบาลตำบลรัษฎา  
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 1,358,760 - สนับสนุนคา฿ชຌจายสำหรับอาหารกลางวันนักรียน฿นสังกัด

ทศบาล ดังนีๅ 1. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 60
คน  2. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานทารือ฿หม จำนวน 150 
คน 3. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา (หลมตุຍกก) 
จำนวน 90 คน 4. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกรง รียนบຌานทุงคา จำนวน 150 คน 5. นักรียนรงรียนทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 255 คน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 603,249.10 - ดำนินการจຌางหมาอกชนพืไอดูลรักษาอาคารรียนอาคาร 

ประกอบของรงรียนละศูนย์พัฒนาดใกลใกสังกัดทศบาล
ตำบลรัษฎา ดยมีรายละอียด  
ดังนีๅ 1.จຌางยามรักษาความปลอดภัย 2.จຌางกำจัดมลง/ปลวกภาย฿น ภายนอกอาคาร 3.จຌางหมาทำความสะอาด/พนฆาชืๅอรค ภาครียนละ 2 ครัๅง 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 99,108 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดຌานวิชาการกยาวชนระดับ

ประถมศึกษาปทีไ 6 มัธยมศึกษาปทีไ 3 ละยาวชน฿นขตพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 114,899 - จัดอบรมทกัษะดนตรีกีฬาละกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ 

หลังลิกรียน ตามความสน฿จของนักรียนจากรงรียนบຌานทุง
คาฯ,รงรียนกาะสิหร, รงรียนบຌานกูຌก ูละยาวชนตำบล
รัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 22,234 - จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿นการปງองกันการ฿ชຌสารสพติด฿นดใก

นักรียน฿นขตพืๅนทีไ ซึไงกำลังศึกษาอยู฿นระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5,6 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 38,769 - จัดการศึกษาอบรมสำหรับยาวชนละประชาชน฿นทຌองถิไน 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 88,120 - จัดซืๅอหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ฿หຌกศาลาอาน

หนังสือของชุมชนหรือทีไอืไนโ ทีไมีเวຌพืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌวลา
วางมาอานหนังสือ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 180,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌกมัสยิดลีวาอุຌลอิสลามสำหรับ

ครงการสงสริมการรียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมสงสริมการรียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา 2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไนับถือศาสนาอิสลามเดຌรับ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงนิ 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     การฝຄกอบรม จำนวน 60 คน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 180,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌกมัสยิดอิสลามฮุดดีนสำหรับจัด

กิจกรรมครงการสงสริมการรียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมสงสริมการรียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา 2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไนับถือศาสนาอิสลามเดຌรับการ
ฝຄกอบรม  จำนวน 60 คน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 4,772,205 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌกรงรียนสังกัด สพป. ทีไตัๅงอยู฿น

ขตตำบลรัษฎา สำหรับป็นคาอาหารกลางวันนักรียน ดังนีๅ 1.รงรียนบຌานกูຌกู จำนวน 310 คน 2.รงรียนบຌานทุงคาฯ จำนวน 447 คน 3.รงรียนกาะสิหร จำนวน 700 คน 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 2,120 - จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย฿หຌกครู ผูຌดูล

ดใกละบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา฿นสังกัด 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 53,157 - ดำนินการ  ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รงรียนทศบาล

ตำบลรัษฎา 2. คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอระบบอินตอร์นใตของรงรียน
ทศบาลตำบลรัษฎา 3.คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอระบบอินตอร์นใตระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSl รงรียน
ทศบาลตำบลรัษฎา 4.จัดทำหຌองสมุดรงรียนเวຌป็นทีไกใบรวบรวมหนังสือเวຌคอย
บริการสำหรับนักรียน ครู ผูຌปกครอง 
ละชุมชนมา฿ชຌบริการ  - จัดซืๅอของลนสำหรับจัดป็นมุมของลนการจัด
ประสบการณ์สำหรับนักรียนเดຌรียนรูຌ  - จัดสงบุคลากรครูละบุคลากรทางการศึกษาขຌารวม
ฝຄกอบรม ประชุมละสัมมนาตางโ ทีไกีไยวขຌองกับหลักสูตรการ
จัดการศึกษา  - จัดกิจกรรมพืไอปງองกันปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา  - คา฿ชຌจาย฿นการสงสริมกิจกรรมรักการอาน฿นสถานศึกษา
สังกัด อปท. ทุกหง(ยกวຌน อบจ.) 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศกึษา 1 197,615 - ดำนินการ ดังนีๅ 

1.คาจัดการรียนการสอน 
1.1 ครงการศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญ หลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนสำหรับรงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 
1.2ครงการเหวຌครู 
1.3ครงการสงสริมสถาบันชาติ ศาสนาละพระมหา-กษัตริย์ 
 -กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา 
 -กิจกรรมวันขึๅนป฿หม 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     -กิจกรรมปลูกตຌนเมຌถวายดพอหลวง 

 -การสดงตนป็นพุทธมามกะ 
1.4ครงการนิทรรศการวิชาการหงการรียนรูຌ 
1.5ครงการวันดใกหงชาติ 
1.8ครงการจัดซืๅอวัสดุ/ 
อุปกรณ์ พืไอสงสริมการรียนการสอน 
1.9ครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา
1.10ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอน 1.12ครงการรวมสืบสานประพณีวัฒนธรรมทຌองถิไน(ถือศีลกิน
ผัก)  1.13ครงการพัฒนางานธุรการละงานสารบรรณ 
1.14 ครงการฟันสวยยิๅม฿ส฿ส฿จสุขภาพ 
1.15 ครงการหนูนຌอยขຌาครัว 
1.16ครงการสงสริมการสอนบบครงงาน 
 - กิจกรรมสมุนเพรผักสวนครัวริมรัๅวกินเดຌ 
1.17 ครงการชุมชนมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษารงรียน
ทศบาลตำบลรัษฎา 
1.18 ครงการอนุรักษ์ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
1.19 ครงการขงขันกีฬาภาย฿นรงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 
2.คาหนังสือรียน 
3.คาอุปกรณ์การรียน 
4.คาครืไองบบนกัรียน 
5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน 
5.1ครงการปຂดลกกวຌางหงการรียนรูຌ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 599,899 - สนับสนุนศนูยพ์ัฒนา ดใกลใก ดงันีๅ 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 1.1คาจัดการรียนการสอน  -ครงการพัฒนาสืไอการรยีนการสอนสำหรับดใกปฐมวัย  - กิจกรรมจัดหาสืไอการรียนการสอน  - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช  - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์ 1.2.คาหนงัสือรียน 1.3.คาอุปกรณ์การรียน 1.4.คาครืไองบบนักรยีน 1.5.คากิจกรรมพฒันาคณุ-ภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย  -ครงการศึกษาหลงรียนรูຌละภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การรียนรูຌชุมชนบຌานกูຌก ู2)กิจกรรมทัศนศึกษาพพิิธภณัฑ์หมืองรภูกใต 3)กิจกรรมทัศนศึกษาหมูบຌานวัฒนธรรมถลาง บຌานขนน   



 
                                                                                                                                                       การติดตามละประมินผล 2 -37 

ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียง

ตก) 2.1คาจัดการรียนการสอน  - ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอนสำหรับดใกปฐมวัย 2.2คาหนังสือรียน 2.3คาอุปกรณ์การรียน 2.4คาครืไองบบนักรียน 2.5คากิจกรรมพัฒนาคณุ-ภาพผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌละภูมิปญัญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (หมูบຌานขนน) 2)สวนนก 3)ลมาละมวนๅำชว์  3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 3.1คาจัดการรียนการสอน   - ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอนสำหรับดใกปฐมวัย 3.2คาหนังสือรียน 3.3คาอุปกรณ์การรียน 3.4คาครืไองบบนักรียน 3.5คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌละภูมิปญัญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (บຌานขนน) 2)ศูนย์การรยีนรูຌชุมชนตำบลรัษฎา (ซอยมกลิไน) 3)วัดเชยธาราม (วัดฉลอง)  4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 4.1คาจัดการรียนการสอน -ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอนสำหรับดใกปฐมวัย 4.2.คาหนังสือรียน 4.3.คาอุปกรณ์การรียน 4.4.คาครืไองบบนักรยีน 4.5.คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูຌรยีนประกอบดຌวย   - ครงการดูงาน สถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละภมูิปัญญา
ทຌองถิไน  1)มวนๅำลมามาชว์ภูกใต ฯลฯ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 91,606.20 - ดำนินการ ดังนีๅ 

1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 
1.1ครงการทัศนศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรยีนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตวภ์ูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ป้าหมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์ 

1.2ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันพอหงชาติ 
 - กิจกรรมวันมหงชาต ิ
 - กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา 
 - กิจกรรมวันฉลมิพระชน-มพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร 
1.3ครงการผลิตสืไอการรียนการสอน 
1.4ครงการสนทนาระหวางครูละผูຌปกครอง 
1.5ครงการชวนลานิทานสานฝันรักการอาน 
1.6ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภยั฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก 
1.7.ครงการปງองกันอุบัติหตุทางถนน  
2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียง
ตก) 
2.1ครงการทัศนศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรยีนรูຌละ
ภูม ิ
ปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภณัฑ์หมืองรภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาAquaria Central Phuket 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช (Vanich Farm) 
2.2ครงการหทียนวันขຌาพรรษา 
2.3 ครงการวันพอหงชาติ 
2.4ครงการวนัมหงชาต ิ
2.5ครงการวันลอยกระทง 
2.6ครงการสนทนาระหวางครูละผูຌปกครอง 
2.7ครงการประพณีถือศลีกินผัก 
2.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภยั  
2.9ครงการดใกนຌอยปลอดภัยสวม฿สหมวกกันนใอค 
2.10ครงการผลิตสืไอการรียนการสอน 
2.11ครงการประกันคณุภาพการจัดการศึกษา กิจกรรม
พัฒนาการสอนทักษะการรียนรูຌ   
3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 
3.1ครงการทัศนศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรยีนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน  
 - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาละมวนๅำชว์ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตวภ์ูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สตัว์นๅำ 
3.2ครงการหทียนวนัขຌาพรรษา 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ป้าหมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     3.3ครงการวันพอหงชาติ 

3.4ครงการวันมหงชาต ิ
3.5ครงการวนัลอยกระทง 
3.6ครงการสนทนาระหวางครูละผูຌปกครอง 
3.7ครงการประพณีถือศลีกินผัก 
3.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภยั  
3.9ครงการรณรงค์ปງองกันอุบัติหตุทางทຌองถนน  
4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 
4.1ครงการการมีสวนรวมของวิทยากรละครู฿นชุมชน฿น
การ 
จัดการรียนการสอน - กิจกรรมการสดงทຌองถิไน (รำรองงใง) - กิจกรรมมมุภูมิปญัญาทຌองถิไน   
4.2ครงการสนทนาระหวางครูละผูຌปกครอง 
4.3ครงการการละลนพืๅนบຌาน 
4.4ครงการการรียนรูຌสูอาซียน 
4.5ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันม 
 - กิจกรรมวันพอ 
 - กิจกรรมวันฉลมิพระชนมพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรทพยวรางกูร 
ฯลฯ 
4.6ครงการผลิตสืไอการรียนการสอน 
4.7ครงการทัศนศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรยีนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนพฤกษชาติภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูกใต (Phuket Bird Park) 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตวภ์ูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สตัว์นๅำภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง - กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket 4.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภยั 4.9ครงการรณรงค์ปງองกันอุบัติหตุทางทຌองถนน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 96,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนบຌานกูຌกู สำหรับดำนิน

ครงการสงสริมทักษะภาษาอังกฤษ พืไอพัฒนาทักษะ การฟงั 
การพูด การอาน การขียนละการสืไอสาร ดยมีปງาหมาย 
ดังนีๅ 
ชิงปริมาณ 
 - นักรียนตัๅงตระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 5-6 ทุกคนมีความ
พึงพอ฿จละหในความสำคัญของการขຌารวมกิจกรรมสงสริม 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ป้าหมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     ทักษะภาษาอังกฤษ พืไอพฒันาทักษะ การฟัง การพูด การอาน 

การขียน 
ชิงคุณภาพ 
 - นักรียนตัๅงตระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 5-6 ทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึๅน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 - 

(กันงิน
งบประมาณ) - ดำนินการตอติมหຌองคอมพิวตอร์สำหรับดใกปฐมวัยศูนย์

พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก)  
จำนวน 1 หຌอง 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 - ดำนินการดย

เมบิกจาย
งบประมาณ - พืไอจัดกิจกรรม ดังนีๅ 

1.กิจกรรมมาตราการชวยหลือกรณีดใกจมนๅำ 
2.กิจกรรมการอบรม฿หຌความรูຌ มาตราการปງองกันละระงับ
อัคคีภัย 
3.กิจกรรมวิธีการอาตัวรอดมืไอติดอยู฿นรถ 
4.กิจกรรมมาตรการความปลอดภัยบนทຌองถนน 
5.กิจกรรมมาตรการการปງองกัน/การฝຄกซຌอมกรณีดใกถูกเฟฟງา
ชใอต อันตรายเฟฟງาละวิธีปງองกันเฟฟງาชใอตเฟฟງาดูด 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 196,600 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนบຌานทุงคา "บณุยขจร

ประชาอาสา" สำหรับดำนินครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์พืไอการรียนการสอน ดยมีปງาหมายดังนีๅ 
 - นักรียนตัๅงตระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1-6 ละชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ 1-3 ของรงรียนบຌานทุงคา "บุณยขจรประชา
อาสา" ทุกคนเดຌรียนรูຌสืไอทคนลยี พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น
การรียนรูຌ 100% 
 - รงรียนบຌานทุงคา "บุณยขจรประชาอาสา" มีครืไอง
คอมพิวตอร์ จำนวน 41  ครืไองละครุภัณฑ์คอมพิวตอร์
สำหรับจัดการรียนการสอน฿นหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ 
จำนวน 2 หຌอง 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 111,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนกาะสิหร 

ชิงปริมาณ 
 1.รงรียนมีปງนบาสกตบอลทีไมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
2.รงรียนมีสนามกีฬาทีไเดຌมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
3.นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็นประยชน์  
ชิงคุณภาพ 
 1.นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็นประยชน์ พัฒนารางกาย฿หຌ
สมบูรณ์ขใงรงหางเกลยาสพติด 
2.นักรียนมีความสุขสนุกสนาน ป็นผูຌมีนๅำ฿จนักกีฬาละ
คารพ฿นกฎ ระบียบ กติกา 
 3.ผูຌปกครองนักรียนมีความพึงพอ฿จ มัไน฿จ ละชืไอมัไน฿นการ
สงบุตรหลานขຌาศึกษา฿นรงรียน   
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ป้าหมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 37,000 - สนับสนนุงบประมาณ฿หຌรงรียนกาะสิหร 

ชิงปริมาณ  1.นักรียนปฐมวัยทุกคนเดຌอานหนังสือนิทาน "ชิงคุณภาพ"  1.นักรียนปฐมวัยมีความสุข สนุกสนาน มีสมาธิ มีพัฒนาการ
ทางภาษาทีไดีขึๅน  2.นักรียนปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการดຌานรางกาย อารมณ์ 
สังคม จิต฿จละสติปัญญาทีไดีขึๅนทุกคน  3.ผูຌปกครองนักรียนมีความพงึพอ฿จ มัไน฿จ ละชืไอมัไน฿นการ
สงบุตรหลานขຌารียน฿นรงรียน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 - 

(กนังิน
งบประมาณ) 1.กอสรຌางตอติมกันสาด พืๅนทีไเมนຌอยกวา 40 ตร.ม.  

