
 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลตำบลรัษฎา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลรัษฎา 

 



คำนำ 

  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดทำแผนงาน/โครงการที่
มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆ นำเสนอเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากหรือน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเป็นคำตอบใน
ส่วนนี้ เทศบาลตำบลรัษฎา ได้เห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจะได้ทราบผล
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

  บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดทำ “รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตำบลรัษฎา” ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สำหรับผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลในการวางแผนและกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล
ตำบลรัษฎาต่อไป  

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ผลการดำเนินงานตามแนวทางติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา   1 
ภาคผนวก 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ         15 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ         17
โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ         27 
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ผลการดำเนินงานตามแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา 
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565)   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
............................................................................................................................. ............. 

  เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ทบทวนครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 21  กรกฎาคม  2564  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ทบทวนครั้งที่ 1 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน  2564  โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
จำนวน 224  โครงการ  งบประมาณ 429,450,950 บาท และผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  และใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ซึ่งเทศบาลตำบลรัษฎาได้ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ  มีทั้งสิ้น 
122  โครงการ งบประมาณ 139,990,810 บาท จากนั้นเทศบาลตำบลรัษฎามีการประกาศให้ใช้แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  2564 โดยแต่ละหน่วยงานได้นำไปดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงาน  ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 โครงการ เบิกจ่าย
งบประมาณ  42,478,238.63 บาท และยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  87  โครงการ  แยกตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ดังนี้ 
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ตารางที ่1  สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปีงบประมาณ  2565  ของเทศบาลตำบลรัษฎา 
รอบ 6 เดือน  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน

โครงการ
ตามแผนฯ 

จำนวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ

งบฯ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ของ

งบประ
มาณที่
อนุมัติ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1.3 แผนงานงบกลาง 
 

 
 
2 
32 
1 

 
 
2 
11 
- 

 
 
1 
9 
- 

 
 
1 
- 
- 

 
 
- 
2 
- 

 
 

50.00 
18.18 

- 

 
 

6,000,000 
140,769,000 
3,000,000 

 
 

3,000,000 
23,182,000 

- 

 
 

566,076.51 
775,000.00 

- 

 
 

18.87 
3.34 

- 

รวม 35 13 10 1 2 23.08 149,769,000 26,182,000 1,341,076.51 5.12 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 
 
1 
10 
7 
1 
 

 
 
- 
6 
2 
- 
 

 
 
- 
3 
- 
- 
 

 
 
- 
3 
2 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
- 

50.00 
100.00 

- 
 

 
 

2,000,000 
4,050,000 
44,950,000 
2,000,000 

 

 
 
- 

410,000 
35,000,000 

- 
 

 
 
- 

5,419.65 
9,914,854.96 

- 
 

 
 
- 

1.32 
28.33 

- 
 

รวม 19 8 3 5 - 62.50 53,000,000 35,410,000 9,920,274.61 28.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จำนวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ

งบฯ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ของ

งบประ
มาณที่
อนุมัติ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 3.5 แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
 
1 
3 
6 
3 
4 
 

 
 
1 
3 
3 
- 
1 
 

 
 
- 
2 
3 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
1 
 

 
 
1 
1 
- 
- 
- 
 

 
 

100.00 
33.33 

- 
- 

100.00 
 

 
 

1,500,000 
150,000 
580,000 

8,500,000 
3,400,000 

 

 
 

684,600 
90,000 
350,000 

- 
2,900,000 

 

 
 

404,600 
29,221.21 

- 
- 

752,375 
 

 
 

59.10 
32.47 

- 
- 

25.94 
 

รวม 17 8 5 1 2 37.50 14,130,000 4,024,600 1,186,196.21 29.47 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 4.2 แผนงานการศึกษา 
 4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ    
  นันทนาการ 
 

 
 
8 
41 
24 
21 
2 
10 
 

 
 
7 
23 
7 
12 
2 
10 
 

 
 
5 
15 
6 
12 
2 
7 
 

 
 
2 
8 
1 
1* 
- 
2 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
 

 
 

28.57 
34.78 
14.29 

- 
- 

30.00 
 

 
 

8,400,000 
32,389,100 
59,300,000 
3,010,000 
240,000 

2,880,000 

 
 

580,000 
12,590,110 
1,150,000 
620,600 
60,000 

1,280,000 

 
 

32,774.10 
5,251,189 

- 
- 
- 

111,159.20 

 
 

5.65 
31.40 

- 
- 
- 

8.69 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จำนวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ

งบฯ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ของ

งบประ
มาณที่
อนุมัติ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 4.7 แผนงานงบกลาง 
 

3 3 1 2 - 66.67 53,810,000 
 

53,173,000 
 

23,743,500 
 

44.65 

รวม 109 64 48 16 1 25.00 160,029,100 69,453,710 29,138,622.30 41.95 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 5.3 แผนงานการศึกษา 
 5.4 แผนงานสาธารณสุข 
 5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

23 
7 
1 
2 
2 
6 
3 
 

 
 

17 
3 
1 
2 
- 
4 
2 
 

 
 
9 
3 
1 
2 
- 
4 
2 
 

 
 