2.กอสรຌางตอติมชายคา พืๅนทีไเมนຌอยกวา 65 ตร.ม. 
3.ตอติมพืๅนทีไอนกประสงค์ พรຌอมหลังคาพืๅนทีไเมนຌอยกวา  
110 ตร.ม. 
4.กอสรຌางตอติมพืๅนทีไซักลຌางพรຌอมหลังคาคลุม พืๅนทีไเมนຌอย
กวา 17 ตร.ม.  
(รายละอียดตามบบปลนทศบาลกำหนด) 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 51,030 - จัดครงการจัดทำผน พัฒนาทຌองถิไน ดยมีรายละอียด 
ดังนีๅ 
1.จัดวทีประชาคม พืไอสำรวจปัญหา/ความตຌองการของ
ประชาชนอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
2.ประชุมคณะกรรมการทีไจัดทำผนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
อยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
3.จัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป พืไอผยพรละประชาสัมพนัธ์ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 12,270 - จัดทำครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 
ดยมีรายละอยีดดังนีๅ 
1.จัดประชุมคณะกรรมการตดิตามละประมินผลผนพฒันา
ทຌองถิไน  
2. ดำนินการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 
3.จัดทำอกสารทีไกีไยวขຌอง รายงานผลการดำนินงาน 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 88,600 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ดยจัดฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน
฿หຌผูຌบริหาร สมาชิกสภา จຌาหนຌาทีไของทศบาลตำบลรัษฎา 
ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นรืไองตางโ ดังนีๅ 
1.การปฐมนิทศพนักงาน 
2.ดຌานคุณธรรมจริยธรรม฿นการปฏิบัติงาน 
3.ดຌานมนุษยสัมพันธ์฿นการทำงาน การจูง฿จ การประสานงาน
การสืไอความหมายการบริการการทำงานป็นทีม การทำงานบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ ยึดมัไน฿นความถูกตຌองความขຌา฿จขององค์กร 
4.ดຌาน พรบ. ขຌอมูลขาวสารของทางราชการ 
5.ดຌานระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน 
 ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ป้าหมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 1,106,440 - ดำนินการจຌางหมาละปรับปรุงดูลอาคารสำนักงาน
รายละอียด ดังนีๅ 
1.จຌางหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานทศบาล 
2.จຌางหมาจຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัยบริวณสำนักงาน
ทศบาล 
3.จຌางดูลรักษาลิฟท์ภาย฿นสำนักงานทศบาล 
4.จຌางหมากำจัดมลง ปลวกละสัตว์อืไนโ ภาย฿นละ
ภายนอกอาคารสำนักงานทศบาลตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 628,462.93 - จัดครงการประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ดยมีรายละอียด ดังนีๅ  
1.คาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์  ปງาย
เวนิล จดหมายขาว การจัดนิทรรศการละสืไอสิไงพิมพ์อืไนโ 
2.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเมนຌอยกวา 2,000 
ฉบับ 
3.จัดทำวารสารทศบาลตำบลรัษฎา เมนຌอยกวา 2,000 ฉบับ 
4.จัดกิจกรรมถลงขาวประชาสัมพันธ์ผลการดำนินงาน 
ทต.รัษฎา เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 
5.ดำนินการตออายุวใบเซด์ทต.รัษฎา฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌ 
6.จัดทำวีดีทัศน์นำสนอทศบาลพรຌอมปรับปรุงวใบเซด์฿หຌ
ทันสมัย  

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 5,400 - จัดนิทรรศการตางโ ดังนีๅ 
1. พิมพ์ปสตอร์ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์฿หຌความรูຌกับคดี
คุຌมครองผูຌบริภค 
2. พิมพ์ผนพับผยพรความรูຌกีไยวกับคุຌมครองผูຌบริภค 
3. อบรม฿หຌความรูຌกประชาชน ผูຌประกอบการธุรกิจ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 3,478,063.90 - ป็นคาดำนินการจัด฿หຌมีการลือกตัๅงนายกทศมนตรีละ
สมาชิกสภาทศบาล (กรณีทีไตຌองมีการจัดการลือกตัๅงตามทีไ
กฎหมายกำหนด) 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บรหิาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 70,000 - ดำนินการติดตัๅงทรทัศน์55 นิๅว พรຌอมระบบผยพร
ขาวสารผานทางระบบDigital Signage บริวณถงชัๅน 1 
สำนักงานทศบาลตำบลรัษฎา  

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 150,000 - ดำนินการปรับปรุงวใบเซต์ทศบาลตำบลรัษฎาพรຌอมกับ
พัฒนาอพพลิคชัไนบนมือถือ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 273,240.40 - ตรวจชใค ซอมซม กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด (CCTV) ทีไอยู฿น
ความรับผิดชอบ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ 
1.กลຌองขต 1 ละ 2 
2.สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใตหงทีไ 2 
3.กลຌองภาย฿นสำนักงาน  

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 130,808.40 - ดำนินการชืไอมตอระบบกลຌองวงจรปຂดจากสถานีขนสง
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใตหงทีไ 2 มายังสำนักงานทศบาลตำบล
รัษฎา 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ป้าหมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 15,889.50 - จัดทำสืไอประชาสัมพันธ์พืไอปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 

ดังนีๅ 
1.จัดทำผนพับ สืไอสิไงพิมพ์ กีไยวกับภัยตางโ 
2.จัดทำผนปງายตือนภัย 
3.จัดทำปງายประชาสัมพันธ์ปງองกันหตุภัยตางโ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 97,156 - ฝຄกทักษะ ฿หຌความรูຌ฿นการปฏิบัติงานฝຄกทบทวนการ฿ชຌ

อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌการสรຌางสถานการณ์สมมุติ ฯลฯ 
฿หຌก บุคลากร จຌาหนຌาทีไงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  
อยางนຌอยดือนละ 1 ครัๅง 
 - จัดศึกษาดูงานลกปลีไยนประสบการณ์ดຌานการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย   

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 51,900.35 - ดำนินการบำรุงรักษาละซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ  1. ครืไองสูบนๅำ  
จำนวน 4 ครืไอง 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 - (กันงิน
งบประมาณ) - จัดตัๅงสำนักทะบยีนทຌองถิไน (ทศบาลตำบลรัษฎา) ดย

ดำนินการดังนีๅ1.กอสรຌางปรับปรุงสถานทีไสำนักงานถาวร 
2. ติดตัๅงระบบงานทะบียนราษฎร์ละครือขาย 
3.จัดตัๅงศูนย์บริการประชาชน 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - ดำนินการ ดังนีๅ 
1. ติดตัๅงจอทรทัศน์อัจฉริยะหนຌาจอสัมผัสขนาด 75 นิๅว 
บริวณ หຌองประชุม ชัๅน 4 
2. ติดตัๅงจอทรทัศน์อัจฉริยะหนຌาจอสัมผัสขนาด 65 นิๅว 
บริวณ หຌองประชุม ชัๅน 2   

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 - (กันงิน

งบประมาณ) ดำนินการติดตัๅง ครงหลใกดຌานขຌางรถยนต์ พรຌอมติดตัๅง
อุปกรณ์ครืไองสียงตางโ ทีไกีไยวขຌอง 

รวม 79 88,799,600.58                
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การประมินผลการทำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ

ดำนินการจริง
(จำนวนครงการ) จำนวนงินทีไ

ดำนินการจริง
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 842,000 - ขุดลอกคูคลองละลำรางระบาย
นๅำ  ดังนีๅ 
(1) ขุดลอกคลองทาจีนบริวณจุด
ชมลิง  หมูทีไ 1 
(3) ครงการขดุลอกคลอง฿นพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา - ลดการกิดนๅำทวม 

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - ปรับปรุงผิวจราจรดຌวยอสฟลัต์
ติกคอนกรีต (ดยวิธี Pavement In-Plece Recycling)กวຌางฉลีไย 
5.00 มตร (2 ชองจราจร) ยาว
271.0 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 
3,140ตารางมตร  
(รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล)  

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - กอสรຌางอาคารครงสรຌางหลงัคา
จัไวหลใกขนาดกวຌาง 6.90x12.85 
มตร หรือมีพืๅนทีไเมนຌอยกวา 
88.696 ตารางมตร 
 -ผนังกัๅนดຌวยตะกรงหลใกดัด 
 - หลังคามุงดຌวยมทัลชีท 
(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)  

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 149,051 - กอสรຌางรัๅวกัๅนความยาว 297 
มตร 
 - สารัๅวคาวบอยคอนกรีตอัดรง 
ขนาด 6x6x1.70 มตร 
 - คานคอนกรีตอัดรง ขนาด 
5x2.5x2.50 มตร 
(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล) - ปງองกันการบุกรุก

สวนสาธารณะ หมูบຌานศรี
สชุาติ 2 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 240,000 - กอสรຌางคูระบายนๅำ ค.ส.ล. 
ขนาด 0.25x0.35x0.10 มตร 
ความยาวเมนຌอยกวา 90.30 มตร 
(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล) - ชวยลดปัญหานๅำทวมขัง

ละสามารถระบายนๅำลง
สูคูระบายนๅำเดຌดีขึๅน 

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 434,000 - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
มตร ความกวຌางฉลีไย 4.25 - 5.40 
มตร ยาวเมนຌอยกวา 130 มตร 
หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 745 ตาราง
มตร - ประชาชนเดຌรับความ

สะดวกปลอดภัย฿นการ
ดินทางสัญจร 



 
                                                                                                                                                       การติดตามละประมินผล 2 -45 

ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงินทีไ
ดำนินการจริง

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล.
ขนาด 1.50 x 1.50 มตร ความ
ยาวเมนຌอยกวา 148.00 มตร 
(รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล)   

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - ตดิตัๅง Guard Rail ฿นพืๅนทีไตำบล
รัษฎา (รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล)  

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - กอสรຌางอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัๅน 
พืๅนทีไเมตไำกวา 100 ตารางมตร 
(รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล)   

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 390,000 - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
มตร ความกวຌางฉลีไย 4.00  - 
7.00 มตร ยาวเมนຌอยกวา60 
มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 300 
ตารางมตร 
(รายละอียดตามบบปลนของ
ทศบาล) - ประชาชนเดຌรับความ

สะดวก ปลอดภัย฿นการ
สัญจร - ลดปญัหานๅำทวมขัง 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - (กันงิน
งบประมาณ) - ถมดินปรับพืๅนทีไขนาดกวຌาง 40.00 มตร ยาว 55.00 มตร 

หนา 0.50 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอย
กวา 2,200 ตารางมตร  

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 478,000 - จัดซืๅอหินคลุก จำนวน 2,000 
ลูกบาศก์มตร  สำหรับเวຌถมถนน
ทีไปน็หลุมป็นบอ฿นพืๅนทีไตำบล
รัษฎา - ประชาชนสัญจร

สะดวก ลดการกิด
อุบัติหตุ 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 460,000 1.ติดตัๅงกระจกคຌง หมูทีไ 1-7 2.ตดิตัๅงเฟกะพริบ หมูทีไ 1-7 3.ติดตัๅงปງายจราจร หมูทีไ 1-7 - ประชาชนเดຌรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย฿นการสัญจร 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน คหะละ

ชุมชน 1 755,837.63 - ขยายขตเฟฟງา฿นขตทศบาล
ตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7  - ลดปัญหานๅำทวมขัง 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน   คหะละ

ชุมชน 1 201,973 - ขยายขตประปา฿นขตทศาล
ตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 - ประชาชนมีเฟฟງา฿ชຌ

อยางทัไวถึง 



 
                                                                                                                                                       การติดตามละประมินผล 2 -46 

ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - (กันงิน
งบประมาณ) - ดำนินการ ดังนีๅ 1. จัดซืๅอคมเฟถนน LEDขนาด 110 วัตต์ พรຌอมติดตัๅงจำนวนเม

นຌอยกวา 700 คม  
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 - (กันงิน
งบประมาณ) ดำนินการดังนีๅ 

1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌางฉลีไย
6.70-10.00มตร หนา 0.20มตร 
ยาว 950.00มตร หรือพืๅนทีไเม
นຌอยกวา 4,290.00 ตารางมตร 
2.กอสรຌางคูระบายนๅำ ค.ส.ล.ขนาด
0.70x1.00มตร ยาวเมนຌอยกวา 
695.00 มตร  
3.กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล.
ขนาดกวຌาง 1.20 มตร หนา 0.15
มตร ยาวเมนຌอยกวา 750.00 
มตร  (รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)  

การพัฒนาดຌาน
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 12,653 - จัดกิจกรรมBig Cleaning Day (กใบขยะ) ฿นพืๅนทีไสาธารณะของ

ตำบลรัษฎา ดยเดຌรับความ
รวมมือจากหลายภาคสวนตางโ 
ของชุมชนเมนຌอยกวา 100 คน 
อยางนຌอยปละ 5 ครัๅง - ชุมชนมีความสะอาดมาก

ยิไงขึๅน 
 - ลดปัญหาขยะตกคຌาง 

การพัฒนาดຌาน
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 6,161,128 - จຌางหมาอกชนดำนินการ

กวาดกใบขนขยะมลูฝอยพรຌอมตดั
หญຌาบนถนน ทีไหรือทาง
สาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ ตำบล
รัษฎา (รายละอียดตาม
ขຌอกำหนดของทต.รัษฎา) - บนถนนละหรือทาง

สาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ 
ต.รัษฎามีความสะอาด 
สวยงาม สรຌางภาพลักษณ์
ทีไดีก 
ทศบาล 

การพัฒนาดຌาน
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 919,990 - ดำนินการจຌางหมาอกชน

ปรับปรุงละซอมบำรุง พรຌอมดูล
รักษาสวนหยอม฿นขต
พืๅนทีไทต.รัษฎา ชน จุดชมลิง ถนน
รวม 
พัฒนา ถนนรอบ ม.ราชภัฎภูกใต
ถนนสงขลา หมูบຌานอิราวดี ขืไอน
มะลิกຌว สนง.ทต. รัษฎา ศูนย์นา
หลวง ป็นตຌน (รายละอียดตาม
ขຌอกำหนดของทศบาล)  - สวนหยอม฿นขตพืๅนทีไ 

ทต.รัษฎามีความสะอาด
รียบรຌอย มีภูมิทัศน์ทีไ
สวยงาม 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 100,000 - สนับสนุนงบประมาณการ

ดำนินงานบຌานพักพิงสุนัขจรจัด
฿หຌก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูกใต สำหรับป็นคา฿ชຌจาย฿นการ
ดูลสุนัขจรจัด ปละ 1 ครัๅง - สามารถกຌเขปัญหา

มลภาวะจากสุนัข฿นหลง
สาธารณะละกิด
ภาพลักษณ์ทีไดี 

การพฒันาดຌาน
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 13,458,619.37 - จຌางหมาอกชนดำนินการกใบ

ขนขยะ฿นขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา 
(รายละอียดตามขຌอกำหนดของ 
ทต.รัษฎา) - พืๅนทีไตำบลรัษฎามีความ

สะอาด ป็นระบียบ
รียบรຌอยเมกิดปญัหา
ขยะตกคຌาง 

การพัฒนาดຌาน
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 1,430,843 - อุดหนุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพทศบาล ตำบลรัษฎา฿น
การดูลสุขภาพของประชาชนตาม
รายละอียดของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพหงชาติปละ 
1 ครัๅง - ประชาชน฿นขตตำบล

รัษฎาเดຌรับบริการดຌาน
สุขภาพอยางทัไวถึงละ
ทาทียมกัน 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละ
การทองทีไยว สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 86,935 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌก

กลุมมบຌาน สตรีละประชาชน
ทัไวเป จำนวนปละ 6 หลักสูตรโละ 
20 คน - ผูຌขຌารับการอบรมเดຌรับ

ความรูຌ฿นการประกอบ
อาชีพตางโ 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละ
การทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 21,580 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌก
ผูຌสูงอายุ - ผูຌสูงอายุสามารถนำเป

ประกอบอาชีพ 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละ
การทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 27,235.20 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌก
ผูຌดຌอยอกาส -ผูຌดຌอยอกาสสามารถ

นำเปประกอบอาชีพ 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละ
การทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 5,403.70 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌก
คนพิการ - คนพิการสามารถนำเป

ประกอบอาชีพ 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละ
การทองทีไยว การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 1,921,870 - ดำนินการจຌางหมาดูลรักษา

อาคารสำนักงานขนสงจังหวัด
ภูกใต หงทีไ 2 ดังนีๅ 1.จຌางหมาทำความสะอาด 2.จຌางยามรักษาความปลอดภัย 3.จຌางหมากำจัดหนูมลง ปลวก - อาคารสำนักงานขนสง

ผูຌดยสารจ.ภูกใตหงทีไ 2 
มีความสะอาดปลอดภยั 

การพัฒนาดຌาน
คณุภาพชีวิต
ละสังคม สังคม

สงคราะห ์ 1 30,620.20 - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ ชน 
ดຌานการนันทนาการดຌานการมีสวน
รวมดຌานการมีสวนรวมป็นตຌน - ผูຌสูงอายุกิดการรียนรูຌ

รวมกันเดຌรับความรูຌ฿นการ
ดำนินกิจกรรมตางโ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม  สังคม

สงคราะห ์ 1 11,805.20 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการ
ดูลสุขภาพของคนพิการ - คนพิการละครือขายมี

ความรูຌความขຌา฿จทีไ
ถูกตຌองกีไยวกับการดูล
สุขภาพของคนพิการ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
คณุภาพชีวิต
ละสังคม สังคม

สงคราะห ์ 1 29,935.20 - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌรืไอง
ทคนลยีการ฿ชຌทคนลยีตางโ
฿นกลุมผูຌสูงอายุละการ
ตรียมพรຌอมรองรับการ
ปลีไยนปลงตางโ ฿นยุค 4.0 - ผูຌสูงอายุเดຌรับความรูຌ

รืไองทคนลยีตางโ ทีไ
ทันสมัย 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม สังคม

สงคราะห ์ 1 ดำนนิการดย
฿ชຌงปม.

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ 

จ.ภูกใต - สงคราะหค์รอบครัว
ผูຌดຌอยอกาสทางสังคม ประมาณ 
100 ครอบครัวโละ 2,000 บาท - ผูຌดຌอยอกาสเดຌรับการ

สงคราะห์ครอบครัว 
จำนวน 20 คน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม   สังคม

สงคราะห ์ 1 45,134,800 - ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละผูຌปຆวย
อดส์เดຌรับบีๅยยังชีพ - ผูຌสูงอายุ คนพิการผูຌปຆวย

อดส์ เดຌรับบีๅยยังชีพ 
การพฒันาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสงัคม สังคม

สงคราะห ์ 1 73,000 - สมทบทุนการจัดสวัสดิการชุมชน
฿นอัตราสวน 1:1:1 (ประชาชน:
รัฐบาล:อปท.) ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลรัษฎา 
(365บาท/คน/ป) -สมทบการจดัสวสัดิการ

ชุมชน฿นกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 39,033.30 - จัดกิจกรรมรณรงคป์ງองกันการ

ลดอุบัติหตุ฿นชวงทศกาลจำนวน
2ครัๅง/ป 
1. ทศกาลป฿หม1ครัๅง 
2. ทศกาลสงกรานต1์ครัๅง - อุบัติหตุลดลง  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 83,470 - จัดกิจกรรมวันสำคญัดຌาน

วัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน
ละชาติ ชน วันป฿หม, วัน
ขຌาพรรษา, วันออกพรรษา, 
ประพณีลอยกระทง, วัน
สงกรานต์, ประพณีดือนสิบ, 
ประพณีชักพระ, ประพณีถือศีล
กินผัก,ประพณีลอยรือ, ประพณี
สวดกลางบຌาน, ครงการสงสริม
วัฒนธรรมประพณี฿นดือน
รอมฎอน  
ฯลฯ - ประชาชนมีความภูมิ฿จ

฿นทຌองถิไนของตนอง 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 18,688 - จัดกิจกรรม  ดังนีๅ 

1. จัดอบรมศลิปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน (นาฏศิลปศ์ิลปะ 
ประดิษฐ์ ฯลฯ) - ศิลปวัฒนธรรมละภูมิ

ปัญญาทຌองถิไนเดຌรับการ
สืบสานละสืบทอดสูชน
รุนหลัง 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     2. สงสริมการจัดกจิกรรมสืบสาน

ประพณี วัฒนธรรมละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 
3. สืบสานวัฒนธรรมละประพณี
ทຌองถิไน ชน รองงใงกลองยาว 
ฯลฯ  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวติ
ละสังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 32,480 - อบรมพัฒนาทักษะกีฬากดใก

ละยาวชนตำบลรัษฎาตามความ
สน฿จ ชน อบรมพัฒนาทักษะกีฬา 
ฟุตซอล,ฟุตบอล, วายนๅำ, มวยเทย  
ฯลฯ - ดใกละยาวชนตำบล

รัษฎามีพืๅนฐานของทักษะ
มวยเทย 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 235,800 - จัดการรียนการสอนภาษา 

อังกฤษ฿หຌกับนักรียนศูนย์พัฒนา
ดใกลใกละรงรียน฿นสังกัด - นักรียนเดຌพัฒนาทักษะ

ดຌานภาษา ตางประทศ 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 11,247 - จัดกิจกรรมปฐมนิทศผูຌปกครอง

นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก สังกัด
ทศบาลตำบลรัษฎา - ผูຌปกครองนักรียนมี

ความรูຌละรับทราบการ
จัดการรียนการสอน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 1,358,760 - สนับสนุนคา฿ชຌจายสำหรับ

อาหารกลางวันนักรียน฿นสังกัด
ทศบาล ดังนีๅ 1. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 60
คน  2. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
บຌานทารือ฿หม จำนวน 150 คน 3. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทศบาลรัษฎา (หลมตุຍกก) 
จำนวน 90 คน 4. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกรง 
รียนบຌานทุงคา จำนวน 150 คน 5. นักรียนรงรียนทศบาลตำบล
รัษฎา จำนวน 255 คน - ดใกนักรียนเดຌรับ

ประทานอาหารทีไมี
คุณภาพ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 603,249.10 - ดำนินการจຌางหมาอกชนพืไอ

ดูลรักษาอาคารรียนอาคาร 
ประกอบของรงรียนละศูนย์
พัฒนาดใกลใกสังกัดทศบาลตำบล
รัษฎา ดยมีรายละอยีด  
ดังนีๅ 1.จຌางยามรักษาความปลอดภัย 2.จຌางกำจัดมลง/ปลวกภาย฿น 
ภายนอกอาคาร - อาคารรียนปลอดภัย

จากการจรกรรม฿น
ชวงวลากลางคืน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     3.จຌางหมาทำความสะอาด/พนฆา

ชืๅอรค ภาครียนละ 2 ครัๅง  
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 99,108 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดຌาน

วิชาการกยาวชนระดับ
ประถมศึกษาปทีไ 6 มัธยมศึกษาป
ทีไ 3 ละยาวชน฿นขตพืๅนทีไตำบล
รัษฎา  - ตัวอาคารเมกิดปัญหา

มลง/ปลวกรบกวน 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 114,899 - จัดอบรมทักษะดนตรีกีฬาละ

กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ หลังลิก
รียน ตามความสน฿จของนักรียน
จากรงรียนบຌานทุงคาฯ,รงรียน
กาะสิหร, รงรียนบຌานกูຌก ูละ
ยาวชนตำบลรัษฎา - นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌ

กิดประยชน์หลักลิก
รียน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 22,234 - จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿นการปງองกัน

การ฿ชຌสารสพติด฿นดใกนักรียน฿น
ขตพืๅนทีไ ซึไงกำลังศึกษาอยู฿น
ระดับชัๅนประถมศกึษาปทีไ 5,6 - ดใกละยาวชนมี

ความรูຌละภมูิคุຌมกันดຌาน
ยาสพตดิ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 38,769 - จัดการศึกษาอบรมสำหรับ

ยาวชนละประชาชน฿นทຌองถิไน -ประชาชนมีการศึกษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวิต
ทีไมีคุณภาพชีวิตละความ
ป็นอยูทีไดีละ฿ชຌวลาวาง
฿หຌป็นประยชน์ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 88,120 - จัดซืๅอหนังสือ หนังสือพิมพ์ 

วารสาร ฯลฯ ฿หຌกศาลาอาน
หนังสือของชุมชนหรือทีไอืไนโ ทีไมี
เวຌพืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌวลาวาง
มาอานหนังสือ - ดใก ยาวชนละ

ประชาชสตำบลรัษฎามี
นิสัยรักการอาน พิไม
ศักยภาพ฿นการรียนรูຌ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 180,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก

มัสยิดลีวาอุຌลอิสลามสำหรับ
ครงการสงสริมการรียนรูຌ
จริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมสงสริมการรียนรูຌ
จริยธรรมทางศาสนา 2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไนับ
ถือศาสนาอิสลามเดຌรับ 
การฝຄกอบรม จำนวน 60 คน - ดใกละยาวชนเดຌ

รียนรูຌหลักคำสอนตาม
หลักศาสนา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 180,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก

มัสยิดอิสลามฮุดดีนสำหรับจัด
กิจกรรมครงการสงสริมการ
รียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมสงสริมการรียนรูຌ - ยาวชนละประชาชน

พียบพรຌอมดຌวยคุณธรรม
ละจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     จริยธรรมทางศาสนา 2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไนับ

ถือศาสนาอิสลามเดຌรับการ
ฝຄกอบรม  จำนวน 60 คน  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 4,772,205 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก

รงรียนสงักัด สพป. ทีไตัๅงอยู฿น
ขตตำบลรัษฎา สำหรับป็น
คาอาหารกลางวันนักรียน ดังนีๅ 1.รงรียนบຌานกูຌกู จำนวน 310 
คน 2.รงรียนบຌานทุงคาฯ จำนวน 447 คน 
3.รงรียนกาะสิหร จำนวน 700 
คน - นักรียนเดຌรับประทาน

อาหารทีไมีคณุคาตามหลัก
ภชนาการ ทำ฿หຌมี
สุขภาพรางกายขใงรง 
สมบูรณ์ละมสีุขนิสัยทีได ี

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 2,120 - จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย฿หຌกครู ผูຌดูล
ดใกละบคุลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา฿นสังกัด   -หลักสูตรสถานศึกษา

สอดคลຌองกับความ
ตຌองการของทຌองถิไน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 53,157 - ดำนินการ  ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษา รงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา 2. คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอระบบ
อินตอร์นใตของรงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา 3.คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอระบบ
อินตอร์นใตระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSl 
รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 4.จัดทำหຌองสมุดรงรียนเวຌป็นทีไ
กใบรวบรวมหนังสือเวຌคอยบริการ
สำหรับนักรียน ครู ผูຌปกครอง 
ละชุมชนมา฿ชຌบริการ  - จัดซืๅอของลนสำหรับจัดป็นมุม
ของลนการจดัประสบการณ์
สำหรับนักรียนเดຌรียนรูຌ  - จัดสงบุคลากรครูละบุคลากร
ทางการศึกษาขຌารวมฝຄกอบรม 
ประชุมละสัมมนาตางโ ทีไ
กีไยวขຌองกับหลักสูตรการจัด
การศึกษา  



 
                                                                                                                                                       การติดตามละประมินผล 2 -52 

ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนาทีไ
ดำนินการจริง

(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 
ทีไดำนินการ

จริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     - จัดกิจกรรมพืไอปງองกันปัญหายา

สพติด฿นสถานศึกษา  - คา฿ชຌจาย฿นการสงสริมกิจกรรม
รักการอาน฿นสถานศึกษาสังกัด 
อปท. ทุกหง(ยกวຌน อบจ.)  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศกึษา 1 197,615 - ดำนินการ ดังนีๅ 

1.คาจัดการรียนการสอน 
1.1 ครงการศึกษาดูงานสถานทีไ
สำคัญ หลงรียนรูຌละภูมิปัญญา
ทຌองถิไนสำหรับรงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา 
1.2ครงการเหวຌครู 1.3ครงการสงสริมสถาบันชาติ 
ศาสนาละพระมหา-กษัตริย์  -กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา  -กิจกรรมวันขึๅนป฿หม  -กิจกรรมปลกูตຌนเมຌถวายดพอ
หลวง  -การสดงตนป็นพุทธมามกะ 1.4ครงการนิทรรศการวิชาการ
หงการรียนรูຌ 1.5ครงการวันดใกหงชาติ 1.8ครงการจัดซืๅอวัสดุ/ 
อุปกรณ์ พืไอสงสริมการรียนการ
สอน 1.9ครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 1.10ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอน 1.12ครงการรวมสืบสานประพณี
วัฒนธรรมทຌองถิไน(ถือศีลกินผัก)  1.13ครงการพัฒนางานธุรการ
ละงานสารบรรณ 
1.14 ครงการฟันสวยยิๅม฿ส฿ส฿จ
สขุภาพ 
1.15 ครงการหนูนຌอยขຌาครัว 
1.16ครงการสงสริมการสอนบบ
ครงงาน 
 - กิจกรรมสมุนเพรผักสวนครัวริม
รัๅวกินเดຌ  

- นักรียนมีนิสัยสวงหา
ความรูຌจากหลงรียนรูຌ
ละสืไอตางโรอบตัว  - นักรียนเดຌสืบสาน
วัฒนธรรม  - นักรียนหในความสำคัญ
ของวันป฿หม 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     1.17 ครงการชุมชนมีสวนรวม฿น

การจัดการศึกษารงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา 
1.18 ครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 
1.19 ครงการขงขันกีฬาภาย฿น
รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 
2.คาหนังสือรียน 
3.คาอุปกรณ์การรียน 
4.คาครืไองบบนักรียน 
5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน 
5.1ครงการปຂดลกกวຌางหงการ
รียนรูຌ  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 599,899 - สนับสนุนศนูยพ์ัฒนา ดใกลใก 

ดังนีๅ 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 1.1คาจัดการรียนการสอน  -ครงการพัฒนาสืไอการรยีนการ
สอนสำหรับดใกปฐมวัย  - กิจกรรมจัดหาสืไอการรียนการ
สอน  - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช  - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์ 1.2.คาหนงัสือรียน 1.3.คาอุปกรณ์การรียน 1.4.คาครืไองบบนักรยีน 1.5.คากิจกรรมพัฒนาคณุ-ภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย  -ครงการศึกษาหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การ
รียนรูຌชุมชนบຌานกูຌก ู2)กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภณัฑ์
หมืองรภูกใต 3)กิจกรรมทัศนศึกษาหมูบຌาน
วัฒนธรรมถลาง บຌานขนน  2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก) 2.1คาจัดการรียนการสอน - มีสืไอการรียนการสอน

พียงพอ 
 - เดຌรียนรูຌนอกหຌองรียน 
 - นักรียนเดຌรับ
ประสบการณ์รยีนรูຌนอก
หຌอง 
 - ผูຌปกครองเดຌบงบา
ภาระ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     - ครงการพัฒนาสืไอการรยีนการ

สอนสำหรับดใกปฐมวัย 2.2คาหนังสือรียน 2.3คาอุปกรณ์การรียน 2.4คาครืไองบบนักรียน 2.5คากจิกรรมพัฒนาคณุ-ภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ
ละภมูิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง 
(หมูบຌานขนน) 2)สวนนก 3)ลมาละมวนๅำชว์ 3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 3.1คาจัดการรียนการสอน   - ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย 3.2คาหนังสือรียน 3.3คาอุปกรณ์การรียน 3.4คาครืไองบบนักรียน 3.5คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ
ละภมูิปัญญาทຌองถิไน ดงันีๅ 1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (บຌาน
ขนน) 2)ศูนย์การรยีนรูຌชุมชนตำบล
รัษฎา (ซอยมกลิไน) 3)วัดเชยธาราม (วัดฉลอง)  4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 4.1คาจัดการรียนการสอน -ครงการพัฒนาสืไอการรียนการ
สอนสำหรับดใกปฐมวัย 4.2.คาหนังสือรียน 4.3.คาอุปกรณ์การรียน 4.4.คาครืไองบบนักรยีน 4.5.คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูຌรยีนประกอบดຌวย 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ      - ครงการดูงาน สถานทีไสำคัญ

หลงรียนรูຌละภมูิปัญญาทຌองถิไน  1)มวนๅำลมามาชว์ภูกใต ฯลฯ  
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศกึษา 1 91,606.20 - ดำนนิการ ดังนีๅ 

1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 
1.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต- กิจกรรมทัศนศึกษาวัด
ฉลอง 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์ 
1.2ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันพอหงชาต ิ
 - กิจกรรมวันมหงชาต ิ
 - กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา 
 - กิจกรรมวันฉลมิพระชน-
มพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรทพยวราง
กูร 
1.3ครงการผลิตสืไอการรียนการ
สอน 
1.4ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
1.5ครงการชวนลานิทานสานฝัน
รักการอาน 
1.6ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกัน
ภัย฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก 
1.7.ครงการปງองกันอุบัติหตุทาง
ถนน  
2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก) 
2.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละภูม ิ
ปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภณัฑ์
หมืองรภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาAquaria Central Phuket 

- นักรียนรูຌสถานทีไสำคญั
ของจังหวัด 
 - นักรียนเดຌระลึกถึงพระ
กรุณาธิคณุของ  ร.9 
 - ครูมีสืไอทีไ฿ชຌ
ประกอบการรียนการ
สอนละผลติสืไอเดຌ 
 - นักรียนเดຌรับการฝຄก
ชวยหลือมืไอกิด
หตุการณ ์- นักรียนละผูຌปกครอง
ทราบกฎจราจรการปງอกัน
อุบัติหตุบนทຌองถนน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช 

(Vanich Farm) 
2.2ครงการหทียนวัน
ขຌาพรรษา 
2.3 ครงการวันพอหงชาติ 
2.4ครงการวนัมหงชาต ิ
2.5ครงการวันลอยกระทง 
2.6ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
2.7ครงการประพณีถือศลีกินผัก 
2.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภัย  
2.9ครงการดใกนຌอยปลอดภัย
สวม฿สหมวกกันนใอค 
2.10ครงการผลิตสืไอการรียน
การสอน 
2.11ครงการประกันคณุภาพการ
จัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการ
สอนทักษะการรียนรูຌ   
3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 
3.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน  
 - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาละ
มวนๅำชว ์
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
สัตว์นๅำ 
3.2ครงการหทียนวัน
ขຌาพรรษา 
3.3ครงการวันพอหงชาติ 
3.4ครงการวันมหงชาต ิ
3.5ครงการวนัลอยกระทง 
3.6ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
3.7ครงการประพณีถือศลีกินผัก 
3.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกัน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     ภัย  

3.9ครงการรณรงค์ปງองกนั
อุบัติหตุทางทຌองถนน  
4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 
4.1ครงการการมีสวนรวมของ
วิทยากรละครู฿นชุมชน฿นการ
จัดการรียนการสอน 
 - กิจกรรมการสดงทຌองถิไน    
(รำรองงใง) 
 - กิจกรรมมุมภูมิปญัญาทຌองถิไน  
4.2ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
4.3ครงการการละลนพืๅนบຌาน 
4.4ครงการการรียนรูຌสูอาซียน 
4.5ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันม 
 - กิจกรรมวันพอ 
 - กิจกรรมวันฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรทพ
ยวรางกรู 
ฯลฯ 
4.6ครงการผลิตสืไอการรียนการ
สอน 
4.7ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวน
พฤกษชาติภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก
ภูกใต (Phuket Bird Park) 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
สัตว์นๅำภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง - กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket 4.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกัน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ     ภัย 4.9ครงการรณรงค์ปງองกัน

อุบัติหตุทางทຌองถนน  
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 96,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

บຌานกูຌกู สำหรับดำนินครงการ
สงสริมทักษะภาษาอังกฤษ พืไอ
พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การ
อาน การขียนละการสืไอสาร ดย
มีปງาหมาย ดังนีๅ 
ชิงปริมาณ - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5-6 ทุกคนมี
ความพึงพอ฿จละหในความสำคัญ
ของการขຌารวมกิจกรรมสงสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ พืไอพัฒนา
ทักษะ การฟัง การพูด การอาน 
การขียน 
ชิงคุณภาพ 
 - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5-6 ทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดีขึๅน - นักรียนเดຌรับการ

สงสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษดยตรงจาก
จຌาของภาษา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 - (กันงิน

งบประมาณ) - ดำนินการตอติมหຌอง
คอมพิวตอร์สำหรับดใกปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 
2 (บຌานทุงคาพะนียงตก)  
จำนวน 1 หຌอง  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 - ดำนินการดย

เมบิกจาย
งบประมาณ - พืไอจัดกิจกรรม ดังนีๅ 

1.กิจกรรมมาตราการชวยหลือ
กรณีดใกจมนๅำ 
2.กิจกรรมการอบรม฿หຌความรูຌ 
มาตราการปງองกันละระงับ
อัคคีภัย 
3.กิจกรรมวิธีการอาตัวรอดมืไอติด
อยู฿นรถ 
4.กิจกรรมมาตรการความ
ปลอดภัยบนทຌองถนน 
5.กิจกรรมมาตรการการปງองกัน/
การฝຄกซຌอมกรณีดใกถูกเฟฟງาชใอต 
อันตรายเฟฟງาละวิธีปງองกันเฟฟງา
ชใอตเฟฟງาดูด - นักรียนละครูมีความรูຌ

ขຌา฿จเดຌรูຌจักอุปกรณ์ละ
ระบบตือนภัย 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
คณุภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 196,600 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

บຌานทุงคา "บุณยขจรประชาอาสา" 
สำหรับดำนินครงการจัดซืๅอ
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์พืไอการรียน
การสอน ดยมีปງาหมายดังนีๅ 
 - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 1-6 ละชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ 1-3 ของรงรียน
บຌานทุงคา "บุณยขจรประชาอาสา" 
ทุกคนเดຌรียนรูຌสืไอทคนลยี พืไอ
พิไมประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌ 
100% - รงรียนบຌานทุงคา "บุณยขจร
ประชาอาสา" มีครืไองคอมพิวตอร์ 
จำนวน 41  ครืไองละครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์สำหรับจัดการรียน
การสอน฿นหຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ จำนวน 2 หຌอง - รงรียนมีครุภัณฑ์

คอมพิวตอร์ทีไทันสมัย
รองรับการรียนรูຌ฿น
ทศวรรษทีไ 21 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 111,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

กาะสิหร 
ชิงปริมาณ 
 1.รงรียนมีปງนบาสกตบอลทีไมี
มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
2.รงรียนมีสนามกีฬาทีไเดຌ
มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
3.นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น
ประยชน์  
ชิงคุณภาพ 
 1.นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น
ประยชน์ พัฒนารางกาย฿หຌ
สมบูรณ์ขใงรงหางเกลยาสพติด 
2.นักรียนมีความสุขสนุกสนาน 
ป็นผูຌมีนๅำ฿จนักกีฬาละคารพ฿น
กฎ ระบียบ กติกา 
 3.ผูຌปกครองนักรียนมีความพึง
พอ฿จ มัไน฿จ ละชืไอมัไน฿นการสง
บุตรหลานขຌาศึกษา฿นรงรียน     - นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌ

กิดประยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ป้าหมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 37,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

กาะสิหร 
ชิงปริมาณ  1.นักรียนปฐมวัยทุกคนเดຌอาน
หนังสือนิทาน "ชิงคุณภาพ"  1.นักรียนปฐมวัยมีความสุข 
สนุกสนาน มีสมาธิ มีพัฒนาการ
ทางภาษาทีไดีขึๅน  2.นักรียนปฐมวัยทุกคน มี
พัฒนาการดຌานรางกาย อารมณ์ 
สังคม จิต฿จละสติปัญญาทีไดีขึๅน
ทุกคน  3.ผูຌปกครองนักรียนมีความพึง
พอ฿จ มัไน฿จ ละชืไอมัไน฿นการสง
บุตรหลานขຌารียน฿นรงรียน - นักรียนปฐมวัยมี

พัฒนาการดຌานรางกาย 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิต
ละสังคม การศึกษา 1 - 

(กันงิน
งบประมาณ) 1.กอสรຌางตอติมกันสาด พืๅนทีไเม

นຌอยกวา 40 ตร.ม.  
2.กอสรຌางตอติมชายคา พืๅนทีไเม
นຌอยกวา 65 ตร.ม. 
3.ตอติมพืๅนทีไอนกประสงค์ 
พรຌอมหลังคาพืๅนทีไเมนຌอยกวา  
110 ตร.ม. 
4.กอสรຌางตอติมพืๅนทีไซักลຌาง
พรຌอมหลังคาคลุม พืๅนทีไเมนຌอย
กวา 17 ตร.ม. 
(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาลกำหนด)  

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 51,030 - จัดครงการจัดทำผน พัฒนา
ทຌองถิไน ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
1.จัดวทีประชาคม พืไอสำรวจ
ปัญหา/ความตຌองการของ
ประชาชนอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
2.ประชุมคณะกรรมการทีไจัดทำ
ผนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
อยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
3.จัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป 
พืไอผยพรละประชาสัมพันธ์    - มีการจัดทำผนพัฒนา

ทຌองถิไนตามหนังสือสัไงการ
ละสามารถนำเปปรับ
฿ชຌเดຌอยางมีประสิทธิภาพ - ดำนินการดยเมบิกจาย
งบประมาณ 
นืไองจากมีการยกวຌน
ระบียบการจัดประชุม
ประชาคม ฿นสถานการณ์
ควิด 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 12,270 - จัดทำครงการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ดย
มีรายละอยีดดังนีๅ 
1.จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ละประมินผลผนพฒันาทຌองถิไน  
2. ดำนินการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 
3.จัดทำอกสารทีไกีไยวขຌอง 
รายงานผลการดำนินงาน - เดຌขຌอมูลการดำนินการ

ครงการพืไอนำเปปรับ฿ชຌ
฿นการวางผนตอเป 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 88,600 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ดย
จัดฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน฿หຌ
ผูຌบริหาร สมาชิกสภา จຌาหนຌาทีไ
ของทศบาลตำบลรัษฎา ละผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นรืไองตางโ ดังนีๅ 
1.การปฐมนิทศพนักงาน 
2.ดຌานคุณธรรมจริยธรรม฿นการ
ปฏิบัติงาน 
3.ดຌานมนุษยสัมพันธ์฿นการทำงาน 
การจูง฿จ การประสานงานการสืไอ
ความหมายการบริการการทำงาน
ป็นทีม การทำงานบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ ยึดมัไน฿นความถูกตຌอง
ความขຌา฿จขององค์กร 
4.ดຌาน พรบ. ขຌอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
5.ดຌานระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
฿นการปฏิบัติงาน 
 ฯลฯ - บุคลากรของทศบาล

สามารถนำความรูຌทักษะ
ละประสบการณ์เป฿ชຌ
ประยชน์฿นการทำงานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพพืไอ
พัฒนาตนองละองค์การ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 1,106,440 - ดำนินการจຌางหมาละปรับปรุง
ดูลอาคารสำนักงานรายละอียด 
ดังนีๅ 
1.จຌางหมาทำความสะอาดอาคาร
สำนักงานทศบาล 
2.จຌางหมาจຌาหนຌาทีไรักษาความ
ปลอดภัยบริวณสำนักงานทศบาล 
3.จຌางดูลรักษาลิฟทภ์าย฿น
สำนักงานทศบาล 
4.จຌางหมากำจัดมลง ปลวกละ
สัตว์อืไนโ ภาย฿นละภายนอก
อาคารสำนักงานทศบาลตำบล
รัษฎา - อาคารสำนักงานอยู฿น

สภาพกี สะอาด มีความ
ป็นระบียบรียบรຌอย 
เดຌรับการดูลรักษา  ละ
ปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 628,462.93 - จัดครงการประชาสัมพันธ์ 
ทต.รัษฎา ดยมีรายละอียด ดังนีๅ  
1.คาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
ทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์  ปງายเวนิล 
จดหมายขาว การจัดนิทรรศการ
ละสืไอสิไงพิมพ์อืไนโ 
2.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปเมนຌอยกวา 2,000 ฉบับ 
3.จัดทำวารสารทศบาลตำบล
รัษฎา เมนຌอยกวา 2,000 ฉบับ 
4.จัดกิจกรรมถลงขาว
ประชาสัมพันธ์ผลการดำนินงาน 
ทต.รัษฎา เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 
5.ดำนินการตออายุวใบ
เซด์ทต.รัษฎา฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌ 
6.จัดทำวีดีทัศน์นำสนอทศบาล
พรຌอมปรับปรุงวใบเซด์฿หຌทันสมัย - ประชาชนเดຌรับรูຌ

รับทราบ ขຌา฿จ ขຌาถึง
ขาวสารของทศบาลตำบล
รษัฎา 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 5,400 - จัดนิทรรศการตางโ ดังนีๅ 
1. พิมพ์ปสตอร์ติดบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์฿หຌความรูຌกับคดี
คุຌมครองผูຌบริภค 
2. พิมพ์ผนพับผยพรความรูຌ
กีไยวกับคุຌมครองผูຌบริภค 
3. อบรม฿หຌความรูຌกประชาชน 
ผูຌประกอบการธุรกิจ - ประชาชนมีความรูຌความ

ขຌา฿จ฿นสิทธขิองผูຌบริภค 
การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 3,478,063.90 - ป็นคาดำนินการจัด฿หຌมีการ
ลือกตัๅงนายกทศมนตรีละ
สมาชิกสภาทศบาล (กรณีทีไตຌองมี
การจัดการลือกตัๅงตามทีไกฎหมาย
กำหนด) - การลือกตัๅงป็นเปดຌวย

ความถูกตຌองตามระบียบ/
กฎหมายทีไกำหนด 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 70,000 - ดำนินการติดตัๅงทรทัศน์55 นิๅว 
พรຌอมระบบผยพรขาวสารผาน
ทางระบบDigital Signage บริวณ
ถงชัๅน 1 สำนักงานทศบาลตำบล
รัษฎา - ประชาชนเดຌรับทราบ

ขຌอมูลขาวสารผลการ
ดำนินงานละกิจกรรม
ตางโ ของทศบาล 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 150,000 - ดำนินการปรับปรุงวใบเซต์
ทศบาลตำบลรัษฎาพรຌอมกับ
พัฒนาอพพลิคชัไนบนมือถือ - ประชาชนสามารถขຌาถึง

ขຌอมูลขาวสารเดຌอยาง
รวดรใวผานวใบเซต์ทีไมี
ความทันสมัย   
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 273,240.40 - ตรวจชใค ซอมซม 
กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด (CCTV) ทีไ
อยู฿นความรับผิดชอบ฿หຌสามารถ
฿ชຌงานเดຌตามปกติ 
1.กลຌองขต 1 ละ 2 
2.สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด
ภูกใตหงทีไ 2 
3.กลຌองภาย฿นสำนักงาน  - กลຌองวงจรผิดสามารถ

฿ชຌงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพคุຌมคาละ
ทันหตุการณ ์

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 130,808.40 - ดำนินการชืไอมตอระบบกลຌอง
วงจรปຂดจากสถานีขนสงผูຌดยสาร
จังหวัดภูกใตหงทีไ 2 มายัง
สำนักงานทศบาลตำบลรัษฎา -กลຌองวงจรปຂดสามารถ฿ชຌ

งานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพคุຌมคาละ
ทันหตุการณ ์

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 15,889.50 - จัดทำสืไอประชาสัมพันธ์พืไอปງอง 

กันละบรรทาสาธารณภัย ดังนีๅ 
1.จัดทำผนพับ สืไอสิไงพิมพ์ 
กีไยวกับภัยตางโ 
2.จัดทำผนปງายตือนภัย 
3.จัดทำปງายประชาสัมพันธ์ปງองกัน
หตุภัยตางโ - มีสืไอประชาสัมพันธ์

ปງองกันหตุภัยตางโพืไอ
ตือนภัย฿หຌกับประชาชน
฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 97,156 - ฝຄกทักษะ ฿หຌความรูຌ฿นการ

ปฏิบัติงานฝຄกทบทวนการ฿ชຌ
อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌการ
สรຌางสถานการณส์มมุติ ฯลฯ 
฿หຌก บุคลากร จຌาหนຌาทีไงาน
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  
อยางนຌอยดือนละ 1 ครัๅง 
 - จัดศึกษาดูงานลกปลีไยน
ประสบการณ์ดຌานการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย   - จຌาหนຌาทีไสามารถ

ชวยหลือปประชาชนดຌาน
สาธารณภัยเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพลดความ
สูญสีย ละมีครือขาย
ดຌานงานปງองกันฯ กับ
หนวยงานขຌางคียงมาก
ยิไงขึๅน 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 51,900.35 - ดำนินการบำรุงรักษาละ
ซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ  1. ครืไองสูบนๅำ  
จำนวน 4 ครืไอง - ครุภัณฑ์สามารถ฿ชຌงาน

เดຌด ี
การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 - (กันงิน
งบประมาณ) - จัดตัๅงสำนกัทะบยีนทຌองถิไน 

(ทศบาลตำบลรัษฎา) ดย
ดำนินการดังนีๅ1.กอสรຌางปรับปรุง
สถานทีไสำนักงานถาวร 
2. ติดตัๅงระบบงานทะบียนราษฎร์
ละครือขาย 
3.จัดตัๅงศูนย์บริการประชาชน   
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการ
จริง 

(บาท) ปา้หมาย  
ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือสิไงทีไ

กิดขึๅนจากป้าหมายทีไ
ประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 - 
(กันงิน

งบประมาณ) - ดำนินการ ดังนีๅ 
1. ติดตัๅงจอทรทัศน์อัจฉริยะ
หนຌาจอสัมผัสขนาด 75 นิๅว บริวณ 
หຌองประชุม ชัๅน 4 
2. ติดตัๅงจอทรทัศน์อัจฉริยะ
หนຌาจอสัมผัสขนาด 65 นิๅว บริวณ 
หຌองประชุม ชัๅน 2    

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 - (กันงิน

งบประมาณ) ดำนินการติดตัๅง ครงหลใก
ดຌานขຌางรถยนต์ พรຌอมติดตัๅง
อุปกรณ์ครืไองสียงตางโ ทีไ
กีไยวขຌอง  

รวม 79 88,799,600.58   
1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำนินงานทีไผานมา ละนวทางกຌเข 

ปัญหา อุปสรรค 1. การดำนินการครงการ/กิจกรรม เมสอดคลຌองกับผนการดำนินงาน 2. ผนพัฒนาทຌองถิไนเมสอดคลຌองกับงบประมาณ ทำ฿หຌเมสามารถนำครงการเปปฏิบัติเดຌตอนืไอง ละ
ตรงกับความตຌองการละกิดประยชน์สูงสุดของประชาชน 3. มีครงการทีไเดຌรับงบประมาณลຌวเมเดຌดำนินการจำนวนมาก 4. การจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนเมสอดคลຌองกับปัญหาละความตຌองการของประชาชนอยางทຌจริง 

นวทางกຌเข 1.  ทศบาลควรทบทวนหรือคຌนหาสาหตุของการทีไเมเดຌดำนินการ พืไอพัฒนาละปรับปรุงการดำนินงาน
฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 2.  ทศบาลควรมีการรงดำนินการครงการ/กิจกรรม ฿หຌสอดคลຌองกับผนการดำนินงาน 3.  ทศบาลควรทบทวนการจัดทำผนพัฒนาทศบาล฿หຌสอดคลຌองกับงบประมาณ  สามารถนำเปสูการ
ปฏิบัติเดຌอยางตอนืไอง  ตรงกับความตຌองการละกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชนเดຌอยางทຌจริง 

4. ฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน  ผนพัฒนาทຌองถิไนพิไมติมหรือปลีไยนปลง  ควรมีการสืบคຌนขຌอมูล
พืๅนฐานชิงประจักษ์  ดยการศึกษาวิคราะห์ละรวบรวมขຌอมูลพืๅนฐานทีไป็นปัจจุบันอยางรอบดຌาน  
ตลอดจนความตຌองการของประชาชนหรือความดือดรຌอนจริง  ทัๅงขຌอมูลภาย฿นตำบล ขຌอมูลสวนราชการ 
ละขຌอมูลของพืๅนทีไตำบลขຌางคียง  พืไอป็นขຌอมูลปรียบทียบ฿หຌกิดความชืไอมยงบูรณาการ
ผนพัฒนา  พืไอ฿หຌเดຌผนพัฒนาทຌองถิไนทีไสมบูรณ์มีความป็นเปเดຌ  กิดความชืไอมัไน  พืไอ
ความสามารถกຌปัญหาเดຌตรงกับความจริงละความดือดรຌอนของประชาชนจริงโ     
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2. นวทางการติดตามละประมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ตามระบียบ กระทรวงมหาดเทย 

วาดຌวยการจัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 กຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ 3  พ.ศ. 2561 ป็น
บบทีไกำหนด฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ดำนินการ฿หຌ คะนนตามกณฑ์ทีไ
กำหนดเวຌ  ซึไงป็นสวนหนึไงของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา  ดยดำนินการ฿หຌลຌว สรใจภาย฿นหกสิบวัน 
นับตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย มีรายละอียด  ดังนีๅ  

2.1 การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ 
นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 

ประกอบดຌวย  1 ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 คะนน  2 การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 20 คะนน  3 ยุทธศาสตร์ 60 คะนน ประกอบดຌวย     (1) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 10 คะนน     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 10 คะนน     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะนน     (4) วิสัยทัศน ์5 คะนน     (5) กลยุทธ์ 5 คะนน     (6) ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ 5 คะนน     (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะนน     (8) ผนงาน 5 คะนน     (9) ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 5 คะนน  คะนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80คะนน) 

ประดในการพิจารณา คะนน 
1. ขຌอมลูสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 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) 

รวมคะนน 100 
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2.2 การติดตามละประมินผลครงการ 
นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน  

ประกอบดຌวย  1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 คะนน  2 การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 คะนน  3 การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชงิคุณภาพ 10 คะนน  4 ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะนน  5 ครงการพฒันา 60 คะนน ประกอบดຌวย     (1) ความชัดจนของชืไอครงการ 5 คะนน     (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ 5 คะนน     (3) ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนนำเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง 5 คะนน     (4) ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 5 คะนน 
   (5) ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ     

ฉบับทีไ 12 5 คะนน     (6) คงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 5 คะนน     (7) ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะนน 
   (8) ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ภาย฿ตຌหลัก

ประชารัฐ 5 คะนน 
   (9) งบประมาณมีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) 5 คะนน 
   (10) มีการประมาณราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะนน 
   (11) มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 5 คะนน 
   (12) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 5 คะนน 
คนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไนของ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80  (80 คะนน)           
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ประดในการพิจารณา คะนน 1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 
2. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 
3. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบตัิ฿นชิงคุณภาพ 10 
4. ผนงานละยทุธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. ครงการพัฒนา ประกอบดຌวย 60 
    5.1 ความชัดจนของชืไอครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถปุระสงค์สอดคลຌองกับครงการ (5) 
    5.3 ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนนำเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง (5) 
    5.4 ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (5) 
    5.5 ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ (5) 
    5.6 ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 (5)     5.7 ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
    5.8 ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ (5) 
    5.9 งบประมาณมีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ลผลทีไคาดวาจะเดຌรับ (5) 
    5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะนน 100  2.3 กรอบละนวทาง฿นการติดตามละประมินผล 
การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ป็นการติดตามละประมินผลความสอดคลຌอง ละ 

ครงการพัฒนาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละการติดตามละประมินผลครงการพัฒนาทีไองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนเดຌดำนินการตามผนพัฒนาทຌองถิไนละผนการดำนินงานวาป็นเปตามปງาหมายการพัฒนาทีไสอดคลຌอง
กับพันธกิจ ซึไง สามารถนำเปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกำหนดหรือเม ละครงการพัฒนา
นัๅน ประสบผลสำรใจ  ตามกรอบการประมิน฿นระดับ฿ด  ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ  1) คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎากำหนดกรอบละ
นวทาง฿นการติดตามละประมินผล  2) คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมอบหมาย฿หຌฝຆายผนงานละ
งบประมาณ  จัดกใบขຌอมูล฿นสวนทีไกีไยวขຌองตามบบฟอร์ม (บบรายงานติดตามผลการดำนินครงการตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน ละผนการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา)  ปละ 2 ครัๅง  ละรวบรวมจัดสง฿หຌ
คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  ภาย฿นกำหนด  

3) คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมอบหมาย฿หຌฝຆายผนงานละ
งบประมาณ  วางผนจัดกใบขຌอมูลภาคสนาม  ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการสำรวจความพึง
พอ฿จของประชาชนตอผลการดำนินครงการ 
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4)  คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลสรุปผลการติดตามผลการดำนินงาน
ครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  ผนการดำนินงาน  ละผลประมินความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการ
ดำนินงานครงการ  พืไอนำสนอผูຌบริหารทຌองถิไนทราบ   ดยกำหนดชวงวลา฿นการติดตามละประมินผลครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  ดยมีการ
ติดตามการดำนินงานครงการ  ปละ 2 ครัๅง  นอกจากนีๅประมินผลความพึงพอ฿จของครงการ  มืไอดำนินการ
สรใจสิๅน  ละจะประมินผลการดำนินงาน฿นภาพรวมละ฿นตละยุทธศาสตร์  ตลอดจนการ฿ชຌจายงิน
งบประมาณ  อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง  ซึ ไงคณะกรรมการติดตามละประมินผล  จะรายงานผลละสนอ
ความหในตอนายกทศมนตรี พืไอ฿หຌนายกทศมนตรีสนอตอสภาทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาทศบาล  ละ
ประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ อยางนຌอยปละ 1 ครัๅงภาย฿นดือน
ธันวาคมของทุกป ทัๅงนีๅ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวา 30 วัน    

ปฏทิินการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล  ประจำป พ.ศ. 2565 
ระยะวลาดำนินการ กิจกรรม 

พ.ย.64 - ประชุมคณะกรรมการติดตามละประมินผลพืไอ
กำหนดนวทางละวิธีการ฿นการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนาทศบาล ประจำป 2565 - มอบหมาย฿หຌฝຆายผนงานละงบประมาณ
ดำนินการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 

ม.ย.  65 -  จຌงผลการดำนินการติดตามผลการดำนินงานตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน ละผนการดำนินงาน (฿นรอบ 
6 ดือน) 

ต.ค. 65 - มอบหมาย฿หຌฝຆายผนงานละงบประมาณจัดทำราง
สรุปผลการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาละการดำนินครงการตามผนพัฒนา
ทຌองถิไน  

ธ.ค. 65 - ประชุมคณะกรรมการติดตามละประมินผลพืไอ
พิจารณารางสรุปผลการติดตามละประมินผลผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาละการดำนินครงการตาม
ผนพฒันาทຌองถิไน  ละสนอความหในตอผูຌบริหาร
ทຌองถิไนทราบ  2.4 กำหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล 

ป็นการสดงถึงวิธีการติดตามละประมินผลผนพัฒนาละครงการพัฒนาตามผนพัฒนา ดยการ 
กำหนดรูปบบทีไจะ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผลพืไอตรวจสอบวา  การดำนินกิจกรรมตามครงการอยู ภาย฿ตຌ
ระยะวลาละงบประมาณทีไกำหนดเวຌหรือเม ละผลของการดำนินครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทีไเดຌวาง เวຌหรือเม 
การตดิตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  ดังนีๅ 

1. บบการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 
2. บบการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 
3. บบประมินผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไนละผนการดำนินงาน 
4. บบประมินความพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
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2.5 บบสำหรับการติดตามละประมินผล 
1. บบการตดิตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน  

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
1. ขຌอมูลสภาพทัไวเปละ
ขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ควรประกอบดຌวยขຌอมูล ดังนีๅ 

1. ขຌอมูลกีไยวกับดຌานกายภาพ ชน ทีไตัๅงของหมูบຌาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
หลงนๅำ ลักษณะของเมຌ/ปຆาเมຌ ฯลฯ  20 

(3)  
2. ขຌอมูลกีไยวกับดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขตการปกครอง การ
ลือกตัๅง ฯลฯ ประชากร ชน ขຌอมูลกีไยวกับจำนวนประชากร ละชวง
อายุ ละจำนวนประชากร ฯลฯ (2)  
3. ขຌอมู ล กีไ ยวกับสภาพทางสั งคม  ชน  การศึ กษา สาธารณ สุข 
อาชญากรรม ยาสพติด การสังคมสงคราะห์ ฯลฯ (2)  
4. ขຌอมูลกีไยวกับระบบบริการพืๅนฐาน ชน การคมนาคมขนสง การเฟฟງา 
การประปา ทรศัพท์ ฯลฯ (2)  
5. ขຌอมูลกีไยวกบัระบบศรษฐกิจ ชน การกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การทองทีไยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุมอาชีพ รงงาน 
ฯลฯ (2)  
6.ขຌอมูลกีไยวกับศาสนา ประพณี วัฒนธรรม ชน การนับถือศาสนา 
ประพณีละงานประจำป ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน สินคຌาพืๅนมือง 
ละของทีไระลึก ฯลฯ ละอืไน โ (2)  
7. ขຌอมูลกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ชน นๅำ ปຆาเมຌ ภูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (2)  
8. การสำรวจละจัดกใบขຌอมูล พืไอจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนหรือการ฿ชຌ
ขຌอมูล จปฐ. (2)  
9. การประชุมประชาคมทຌองถิไน รูปบบ วิธีการ ละการดำนินการ
ประชุมประชาคมทຌองถิไน ดย฿ชຌกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสิน฿จ 
รวมตรวจสอบ รวมรับประยชน์ รวมกຌปัญหา ปรึกษาหารือ ลกปลีไยน
รียนรูຌ พืไอกຌปัญหาสำหรับการพัฒนาทຌองถิไนตามอำนาจหนຌาทีไของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (3)  

2. การวิคราะห์
สภาวการณ์ละศกัยภาพ ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 

1. การวิคราะห์ทีไครอบคุลมความชืไอมยง ความสอดคลຌองยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน นยบายของผูຌบริหาร 20 

(5)   ทຌองถิไน รวมถึงความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0    2. การวิคราะห์การ฿ชຌผังมืองรวมหรือผังมืองฉพาะละการบังคับ฿ชຌผล
ของการบังคับ฿ชຌ สภาพการณ์ทีไกิดขึๅนตอการพัฒนาทຌองถิไน (3)   3. การวิคราะห์ทางสังคม ชน ดຌานรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาสพติด ทคนลยี จารีตประพณี  
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทຌองถิไน ป็นตຌน (3)   4. การวิคราะห์ทางศรษฐกิจ ขຌอมูลดຌานรายเดຌครัวรือน การสงสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพละกลุมตางโ สภาพ
ทางศรษฐกิจละความป็นอยูทัไวเป ป็นตຌน  (3)  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ  5. การวิคราะห์สิไงวดลຌอม พืๅนทีไสีขียว ธรรมชาติตางโ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิไงทีไกิดขึๅน การประดิษฐ์ทีไมีผลตอสิไงวดลຌอมละการ
พัฒนา (3)   6. ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนา฿นปัจจุบัน
ละอกาสพัฒนา฿นอนาคตของทຌองถิไน  ดຌวยทคนิค SWOT Analysis ทีไ
อาจสงผลตอการดำนินงาน  เดຌก S-Strength (จุดขใง) W-Weakness 
(จดุออน) O-Opportunity (อกาส) ละ T-Threat (อุปสรรค) (3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3 .1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส ว น
ทຌองถิไน ควรประกอบดຌวยขຌอมูล ดังนีๅ 

สอดคลຌองกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน ประดใน
ปัญหาการพัฒนาละนวทางการพัฒนาทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละชืไอมยงหลักประชารัฐผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0 60 

(10)  3.2 ยุทธศาสตร์องค์ กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ขตจังหวัด สอดคลຌองละชืไอมยงกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน 

ละยุทธศาสตร์จังหวัด ละชืไอมยงหลักประชารัฐผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0 (10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สองคลຌองกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนการบริหารราชการผนดิน 
นยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. ละนยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ ผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ละ Thailand 4.0 (10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึไงมีลักษณะสดงสภานภาพทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตຌองการจะป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดจน สอดคลຌองกับอกาสละ
ศักยภาพทีไป็นลักษณะฉพาะขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสัมพันธ์
กับครงการพัฒนาทຌองถิไน (5)  

3.5 กลยุทธ์ สดง฿หຌหในชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิไงทีไตຌองทำตามอำนาจหนຌาทีไของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไจะนำเปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือสดง฿หຌ
หในถึงความชัดจน฿นสิไงทีไจะดำนนิการ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์นัๅน (5)  

3.6 ปງาประสงค์ของตละ
ประดในยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์มีความสอดคลຌองละสนับสนุนตอ

กลยุทธ์ทีไจะกิดขึๅน มุงหมายสิไงหนึไงสิไง฿ดทีไชัดจน (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ความมุ งมัไนอันนวน฿นการวางผนพัฒนาทຌองถิไน  พืไอ฿หຌบรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงกิดจากศักยภาพของพืๅนทีไ
จริงทีไจะนำเปสูผลสำรใจทางยุทธศาสตร์ (5)  

3.8 ผนงาน ผนงานหรือจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา฿นอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย฿น
รืไอง฿ดรืไองหนึไงหรือผนงานทีไกิดจากปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด คาปງาหมาย 
กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไมีความชัดจน นำเปสูการจัดทำครงการพัฒนาทຌองถิไน฿น
ผนพัฒนาทຌองถิไนดยระบุผนงานละความชืไอมยงดังกลาว (5)  

3 .9  ค ว า ม  ชืไ อ ม  ย ง
ยุทธศาสตร์฿นภาพรวม ความชืไอมยงองค์รวมทีไนำเปสูการพัฒนาทຌองถิไนทีไกิดผลผลิต/ครงการ

จากผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ  12 Thailand 4.0 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/
ผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
฿นขตจังหวัดละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (5)  

รวมคะนน 100    
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2. บบการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 
ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌรับ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพฒันา ป็นการวิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส วน ทຌ อ งถิไ น  (฿ชຌ ก ารวิ ค ราะห์  SWOT Analysis / Demand 
(Demand Analysis) / Global Demand ละ Trend ปัจจัยละ
สถานการณ์การปลีไยนปลงทีไมีผลตอการพัฒนา อยางนຌอยตຌอง
ประกอบดຌวย การวิคราะห์ศักยภาพดຌานศรษฐกิจ, ดຌานสังคม, ดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม) 10  

2. การประมินผลการนำ
ผน พั ฒ น าทຌ อ งถิไ น เป
ปฏิบัต฿ินชงิปริมาณ 1) การควบคุมทีไมีการ฿ชຌตัวลขตางโ พืไอนำมา฿ชຌวัดผล฿นชิง

ปริมาณ ชน การวัดจำนวนครงการ กิจกรรม งานตางโ กใคือ
ผลผลิตนัไนองวาป็นเปตามทีไตัๅงปງาหมายอาเวຌหรือเม จำนวนทีไ
ดำนินการจริงตามทีไ เดຌกำหนดเวຌทาเหร จำนวนทีไ เมสามารถ
ดำนินการเดຌมี จำนวนท าเหร  สามารถอธิบายเดຌ ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทຌองถิไนตามอำนาจหนຌาทีไ
ทีไเดຌกำหนดเวຌ 
2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีไดำนินการ
฿นชิงปริมาณ (Quantitative) 10  

3. การประมินผลการนำ
ผน พั ฒ น าทຌ อ งถิไ น เป
ปฏิบัติ฿นชิงคณุภาพ 1) การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชิงคุณภาพ คือ การ

นำอาทคนิคตางโ มา฿ชຌพืไอวัดวาภารกิจ ครงการ กิจกรรม งาน
ตางโ ทีไดำนินการ฿นพืๅนทีไนัๅนโ ตรงตอความตຌองการของประชาชน
หรือเม ละป็นเปตามอำนาจหนຌาทีไหรือเม ประชาชนพึงพอ฿จ
หรือเม สิไงของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำนินการตางโ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตຌอง คงทน ถาวร สามารถ฿ชຌการเดຌตามวัตถุประสงค์
หรือเม  ซึไงป็นเปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัตริาชการทีไบรรลุวัตถุประสงค์ละปງาหมายของผนการปฏิบัติ
ราชการตามทีไเดຌรับงบประมาณมาดำนินการ รวมถึงสามารถ
ทยีบคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงกระทบ (Impact) ครงการทีไดำนินการ
฿นชิงคณุภาพ (Qualitative) 10  

4 .   ผ น ง า น  ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1) การวิ คราะห์ผนงาน งาน ทีไ กิดจากดຌานตางโ มีความ

สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นมิติตางโ 
จนนำเปสูการจัดทำครงการพัฒนาทຌองถิไ น   ดย฿ชຌ  SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) /  Global Demand 
ละ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีพืๅนทีไติดตอกัน 
2) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดຌานตางโ ทีไสอดคลຌองกับการ
กຌเขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 10  

5. ครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดจนของชืไอ
ครงการ ควรประกอบดຌวยขຌอมูล ดังนีๅ 

ป็นครงการทีไมีวัตถุประสงค์สนองตอผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดำนินการพืไอ฿หຌการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ของงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไกำหนดเวຌ ชืไอ
ครงการมีความชัดจน มุงเปรืไอง฿ดรืไองหนึไง อานลຌวขຌา฿จเดຌวา
จะพัฒนาอะเร฿นอนาคต   60 

(5)  
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5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับครงการ มีวัตถุประสงค์ทีไ ชัดจน (clear objective) ครงการตຌองกำหนด

วัตถุประสงค์สอดคลຌองกับความป็นมาของครงการ สอดคลຌองกับ
หลักการละหตุผลวิธ ีการดำนินงานตຌองสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
มคีวามป็นเปเดຌชัดจนมีลักษณะฉพาะจาะจง (5)  

5.3 ปງาหมาย (ผลผลิต
ของครงการ ) มี ค วาม
ชั ด จ น น ำ เป สู ก า รตัๅ ง
งบประมาณเดຌถูกตຌอง สภาพทีไอยาก฿หຌกิดขึๅน฿นอนาคตป็นทิศทางทีไตຌองเป฿หຌถึงปງาหมาย

ตຌองชัดจน สามารถระบุจำนวนทาเร กลุมปງาหมายคืออะเร มี
ผลผลิตอยางเร กลุมปງาหมาย พืๅนทีไดำนินงาน ละระยะวลา
ดำนินงาน อธิบาย฿หຌชัดจนวาครงการนีๅจะทำทีไ฿หน ริไมตຌน฿นชวง
วลา฿ดละจบลงมืไอเร ฿ครคือกลุมปງาหมายของครงการ หาก
กลุมปງาหมายมีหลายกลุม ฿หຌบอกชัดลงเปวา฿ครคือกลุมปງาหมาย
หลัก ฿ครคือกลุมปງาหมายรอง (5)  

5 .4  ค ร งก า รมี ค ว า ม
ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ  ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ครงการสอดคลຌองกับ (1) ความมัไนคง (2) การสรຌางความสามารถ

฿นการขงขัน (3) การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน (4) การ
สรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม (5) การสรຌาง
การติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม (6) การปรับ
สมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌกิดความ
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน (5)  

5.5 ปງาหมาย (ผลผลิต
ของครงการ ) มี ค วาม
สอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศ ร ษ ฐ กิ จ  ล ะ สั ง ค ม
หงชาติ ครงการมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม

หงชาติ ฉบับทีไ 12 ดย (1) ยึดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง (2) 
ยึดคนป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป (4) ยึดปງาหมายอนาคตประทศเทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำเปสูการปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์฿น 5 ปทีไตอยอดเปสู
ผลสัมฤทธิ์ทีไป็นปງาหมายระยะยาว  ภาย฿ตຌนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการขงขันละการหลุดพຌนกับดักรายเดຌปาน
กลางสูรายเดຌสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยละการ
ปฏิรูประบบพืไอสรຌางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
หลืไอมลๅำทางสังคม (4) การรองรับการชืไอมยงภูมิภาคละความ
ป็นมือง (5) การสรຌางความจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคม
อยางป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม (6) การบริหารราชการผนดินทีไมี
ประสทิธิภาพ (5)  

5 .6  ค ร งก า ร มี ค ว า ม
สอดคลຌองกับ Thailand 4.0 ครงการมีลักษณะหรือสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนครงสรຌาง

ศรษฐกิจเปสู Value-Based Economy หรือศรษฐกิจทีไขับคลืไอน
ดຌวยนวัตกรรมทำนຌอย เดຌมาก ชน (1)ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา 
ภคภัณฑ์฿ปสูสินคຌาชิงนวัตกรรม (2) ปลีไยนจากการขับคลืไอน
ประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรมเปสูการขับคลืไอนทคนลยี  (5)   ความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม (3) ปลีไยนจากการนຌนภาคการ
ผลิตสินคຌา เปสูการนຌนภาคบริการมากขึๅน รวมถึงครงการทีไติมตใม
ดຌวยวิทยาการ ความคิดสรຌางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนาลຌวตอยอดความเดຌปรียบชิง
ปรียบทียบ ชน ดຌานการกษตร ทคนลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ   

5.7 ครงการสอดคลຌองกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด ครงการพัฒนาทຌองถิไนมีความสอดคลຌองกับหຌวงระยะวลาของ

ผนพัฒนาจังหวัดทีไเดຌกำหนดขึๅน พืไอขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไน
สมือนหนึไงการขับคลืไอนการพฒันาจังหวัด ซึไงเมสามารถยกสวน (5)  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌรับ  ฿ดสวนหนึไงออกจากกันเดຌ นอกจากนีๅครงการพัฒนาทຌองถิไนตຌอง

ปງนครงการชืไอมตอหรือดินทางเปดຌวยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ
เดຌกำหนดขึๅนทีไป็นปัจจุบัน   5.8 ครงการกຌเขปัญหา

ความยากจน หรื อการ
สริมสรຌาง฿หຌประทศชาติ
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ภาย฿ตຌ
หลักประชารัฐ ป็นครงการทีไดำนินการภาย฿ตຌพืๅนฐานความพอพียงทีไประชาชน

ดำนินการองหรือรวมดำนินการ  ป็นครการตอยอดละขยายเดຌ
ป็นครงการทีไประชาชนตຌองการพืไอ฿หຌกิดความยัไงยืน ซึไงมีลักษณะ
ทีไจะ฿หຌทຌองถิไนมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นทຌองถิไนทีไพัฒนาลຌว
ดຌวยการพัฒนาตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพยีง (5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลຌองกับปງาหมาย 
(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณครงการพัฒนาจะตຌองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ 

฿นการจัดทำครงการ เดຌก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ประสิท ธิภ าพ  (Efficiency) (3 ) ความมี ประสิ ท ธิผ ล 
(Effectiveness) (4) ความหลืไอมลๅำ฿นการพัฒนาทຌองถิไน นำเปสู
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความปรง฿ส (Transparency) (5)  5.10 มีการประมาณการ

ราคาถู กตຌ อ งต าม ห ลั ก
วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาพืไอการพัฒนาตຌอง฿หຌสอดคลຌองกับครงการ

ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทຌองถิไน มีความปรง฿ส฿นการกำหนดราคาละตรวจสอบเดຌ฿นชิง
ประจักษ์ (5)  

5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด 
(KPI)  ละสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ละผลทีไคาด
วาจะเดຌรับ มีการกำหนดดัชนี ชีๅวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ทีไ ส าม า ร ถ วั ด เดຌ  (measurable) ฿ชຌ บ อ ก ป ระ สิ ท ธิ ผ ล 

(effectiveness) ฿ชຌบอกประสิทธิภาพภาพ (efficiency) เดຌ ชน 
การกำหนดความพงึพอ฿จการกำหนดรຌอยละ การกำหนดอันกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ทีไกิดขึๅน สีไงทีไเดຌรับ (การคาดการณ์ คาดวาจะ
เดຌรับ) (5)  

5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ ผลเดຌรับป็นสิไงทีไกิดขึๅนเดຌจริงจากการดำนินการตามครงการ

พัฒนา ซึไงสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ การเดຌผลหรือผลทีไ
กิดขึๅนจะตຌองทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวาวัตถุประสงค์ซึไงการ
ขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความป็นเปเดຌละมีความ
ฉพาะ จาะจง ฿นการดำนิน งานตามครงการ (2) วัดละ
ประมินผลระดับของความสำรใจเดຌ (3) ระบุสิไงทีไตຌองการดำนินงาน
อยางชัดจนละฉพาะจาะจงมากทีไสุดละสามารถปฏิบัติเดຌ (4) 
ป็นหตุป็นผล สอดคลຌองกับความป็นจริง (5) สงผลตอการบงบอก
วลาเดຌ (5)  

รวมคะนน 100    
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3. บบประมินผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไนละผนการดำนินงาน   บบรายงานการติดตามผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ละผนการดำนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565   ทศบาลตำบลรัษฎา   เตรมาสทีไ 1 (ตัๅงตวันทีไ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2564)   สำหรับ  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนนิการ  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา..............................................                1.1  ผนงาน.............................................................             
ทีไ ครงการ / กิจกรรม ปງาหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณทีไ
จายจริง ระยะวลา

ดำนินการ ผลการ
ดำนินงาน
รายเตรมาส ตัวชีๅวัด  

(KPI)   
ผลการดำนินการ

จริง   
ปัญหา / 
อุปสรรค หนวยงานทีไ

รับผิดชอบ (ระบุความ 
สำรใจ 1-3) 1 2 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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บบรายงานการติดตามผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)   
ละผนการดำนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565 

ทศบาลตำบลรัษฎา  
1.)  ทีไ       หมายถึง    ลำดับทีไของครงการหรือกิจกรรม 
2.)  ครงการ      หมายถงึ    ครงการหรือกิจกรรมตามผนพัฒนาทຌองถิไน 
3.)  ป้าหมาย หมายถึง    ผลผลิตของครงการทีไดำนินการจริงหรือจะดำนินการ 

ของครงการ 
4.)  งบประมาณตามผนฯ    หมายถงึ    งบประมาณทีไตัๅงเวຌ฿นผนพัฒนาทຌองถิไน 
5.)  งบประมาณอนุมัติ    หมายถึง    งบประมาณทีไอนุมัตติามทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ละหมายรวมถึง  การอน  อนเปตัๅงจายป็นรายการ 
฿หม  ละการจายขาดงินสะสม 

6.)  งบประมาณทีไจายจริง หมายถึง   คา฿ชຌจายทีไจายจริงตามครงการ/กิจกรรม 
7.)  ระยะวลาดำนินการ    หมายถึง    ระยะวลาทีไกำหนดเวຌตามผนการดำนินงาน 
8.)  ผลการดำนินงานรายเตรมาส หมายถงึ    ขัๅนตอนการดำนินงานของตละเตรมาส  ดยระบุ 

ความสำรใจ  ดังนีๅ    1 หมายถึง   ยังเมเดຌดำนินการ    2 หมายถึง  อยูระหวางดำนินการ    3 หมายถึง  ดำนินการลຌวสรใจ 9.)  ผลการดำนินการจริง หมายถึง  ผลทีไเดຌรับจริงจากการดำนินการครงการ 
10)  ตัวชีๅวัด (KPI)  หมายถงึ  หนวยวัดความสำรใจของของครงการ 
11.)  ปัญหา/อุปสรรค     หมายถึง    ปัญหาหรืออุปสรรคทีไทำ฿หຌการดำนินงานลาชຌาหรือเม 

ป็นเปตามปງาหมายทีไกำหนดเวຌผนการดำนินงาน 
12.)  หนวยงานทีไรับผิดชอบ     หมายถึง    หนวยงานจຌาของครงการ/กิจกรรม    

...............................................................................................            
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4. บบประมินความพอ฿จตอผลการดำนินงานขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 
     บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

           บบสอบถามนีๅจัดทำขึๅนพืไอประมินความพึงพอ฿จทีไประชาชน฿นขตทศบาลตำบลรัษฎามีตอการดำนินงาน
ของทศบาลตำบลรัษฎา฿นภาพรวม    พืไอนำเป฿ชຌ฿นการสรุปผลละปรับปรุงการดำนินการ฿นครัๅงตอเป  จะเมมี
ผลกระทบ฿ด โ ตอผูຌตอบบบสอบถาม  (ปรดตอบตามความป็นจริง ) 
สวนทีไ 1  ขຌอมูลทัไวเป      ( ฿หຌทำครืไองหมาย  ลง฿นชอง  ) 1.  พศ     1  ชาย  2     หญิง  2   อายุ      1     นຌอยกวา 20 ป 2.    20 – 30 ป      3    31 – 40 ป   4     41 – 50 ป 5.    51 – 60 ป     6.   มากกวา 60 ป  3. ระดับการศึกษา  1.     ประถมศึกษา      2.    มัธยมศกึษาหรือทียบทา    3.     ปวช. / ปวส.  สายอาชีพ  4.    อนุปริญญาหรือ ทียบทา     5.     ปริญญาตรี                       6.    สูงกวาปริญญาตรี      7.     อืไนโ (ระบุ).............  4. อาชีพหลัก 1.   รับราชการ      2.    อกชน / รัฐวสิาหกิจ             3.   คຌาขาย  ธรุกิจสวนตัว 
              4.   รบัจຌาง          5.    นักรียน / นักศึกษา          6.   กษตรกร     7.   อืไน โ  (ระบุ ) .......................................................                (ปรดพลิกดຌานหลัง) 
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สวนทีไ 2  ความพงึพอ฿จทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา      
ดยทีไ            5    :     พึงพอ฿จมากทีไสุด ,           4   :  พึงพอ฿จมาก ,        3 :  พึงพอ฿จปานกลาง ,     
                     2    :     พึงพอ฿จนຌอย       ละ      1   :  พึงพอ฿จนຌอยทีไสุด   

ประดใน ระดับความพึงพอ฿จ 5 4 3 2 1 1.  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ / กิจกรรม           2.  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ / กิจกรรม           3.  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ / กิจกรรม           4.  มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ฿หຌ   
     ประชาชนรับทราบ           5.  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ / กิจกรรม           6.  การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด           7.  ผลการดำนินครงการ / กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของประชาชน 
    ฿นทຌองถิไน           8.  การกຌปญัหาละการตอบสนองตามความตຌองการของประชาชน           9.  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากครงการ / กิจกรรม                    



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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ผลการวิคราะห์การติดตามละประมินผล     คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  เดຌดำนินการ
ติดตามละประมินผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ดยกใบขຌอมูล฿นชิงปริมาณ  ชิงคุณภาพ   ละขຌอมูลการรายงานผลการ
ดำนินงานจากหนวยงาน฿นสังกัดทศบาล   ตลอดจนความพึงพอ฿จ฿นการดำนินงานจากประชาชน฿นขต
ทศบาลตำบลรัษฎา  ละนำมาสรุปภาพรวมของการดำนินงานของทศบาล  ดยมีประดในการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  ป็น 3 สวน  ดังนีๅ 

1).  ผลการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์/ครงการพืไอความสอดคลຌอง
ผนพัฒนาทຌองถิไน 

2)  การติดตามละประมินผลการดำนินงานละการ฿ชຌจายงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา 3).  การประมินผลความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน(พ.ศ. 
2561-2565)  ประจำปงบประมาณ  2564  ของทศบาลตำบลรัษฎา฿นภาพรวมละ
จำนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

สวนทีไ 3 
บบรายงาน 

บบติดตามผนพัฒนาฯ บบประมนิผลผนพัฒนาฯ 
บบทีไ 1 

บบติดตามผลการ 
ดำนินงานของ อปท. บบทีไ 2/1 

บบประมินความพึงพอ฿จตอผล 
การดำนนิงานของอปท.฿นภาพรวม 

บบทีไ 2/2 
บบประมินความพงึพอ฿จ 
ตอผลการดำนินงานของ 
อปท. ฿นตละยุทธศาสตร ์ผลการพิจารณาการ

ติดตามละประมินผล
ยุทธศาสตร์พืไอความ
สอดคลຌองผนพัฒนา
ทຌองถิไน 
ผลการพิจารณาการ
ติดตามละประมินผล
ครงการพืไอความ
สอดคลຌองผนพัฒนา
ทຌองถิไน 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 

สรุปผลการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 
ตารางทีไ 1 ผลการ฿หຌคะนนยุทธศาสตร์ของทศบาลตำบลรัษฎา  มืไอวันทีไ 4 พฤศจิกายน  2564 

ลำดับ ประดในพิจารณา คะนน
ตใม  คะนน

ทีไเดຌ รຌอยละของ
คะนนตใม 1 ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานของทศบาลตำบล

รัษฎา 20  20 100 
2 การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 20  18 90 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวย 60  53 88.33  3.1 ยุทธศาสตร์ของทศบาลตำบลรัษฎา (10)  (8) 80  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจังหวัด

ภูกใต (10)  (8) 80  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  (8) 80  3.4 วิสยัทัศน ์ (5)  (5) 100  3.5 กลยุทธ์ (5)  (5) 100  3.6 ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ (5)  (5) 100  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5)  (5) 100  3.8 ผนงาน (5)  (5) 100  3.9 ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม (5)  (4) 80 
รวมคะนน 100  91 91.00  

สรุปผลการ฿หຌคะนนเดຌ ดังนีๅ 
1. ผลการ฿หຌคะนนยุทธศาสตร์ของทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นภาพรวมทัๅง 3 ประดในหลัก จาก 100 

คะนน  ทศบาลตำบลรัษฎาเดຌ 91 คะนน  คิดป็นรຌอยละ 91 
2. ประดในขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานของทศบาลตำบลรัษฎา  เดຌคะนนรวม  20  คะนน  

คิดป็นรຌอยละ 100  มืไอพิจารณาป็นรายประดในยอย ทีไเดຌคะนนมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ 1) ขຌอมูล
กีไยวกับดຌานกายภาพ ชน  ทีไตัๅงของหมูบຌาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน ลักษณะของหลงนๅำ ลักษณะของเมຌปຆาเมຌ  ฯลฯ  2) การประชุมประชาคมทຌองถิไน  รูปบบ วิธีการ
ละการดำนินการประชุมประชาคมทຌองถิไน  ดย฿หຌกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสิน฿จ รวมตรวจสอบ 
รวมรับประยชน์ รวมกຌปัญหา ปรึกษาหารือ ลกปลีไยนรียนรูຌ พืไอกຌปัญหาสำหรับการพัฒนาทຌองถิไนตาม
อำนาจหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 3) ขຌอมูลกีไยวกับดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขตการ
ปกครอง การลือกตัๅง ฯลฯ ประชากร ชน ขຌอมูลกีไยวกับจำนวนประชากร ละชวงอายุละจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

3. ประดในการวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพของทศบาลตำบลรัษฎา  เดຌคะนนรวม 18 
คะนน  คิดป็นรຌอยละ 90  มืไอพิจารณาป็นรายประดในยอย ทีไเดຌคะนนมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ 1) การ
วิคราะห์ทีไครอบคลุมความชืไอมยง ความสอดคลຌองยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน นยบายของผูຌบริหารทຌองถิไน 
รวมถึงความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0  2) ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนา฿นปัจจุบันละอกาสพัฒนา฿นอนาคตของ
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ทຌองถิไน ดຌวยทคนิค SWOT Analysis ทีไอาจสงผลตอการดำนินงาน เดຌก S-Strength (จุดขใง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (อกาส)ละ T-Threat (อุปสรรค)  3) การวิคราะห์ทางสังคม  ชน 
ดຌานรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาสพติด ทคนลยี จารีตประพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทຌองถิไน ป็นตຌน 

4. ประดในยุทธศาสตร์  เดຌคะนน 53 คะนน จากคะนนตใม 60 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.33  
มืไอพิจารณาป็นรายประดในยอยทีไเดຌคะนนมากทีไสุด  3 ลำดับ  เดຌก  ประดในวิสยัทัศน ์ ประดในกลยุทธ์  
ละประดในปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์  ตามลำดับ  
2. ผลการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 

ผลการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน 
ตารางทีไ 2 การติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวน

ทຌองถิไน 
ประดในการพิจารณา คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ รຌอยละของ

คะนนตใม 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 80 
2. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 8 80 
3. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 8 80 
4. ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 80 
5. ครงการพัฒนา ประกอบดຌวย 60 57 95 
    5.1 ความชัดจนของชืไอครงการ (5) (5) (100) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ (5) (5) (100) 
    5.3 ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนนำเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌ
ถูกตຌอง (5) (5) (100) 
    5.4 ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (5) (5) (100) 
    5.5 ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ (5) (5) (100) 
    5.6 ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 (5) (2) (40)     5.7 ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) (100) 
    5.8 ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไนคง 
มัไงคัไง ยัไงยืน ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ (5) (5) (100) 
    5.9 งบประมาณมีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) (5) (5) (100) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) (100) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวา
จะเดຌรับ (5) (5) (100) 
    5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ (5) (5) (100) 

รวมคะนน 100 89 89   
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สรุปผลการ฿หຌคะนนเดຌ ดังนีๅ 

1. ผลการ฿หຌคะนนครงการของทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นภาพรวมทัๅง 5 ประดในหลัก เดຌ 89 คะนน 
จากคะนนตใม 100 คะนน คิดป็นรຌอยละ 89 

2. ประดในการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ของทศบาลตำบลรัษฎา เดຌ 8 คะนน คิดป็นรຌอยละ 80 
ซีไงป็นการวิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของทศบาลตำบลรัษฎา  ดย฿ชຌการวิคราะห์ SWOT Analysis สดงถึงปัจจัยละสถานการณ์การปลีไยนปลงทีไมีผลตอการพัฒนา ของทศบาลตำบลรัษฎา 3. ประดในการประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ   เดຌ 8 คะนน คิดป็น
รຌอยละ 80  ซึไงทศบาลตำบลรัษฎาเดຌวิคราะห์ผลผลิตวาป็นเปตามทีไตัๅงปງาหมายอาเวຌ จำนวนทีไดำนินการ
จริงตามทีไเดຌกำหนดเวຌทาเหร จำนวนทีไเมสามารถดำนินการเดຌมีจำนวนทาเหร สามารถอธิบายเดຌตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทຌองถิไนตามอำนาจหนຌาทีไทีไเดຌกำหนดเวຌ  ละวิคราะห์ผลกระทบ/
สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีไดำนินการ฿นชิงปริมาณ (Quantitative) 

4. ประดในการประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ  เดຌ 8 คะนน คิดป็น
รຌอยละ 80 ทศบาลตำบลรัษฎาเดຌประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชิงคุณภาพ คือ การนำอาทคนิค
ตางโ มา฿ชຌพืไอวัดวาภารกิจ ครงการ กิจกรรม งานตางโ ทีไดำนินการ฿นพืๅนทีไนัๅนโ ตรงตอความตຌองการของ
ประชาชนหรือเม ละป็นเปตามอำนาจหนຌาทีไหรือเม ประชาชนพึงพอ฿จหรือเม สิไงของวัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำนินการตางโ มีสภาพหรือลักษณะถูกตຌอง คงทน ถาวร สามารถ฿ชຌการเดຌตามวัตถุประสงค์หรือเม  ซึไง
ป็นเปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีไบรรลุวัตถุประสงค์ละปງาหมายของ
ผนการปฏิบัติราชการตามทีไเดຌรับงบประมาณมาดำนินการ รวมถึงสามารถทียบคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน  ละวิคราะห์ผลกระทบ/สิไงกระทบ (Impact) ครงการทีไดำนินการ฿นชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5. ประดในผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เดຌคะนน 8 คะนน คิดป็นรຌอยละ 80  ทศบาล
ตำบลรัษฎาวิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดຌานตางโ มีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สวนทຌอถิไน฿นมิติตางโ จนนำเปสูการจัดทำครงการพัฒนาทຌองถิไน  ดย฿ชຌ SWOT Analysis หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีพืๅนทีไติดตอกัน ละสอดคลຌองกับการกຌเขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

6. ประดใน ครงการพัฒนา เดຌคะนน 57 คะนน จากคะนนตใม 60  คะนน คิดป็นรຌอยละ 95
มืไอพิจารณาป็นรายประดในยอย ทีไเดຌคะนนมากทีไสุด 3 ประดใน พบวา ประดในความชัดจนของชืไอ
ครงการประดในการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ  ประดในปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มี
ความชัดจนนำเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง  เดຌคะนนตใม ทัๅง 3 ประดใน  คิดป็นรຌอยละ 100            



 

                                                                                                                       ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 3 -5 
3. การวิคราะห์ชิงปริมาณ 

3.1 การติดตามละประมินผลการดำนินงานละการ฿ชຌจายงินงบประมาณตามผนพัฒนา
ทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.  การวางผนละการจัดทำงบประมาณ   ทศบาลตำบลรัษฎา  เดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  มืไอวันทีไ  13  
มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ดยเดຌกำหนดครงการทีไจะดำนินการตามผนพัฒนาทຌองถิไน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รวม  226  ครงการ  งบประมาณ  430,579,850  บาท  ละเดຌผานความหในชอบจากสภา
ทศบาลตำบลรัษฎา  ละเดຌรับความหในชอบจากผูຌวาราชการจังหวัดภูกใต  ฿หຌตราทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ละ฿หຌ฿ชຌบังคับ฿นวันทีไ 1 ตุลาคม  2563  ซึไงทศบาลตำบลรัษฎาเดຌ
ประกาศ฿หຌ฿ชຌทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มืไอวันทีไ 16  กันยายน  พ.ศ.  
2563  ประกอบกับเดຌตราทศบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติม เดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจละจายขาดงิน
สะสม  รวมจำนวนครงการทีไเดຌรับอนุมัติ  มีทัๅงสิๅน 153 ครงการ  งบประมาณ  199,766,210  บาท  จากนัๅน
ทศบาลตำบลรัษฎาเดຌประกาศ฿หຌ฿ชຌผนการดำนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2564  มืไอวันทีไ  5  
ตุลาคม  2563  ดยตละหนวยงานเดຌนำเปดำนินการตามผนการดำนินงาน  ดยดำนินการลຌวสรใจ  
จำนวน  66  ครงการ  อยูระหวางดำนินการ  13  ครงการ  งบประมาณบิกจายทัๅงสิๅน  88,799,600.58 
บาท  ละเมเดຌดำนินการ  จำนวน  75  ครงการ  ดยยกตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเดຌดังนีๅ                  
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ตารางทีไ 3  สรุปผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2564  ของทศบาลตำบลรัษฎา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก    จำนวน
ครงการ
ตามผนฯ จำนวน

ครงการทีไ
เดຌรับ

อนุมัติงบฯ ผลการดำนินงาน  (ครงการ) 
งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัติ งบประมาณทีไ
บิกจาย รຌอยละของ

งบประมาณ
ทีไอนุมัต ิเมเดຌ

ดำนินการ อยูระหวาง
ดำนินการ ดำนินการ

ลຌวสรใจ รຌอยละของ
ครงการทีไ

เดຌรับ
อนุมัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน 38 19 2 8 9 89.47 167,308,900 55,523,900 3,950,861.63 7.12 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ทรพัยากรธรราชาติละสิไงวดลຌอม 37 22 16 - 6 31.82 48,390,000 32,230,000 22,083,233.37 68.52 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ศรษฐกิจละการทองทีไยว 15 11 6 - 5 45.45 7,625,000 5,635,000 2,063,023.90 36.61 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพ
ชีวิตละสังคม 90 67 34 2 32 50.75 91,393,100 69,899,460 54,543,220.20 78.03 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
การมือง การบริหาร 46 34 17 3 14 50.00 115,862,850 36,477,850 6,159,261.48 16.88 

รวม 226 153 75 13 66 52.29 430,579,850 199,766,210 88,799,600.58 44.45  
หมายหตุ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม มีครงการทีไดำนินการดยเม฿ชຌงบประมาณ จำนวน 1 ครงการ     



 

                                                                                                                                                                                                                                  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 3 -7 
ผนภาพ 1  สดงการปรียบทียบรຌอยละของจำนวนครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ครงการทีไเดຌรับอนุมัติ  ละครงการทีไดำนินการลຌวสรใจ  

ประจำป  2564 
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2.  การ฿ชຌจายงบประมาณ   ทศบาลตำบลรัษฎา  มีการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการดำนินครงการตามทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ละผนการดำนินงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดยเดຌมีการ
กอหนีๅผูกพัน/ลงนาม฿นสัญญา  รวม  79  ครงการ  จำนวนงิน  88,799,600.58  บาท  มีการบิกจายงบประมาณ  
จำนวน  79 ครงการ  จำนวนงิน  88,799,600.58  บาท  สามารถสดงขຌอมูลการ฿ชຌจายงบประมาณจรงิ  ดยจำนก
ตามยุทธศาสตร์  เดຌดังนีๅ  
ตารางทีไ  4   สรุปจำนวนงบประมาณทีไบิกจายจริง฿นการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2564  ของทศบาลตำบลรัษฎา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณทีไบิกจาย
จริง จำนวน  (บาท) รຌอยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 3,950,861.63 4.45 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรพัยากรธรราชาติละสิไงวดลຌอม 22,083,233.37 24.87 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 2,063,023.90 2.32 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 54,543,220.20 61.42 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 6,159,261.48 6.94 

รวมทัๅงสิๅน 88,799,600.58 100    
ผนภาพ  2  สดงจำนวนงบประมาณทีไบิกจายจริง฿นการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน 
                 (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป 2564   ของทศบาลตำบลรัษฎา        4.45

24.87

2.32

61.42

6.94 ุ ศาสต ์ ี ่1
ุ ศาสต ์ ี ่2
ุ ศาสต ์ ี ่3
ุ ศาสต ์ ี ่4
ุ ศาสต ์ ี ่5
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ตารางทีไ  5  ตารางสดงจำนวนครงการละงบประมาณปรียบทียบระหวาง  จำนวนงบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติละ

จำนวนงบประมาณทีไบิกจายจริง     
ผนภาพ  3  สดงจำนวนงบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติละงบประมาณทีไบิกจายจริง  010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,000
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              5

        
         
       
        
           
            

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน งบประมาณ งบประมาณ 

ครงการ ทีไเดຌรับอนุมัติ ทีไบิกจายจริง   (บาท) (บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 19 55,523,900 3,950,861.63 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรพัยากรธรราชาติละสิไงวดลຌอม 22 32,230,000 22,083,233.37 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 11 5,635,000 2,063,023.90 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 67 69,899,460 54,543,220.20 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 34 36,477,850 6,159,261.48 

รวมทัๅงสิๅน 153 199,766,210 88,799,600.58 
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4. การวิคราะห์ชิงคุณภาพ 4.1  การประมินความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  

(พ.ศ.  2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ  2564  ของทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นภาพรวมละจำนก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    การประมินความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน    

฿นตละยุทธศาสตร์ครัๅงนีๅ  มีวัตถุประสงค์พืไอประมินผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นภาพรวม  (ตาม
บบรายงานทีไ 2/1)  ละ฿นตละยุทธศาสตร์  (ตามบบรายงานทีไ  2/2)  ดยทำการวัดความพึงพอ฿จ฿น  9  ประดใน   
ดังนีๅ    1.   มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม   2.   มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมลูของครงการ/กิจกรรม   3.   มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 

4.   มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ   5.   มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม   6.   การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด   7.   ผลการดำนินครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน   8.   การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน   9.   ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม    กลุมตวัอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ  คือ  ประชาชน฿นขตทศบาลตำบลรัษฎา  ดยการสุมจาก
ประชากร฿นชุมชน  ของทศบาลตำบลรัษฎา  ดยคำนวณตามสูตรของทาร  ยามาน  จำนวน  398  กลุมตัวอยาง   การสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูล  สนอตามลำดับ  ดังนีๅ 

1.  ผลการวิคราะห์ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม    วิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌการจกจงความถีไ  
(Frequency)  ละหาคารຌอยละ  (Percentage) 

2.  ผลการวิคราะห์ขຌอมูลความพึงพอ฿จของประชาชนตอการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 
วิคราะห์ดย฿ชຌคาฉลีไย  (Mean)  ละกำหนดกณฑ์ปลความหมายของคาฉลีไย ดังนีๅ 

คาฉลีไย 4.50 – 5.00  หมายถึง  พึงพอ฿จ฿นระดบัมากทีไสุด 
คาฉลีไย 3.50 – 4.49  หมายถึง  พึงพอ฿จ฿นระดับมาก 
คาฉลีไย  2.50  –  3.49   หมายถึง  พึงพอ฿จ฿นระดับปานกลาง 
คาฉลีไย 1.50 – 2.49  หมายถงึ  พึงพอ฿จ฿นระดับนຌอย 
คาฉลีไย 1.00  – 1.49   หมายถงึ  พึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยทีไสุด                
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ผลการติดตามละประมินผล 
สวนทีไ 1  ขຌอมูลทัไวเป 
       ตารางทีไ  6  สดงความถีไละรຌอยละของขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  

ขຌอมูลทัไวเป ความถีไ รຌอยละ 1)  พศ ชาย 163 41.0   หญิง 235 59.0   รวม 398 100 2)  อายุ นຌอยกวา 20 ป 17 4.3   20-30 ป 60 15.1   31-40 ป 122 30.7   41-50 ป 93 23.4   51-60 ป 85 21.4   มากกวา 60 ป 21 5.3   รวม 398 100 3)  ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 31 7.8   มัธยมศึกษาหรือทียบทา 74 18.6   ปวช./ปวส.สายอาชีพ 106 26.6   อนุปริญญาหรือทียบทา 110 27.6   ปริญญาตรี 64 16.1   สงูกวาปรญิญาตรี 13 3.3   อืไนโ - -   รวม 398 100 4)  อาชีพ รับราชการ 14 3.5   อกชน/รัฐวิสาหกิจ 86 21.6   คຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว 114 28.6   รับจຌาง 124 31.2   นักรียน/นักศึกษา 52 13.1   กษตรกร 1 0.3   อืไนโ 7 1.8   รวม 398 100 
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  จากการกใบขຌอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา ผูຌตอบบบสอบถามป็นพศหญิง จำนวน 235 คน  คิดป็น
รຌอยละ  59.0  ละพศชาย  จำนวน  163  คน  คิดป็นรຌอยละ  41.0  ละสวน฿หญ  มีอายุระหวาง  31-40 ป  
จำนวน  122  คน  คิดป็นรຌอยละ  30.7  รองลงมา  มีอายุระหวาง  41-50 ป จำนวน  93  คน  คิดป็นรຌอยละ  23.4
ละ 51-60 ป  จำนวน  85  คน  คิดป็นรຌอยละ  21.4  ตามลำดับ    มืไอพิจารณาจากระดับการศึกษา  พบวา  สวน฿หญอยู฿นระดับอนุปริญญาหรือทียบทา  จำนวน  
110  คน  คิดป็นรຌอยละ  27.6  รองลงมาคือ  ระดับปวช.ปวส.สายอาชีพ  จำนวน  106  คน  คิดป็นรຌอยละ  26.6  
สำหรับอาชีพสวน฿หญคือ รับจຌาง  จำนวน  124  คน  คิดป็นรຌอยละ  31.2  รองลงมาคือ  คຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว  
จำนวน  114  คน  คิดป็นรຌอยละ  28.6  
สวนทีไ  2  การประมินความพึงพอ฿จทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นภาพรวม  
ตารางทีไ  7   ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา฿นภาพรวม  

ประดใน คาฉลีไย  
(Mean) สวนบีไยงบน

มาตรฐาน 
(S.D) ระดับ

ความพึง
พอ฿จ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 3.75 0.892 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.60 0.867 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.62 1.258 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
฿หຌประชาชนรับทราบ 3.58 0.897 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.58 0.904 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.62 0.882 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.77 0.878 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.77 0.895 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนนิครงการ/กิจกรรม 3.80 0.900 มาก 

รวม 3.68 0.930 มาก    จากตารางทีไ 7 ป็นผลการประมินระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีผลตอการดำนิน งานของ
ทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นภาพรวม   พบวา  ประชาชนสวน฿หญ  มีความพึงพอ฿จ฿นระดับ   มาก    ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.68  ทัๅงนีๅ  ประดในทีไประชาชนพึงพอ฿จมากทีไสุด  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนนิครงการ/กิจกรรม  ดยมี
คาฉลีไยทากบั  3.80  รองลงมาคือ  ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน  

และการกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน  มีคาฉลีไยทากับ  3.77  ละประดในทีไประชาชนมี
ความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ
และมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม  มีคาฉลีไยทากับ 3.58    
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สวนทีไ  3  การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นตละยุทธศาสตร์ 
1.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   ผลการดำนินงานของทศลบาลละประมินความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีผลตอการดำนินงาน
ครงการ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา  ปรากฏ฿นตารางทีไ 8   
ตารางทีไ  8  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 

(ตามยทุธศาสตร์ทีไ  1  การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน)  
ประดใน คาฉลีไย  

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D) ระดับความ
พึงพอ฿จ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 2.84 1.136 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 2.83 1.078 ปานกลาง 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 2.78 1.070 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอ 
    สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 2.90 1.010 ปานกลาง 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 2.92 0.983 ปานกลาง 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.20 0.994 ปานกลาง 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.55 0.948 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.64 0.999 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.74 0.948 มาก 

รวม 3.16 1.018 ปานกลาง    จากตารางทีไ  8  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
ตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ ปานกลาง  ดยมีคาฉลีไย
ทากับ  3.16  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  ประยชน์ทีไ
ประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.74  รองลงมาคือ  มีการกຌปัญหาละการ
ตอบสนองความตຌองการของประชาชน  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.64  ละประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จนຌอย
ทีไสุด  คือ  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ 2.78          
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2.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   ผลการดำนินงานของทศบาลละประมินความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีผลตอการดำนินงาน
ครงการ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  ดังผลปรากฏ฿นตารางทีไ  9  
ตารางทีไ  9  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 

(ตามยุทธศาสตร์ทีไ  2  การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม)  
ประดใน คาฉลีไย  

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D) ระดับความ
พึงพอ฿จ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 3.80 0.875 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.78 0.861 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.80 2.680 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอ    

สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 3.68 0.858 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.64 0.965 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.67 0.922 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.79 0.912 มาก 
8. การกຌปญัหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.81 0.945 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.81 0.940 มาก 

รวม 3.75 1.106 มาก  
     จากตารางทีไ  9  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
ตำบลรัษฎา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดยมี
คาฉลีไยทากับ  3.75  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  การ
กຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน  ละประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/
กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.81  รองลงมาคือ  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม และ
มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.80  ละประดในทีไ
ประชาชนมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม  ดยมี
คาฉลีไยทากับ 3.64         
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3.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว   ผลการดำนินงาน   ของทศบาลตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว  ดังปรากฏ฿นตารางทีไ  10  
ตารางทีไ  10  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 

(ตามยุทธศาสตร์ทีไ  3  การพัฒนาดຌานศรษฐกจิละการทองทีไยว)  
ประดใน คาฉลีไย  

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D) ระดับความ
พึงพอ฿จ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 4.22 0.794 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.94 0.761 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 4.08 0.830 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอ    

สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 3.94 0.850 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.97 0.847 มาก 
6. การดำนนิงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.87 0.834 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ   

ประชาชน฿นทຌองถิไน 4.02 0.846 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.95 0.855 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 4.01 0.909 มาก 

รวม 4.00 0.831 มาก    จากตารางทีไ  10  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
ตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดยมี
คาฉลีไยทากับ  4.00  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  มี
การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.22  รองลงมาคือ  มีการปຂด
อกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.08  ละทีไประชาชนมีความพึง
พอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.87           
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4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสงัคม   ผลการดำนินงาน  ของทศบาลตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละ
สังคม  ดังปรากฏ฿นตารางทีไ  11  
ตารางทีไ  11  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 

(ตามยุทธศาสตร์ทีไ  4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม)  
ประดใน คาฉลีไย  

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D) ระดับความ
พึงพอ฿จ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 4.14 0.956 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.91 0.891 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.89 0.990 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอ     

สาธารณะ฿หຌประชาชนรบัทราบ 3.81 1.029 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.82 1.013 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.83 0.923 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ   

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.85 0.948 มาก 
8. การกຌปญัหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.87 0.965 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.90 0.954 มาก 

รวม 3.89 0.963 มาก    จากตารางทีไ  11  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
รัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.89  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  มีการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.14  รองลงมาคือ  มีการประชาสมัพันธ์฿หຌประชาชน
รบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.91  ละทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  มีการ
รายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ฿หຌ
ประชาชนรับทราบ  ดยมีคาฉลีไยทากับ 3.81           



ผลการวิคราะห์การติดตามละประมินผล 3 -17 
5.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร    ผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร  พบวา   
ดังผลปรากฏ฿นตาราง  12  
ตารางทีไ  12  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 

(ตามยุทธศาสตร์ทีไ  5  การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร)  
ประดใน คาฉลีไย 

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D) ระดับความ
พึงพอ฿จ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 3.75 0.698 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.56 0.742 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.55 0.721 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กจิกรรมตอ     

สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 3.57 0.741 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.57 0.713 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.54 0.736 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ   

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.63 0.735 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.59 0.718 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.54 0.749 มาก 

รวม 3.59 0.728 มาก    จากตารางทีไ  12  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
ตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดยมีคาฉลีไย
ทากับ  3.59  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  การปຂด
อกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.75  รองลงมาคือ  ผลการดำนินงาน
ครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.63  ละทีไประชาชนมีความ
พึงพอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด และประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนิน
ครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ 3.54                    



 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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สรปุผล ขຌอสังกตละขຌอสนอนะ  

1. สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไนในภาพรวม   จากการติดตาม ประมินผล  ละการดำนินครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-
2565)  ประจำป 2564  ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอประมินผลการดำนินครงการ฿นตละยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ดยติดตามขຌอมูลการดำนินงานครงการตางโ  หนวยงานตางโ  ของทศลบาล  สามารถสรุปผลการ
ดำนินงานเดຌ  ดังนีๅ 

1.1  ผลการดำนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี  
2564  1.1.1  ผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2564  มีจำนวนครงการทัๅงหมด  226 
ครงการ  ครงการทีไเดຌรับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  153  ครงการ  ละครงการทีไดำนินการลຌวสรใจ 
จำนวน  66  ครงการ  ซึไงยกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ครงการตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน ครงการทีไเดຌรับ

การอนุมัติ ครงการทีไดำนนิการ
ลຌวสรใจ 

จำนวน รຌอยละ จำนวน รຌอยละ จำนวน รຌอยละ 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 38 16.81 19 12.42 9 13.64 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 37 16.37 22 14.38 6 9.09 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกจิละ     
การทองทีไยว 15 6.64 11 7.19 5 7.58 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม 90 39.82 67 43.79 32 48.49 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง    
การบริหาร 46 20.35 34 22.22 14 21.21 

รวม 226 100 153 100 66 100        
บททีไ 4 
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1.1.2  ผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2564  มีจำนวนงบประมาณทัๅงหมด430,579,850  บาท  งบประมาณทีไ เดຌรับอนุมัติ   199,766,210  บาท  ละงบประมาณทีไ บิกจาย  
88,799,600.58  บาท  ซึไงยกตามยุทธศาสตร์เดຌดังนีๅ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณตาม

ผนพัฒนาทຌองถิไน งบประมาณทีไเดຌรับการ
อนุมัติ งบประมาณทีไ 

บิกจาย 
งบประมาณ 

(บาท) รຌอยละ งบประมาณ 
(บาท รຌอยละ งบประมาณ 

(บาท) รຌอยละ 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 167,308,900 38.86 55,523,900 27.79 3,950,861.63 4.47 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 48,390,000 11.24 32,230,000 16.13 22,083,233.37 24.85 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
ละการทองทีไยว 7,625,000 1.77 5,635,000 2.82 2,063,023.90 2.23 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม 91,393,100 21.23 69,899,460 34.99 54,543,220.20 61.42 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง    
การบริหาร 115,862,850 26.91 36,477,850 18.26 6,159,261.48 6.93 

รวม 430,579,850 100 199,766,210 100 88,799,600.58 100   1.1.3  ครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2564  มีจำนวน  226  
ครงการ  เดຌรับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  153  ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  67.70  ของครงการตาม
ผนพัฒนา  ครงการทีไดำนินการลຌวสรใจมีจำนวน 66 ครงการ ละอยูระหวางดำนินการ จำนวน 13  
ครงการ  รวม 79  ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  52.29  ของจำนวนครงการทีไเดຌรับอนุมัติ  ละเมเดຌดำนนิการ  
จำนวน 75 ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  48.37  ฿นสวนของงบประมาณ  งบประมาณตามผนฯ  จำนวน  
430,579,850  บาท  เดຌรับอนุมัติ  199,766,210  บาท  คิดป็นรຌอยละ 46.39  ของงบประมาณตามผนฯ  
ยกป็นงบประมาณของครงการทีไดำนินการลຌวสรใจทีไบิกจายจริง  จำนวน  88,799,600.58  บาท              
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1.2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-
2565)  ประจำปี  2564  

ระดับความพึงพอใจตอผลการดำนินงานของทศบาลในภาพรวม  
ประดใน คาฉลีไย  

(Mean) สวนบีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D) ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 3.75 0.892 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.60 0.867 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.62 1.258 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
฿หຌประชาชนรับทราบ 3.58 0.897 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.58 0.904 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.62 0.882 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.77 0.878 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.77 0.895 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนนิครงการ/กิจกรรม 3.80 0.900 มาก 

รวม 3.68 0.930 มาก     ฿นการวิคราะห์ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล  ฿น
ภาพรวม  ตามบบรายงาน 2/1  ทัๅง 9  ประดใน  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงาน
ครงการของทศบาล  อยู฿นระดับ  มาก   ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.68  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  
ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/
กิจกรรม  มีคาฉลีไยทากับ  3.80  รองลงมาคือ  ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ
ประชาชน฿นทຌองถิไน  ละการกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน  มีคาฉลีไยทากับ  
3.77  สดง฿หຌหในวาประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นผลการดำนินงานทีไทศบาลจัดขึๅน  ซึไงผลการดำนินงานของ
ทศบาลป็นประยชน์ตอประชาชน นำเปสูการกຌเขปัญหาละตอบสนองตามตຌองการของประชาชนเดຌ           
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ระดับความพึงพอใจตอผลการดำนินงานของทศบาลในตละยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คาฉลีไย 

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D.) ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 3.16 1.018 ปานกลาง 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 3.75 1.106 มาก 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 4.00 0.831 มาก 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 3.89 0.963 มาก 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 3.59 0.728 มาก 

รวม 3.68 0.929 มาก    จากตาราง  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานครงการตางโ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นตละยุทธศาสตร์  ดยภาพรวมมีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ มาก  มืไอ
พิจารณายกตละยุทธศาสตร์จะมีระดับความพึงพอ฿จ  อยู฿นระดับมากละปานกลาง  ดยยุทธศาสตร์ทีไ
ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานครงการมากทีไสุดคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละ
การทองทีไยว  มีคาฉลีไยทากับ  4.00  รองลงมาคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  มี
คาฉลีไยทากับ 3.89  ละทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานครงการนຌอยทีไสุด  คือ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  มีคาฉลีไยทากับ 3.16  
2.  ขຌอสนอนะในการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนในอนาคต 

1.  ทศบาลควรทบทวนหรือคຌนหาสาหตุของการทีไเมเดຌดำนินการ พืไอพัฒนาละปรับปรุงการ
ดำนินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 2.  ทศบาลควรมีการรงดำนินการครงการ/กิจกรรม ฿หຌสอดคลຌองกับผนการดำนินงาน 3.  ทศบาลควรทบทวนการจัดทำผนพัฒนาทศบาล฿หຌสอดคลຌองกับงบประมาณ  สามารถนำเปสู
การปฏิบัติเดຌอยางตอนืไอง  ตรงกับความตຌองการละกิดประยชน์สูงสุดตอประชาชนเดຌอยาง
ทຌจริง 

4.  ฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน  ผนพัฒนาทຌองถิไนพิไมติมหรือปลีไยนปลง  ควรมีการสืบคຌน
ขຌอมูลพืๅนฐานชิงประจักษ์  ดยการศึกษาวิคราะห์ละรวบรวมขຌอมูลพืๅนฐานทีไป็นปัจจุบันอยาง
รอบดຌาน  ตลอดจนความตຌองการของประชาชนหรือความดือดรຌอนจริง  ทัๅงขຌอมูลภาย฿นตำบล 
ขຌอมูลสวนราชการ ละขຌอมูลของพืๅนทีไตำบลขຌางคียง  พืไอป็นขຌอมูลปรียบทียบ฿หຌกิดความ
ชืไอมยงบูรณาการผนพัฒนา  พืไอ฿หຌเดຌผนพัฒนาทຌองถิไนทีไสมบูรณ์มีความป็นเปเดຌ  กิดความ
ชืไอมัไน  พืไอความสามารถกຌปัญหาเดຌตรงกับความจริงละความดือดรຌอนของประชาชนจริงโ  



 
 
 
 
 

ภาคผนวก  1  
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เทศบาลต าบลรัษฎา 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1-1



ภาคผนวก 1-2



ภาคผนวก 1-3



ภาคผนวก 1-4



ภาคผนวก  2 
รายงานผลการดำเนินโครงการจากระบบสารสนเทศเพื่อการ

วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 




































































































