6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

47.06 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

42,442,850 
3,900,000 
130,000 
500,000 

2,400,000 
1,550,000 
1,600,000 

 
 

3,710,500 
370,000 
50,000 
120,000 

- 
120,000 
550,000 

 
 

892,069 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

24.04 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

รวม 44 29 21 6 2 27.59 52,522,850 4,920,500 892,069 18.13 
รวมทั้งสิ้น 224 122 87 29 7 28.69 429,450,950 139,990,810 42,478,238.63 30.34 

หมายเหตุ : *มีโครงการที่ใช้งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ 
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แผนภาพ 1  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมฯ

โครงการตามแผนพัฒนา

โครงการท่ีได้รับอนุมัติ

โครงการท่ีด าเนินการ
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แผนภาพ 2  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการตามแผนพัฒนา

โครงการท่ีได้รับอนุมัติ
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แผนภาพ 3  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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แผนภาพ 4  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
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 แผนภาพ 5  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
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2.  การใช้จ่ายงบประมาณ 
  เทศบาลตำบลรัษฎา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2565  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  36  โครงการ  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จำนวนเงิน 42,478,238.63 บาท  สามารถแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจริง  โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี ้
 

ตารางท่ี  2   สรุปจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลรัษฎา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 

 (บาท) ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1.3 แผนงานงบกลาง 
 

 
566,076.51 

775,000 
- 

 
1.33 
1.83 

- 

รวม 1,341,076.51 3.16 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
- 

5,419.65 
9,914,854.96 

- 

 
 
- 

0.01 
23.34 

- 

รวม 9,920,274.61 23.35 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 3.5 แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
404,600 

29,221.21 
- 
- 

752,375 

 
0.95 
0.07 

- 
- 

1.77 

รวม 1,186,196.21 2.79 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 4.2 แผนงานการศึกษา 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
32,774.10 
5,251,189 

- 
- 

 
0.08 
12.36 

- 
- 
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3.16

23.35

2.79

68.6

2.1

งบประมาณที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 

 (บาท) ร้อยละ 
 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 4.7 แผนงานงบกลาง 
 

- 
111,159.20 
23,743,500 

- 
0.26 
55.90 

รวม 29,138,622.30 68.60 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 5.3 แผนงานการศึกษา 

 5.4 แผนงานสาธารณสุข 
 5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
892,069 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
2.10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

รวม 892,069 2.10 

รวมทั้งสิ้น 42,478,238.63 100 
 
 

แผนภาพ  7  แสดงจำนวนงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปี 2565  ของเทศบาลตำบลรัษฎา 
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ตารางท่ี  3   ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณเปรียบเทียบระหว่างจำนวนงบประมาณ  
                 ที่ได้รับอนุมัติและจำนวนงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง    
    

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

จำนวน งบประมาณ งบประมาณ 

โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ที่เบิกจ่ายจริง 

  (บาท) (บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1.3 แผนงานงบกลาง 
 

 
2 
11 
- 

 
3,000,000 
23,182,000 

- 

 
566,076.51 
775,000.00 

- 

รวม 13 26,182,000 1,341,076.51 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
- 
6 
2 
- 

 
 
- 

410,000 
35,000,000 

- 

 
 
- 

5,419.65 
9,914854.96 

- 

รวม 8 35,410,000 9,920,274.61 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.5 แผนงานการพาณิชย์ 

 

 
1 
3 
3 
- 
1 

 
684,600 
90,000 
350,000 

- 
2,900,000 

 
404,600.00 
29,221.21 

- 
- 

752,375.00 

รวม 8 4,024,600 1,186,196.21 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 4.2 แผนงานการศึกษา 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 4.7 แผนงานงบกลาง 
 

 
7 
23 
7 
12 
2 
10 
3 

 
580,000 

12,590,110 
1,150,000 
620,600 
60,000 

1,280,000 
53,173,000 

 
32,774.10 
5,251,189 

- 
- 
- 

111,159.20 
23,743,500.00 

รวม 64 69,453,710 29,138,622.30 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

จำนวน งบประมาณ งบประมาณ 

โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ที่เบิกจ่ายจริง 

  (บาท) (บาท) 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานการศึกษา 
5.4 แผนงานสาธารณสุข 
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
17 
3 
1 
2 
- 
4 
2 

 
3,710,500 
370,000 
50,000 
120,000 

- 
120,000 
550,000 

 
892,069.00 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 29 4,920,500 892,069.00 
รวมทั้งสิ้น 122 139,990,810 42,478,238.47 

 

 
แผนภาพ  8  แสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
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งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



ดำเนินการ 



ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดซ้ือหินคลุก 1,500,000 1,000,000 480,000 ต.ค.64-  - ประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง
2,000 ลูกบาศก์เมตร ก.ย.65 การสัญจร

2 โครงการปรับปรุงบ่อน้้า 300,000 300,000 295,000 เม.ย.65  - ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง
ชุมชนขจรเกียรติ หมู่ท่ี 2 สะอาด

รวม      2        โครงการ 1,800,000 1,300,000 775,000

       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 25654
เทศบาลต าบลรัษฎา

รอบเดือน 6 เดือน  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
       3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน

ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการมหกรรมดนตรี- 1,500,000 684,600 404,600 ก.พ. 65  - มีการกระจายรายได้สู่ธุรกิจ ส้านักปลัดฯ
อาหารทะเลและธุรกิจ การท่องเท่ียวในท้องถ่ินต้าบล
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ รัษฎา
ท่องเท่ียวต้าบลรัษฎา
(Ratsada Music 
Festival)

รวม    1      โครงการ 1,500,000 684,600 404,600

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมและส่งเสริม 50,000 30,000 29,221.21 พ.ย.64-  - ส่งเสริมความรู้และทักษะ กองสวัสดิการ
อาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ก.ย.65 ด้านอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสได้ใช้ สังคม

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัว

รวม      1        โครงการ 50,000 30,000 29,221.21

       3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการงานสดุดีท้าวเทพ 50,000 50,000 50,000 ก.พ.-มี.ค.65  - เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
กระษัตรีท้าวศรีสุนทร ได้ร้าลึกถึงพระคุณอันย่ิงใหญ่

ของท้าวเทพกระษัตรี
ท้าวศรีสุนทรและบรรพชน
ผู้กล้าเมืองถลาง

รวม      1      โครงการ 50,000 50,000 50,000

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       4.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดตามและ 150,000 30,000 12,030 พ.ย.-ธ.ค.64  - สามารถน้าข้อมูลจากการ ส้านักปลัดฯ
ประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามและประเมินผลไปปรับ
ท้องถ่ิน ใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ในปีถัดไป

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 300,000 123,030 ธ.ค.64-  - บุคลากรของเทศบาลต้าบล ส้านักปลัดฯ
บุคลากร ก.ย.65 รัษฎา มีความรู้เพ่ิมมากข้ึนและ

สามารถน้าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

รวม 2    โครงการ 1,150,000 330,000 135,060 -

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3,000,000 2,000,000 566,076.51 ต.ค.64- กองช่าง
ในเขตต าบลรัษฎา ก.ย.65

รวม      1       โครงการ 3,000,000 2,000,000 566,076.51

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565
เทศบาลต าบลรัษฎา

รอบเดือน 6 เดือน  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 100,000 50,000 ต.ค.64-  - ด าเนินการโดย กอง
สภาพป่าชายเลน ก.ย.65 ไม่เบิกจ่าย สาธารณสุขฯ

2 โครงการรวมน  าใจคืน 300,000 10,000 ม.ค.-ก.ย.65 กอง
น  าใสให้ชาวรัษฎา สาธารณสุขฯ

3 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 500,000 100,000 5,419.65 ต.ค.64- กอง
ก.ย.65 สาธารณสุขฯ

รวม    3     โครงการ 900,000 160,000 5,419.65

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน 10,000,000 8,000,000 2,662,666.68 ต.ค.64- กอง
รักษาความสะอาด งาน ก.ย.65  สาธารณสุข ฯ
กวาดถนนพร้อมตัดหญ้า
และดูแลตกแต่งสวนหย่อม
ในเขตเทศบาลต าบลรัษฎา

2 โครงการจ้างเหมาเอกชน 30,000,000 27,000,000 7,252,188.28 ต.ค.64- กอง
ด าเนินการจัดเก็บขยะ ก.ย.65 สาธารณสุขฯ
มูลฝอยในเขตพื นท่ีต าบล
รัษฎา

รวม      2       โครงการ 40,000,000 35,000,000 9,914,854.96

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.2  แผนงานสาธารณสุข

       2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการดูแลรักษาอาคาร 2,900,000 2,900,000 752,375 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
ส านักงานขนส่งผู้โดยสาร ก.ย.65
จังหวัดภูเก็ตแห่งท่ี 2

รวม      1        โครงการ 2,900,000 2,900,000 752,375

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
       3.5  แผนงานการพาณิชย์
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันและลด 100,000 50,000 20,565.40 ม.ค.,เม.ย.65 ส านักปลัดฯ
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ส าคัญ

2 โครงการจัดระเบียบความ 100,000 100,000 12,208.70 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ ก.ย.65
บ้านเมือง

รวม      2      โครงการ 200,000 150,000 32,774.10

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการเรียนการ 800,000 300,000 57,300 ธ.ค.64- กองการศึกษา
สอนภาษาต่างประเทศ ก.ย.65

2 โครงการดูแลรักษาอาคาร 750,000 750,000 205,680 ต.ค.64- กองการศึกษา
เรียนอาคารประกอบของ ก.ย.65
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลรัษฎา

3 โครงการอบรมพัฒนา 400,000 150,000 ก.พ.65 กองการศึกษา
ศักยภาพเยาวชนต าบล
รัษฎาสู่ความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการ

4 โครงการกิจกรรมบ้าน 200,000 100,000 42,785 ธ.ค.64- กองการศึกษา
หลังเลิกเรียน ก.พ.65

5 โครงการอบรมให้ความรู้ 400,000 80,000 1,084 ธ.ค.64- กองการศึกษา
ในการป้องกันการใช้ยา ก.พ.65
เสพติดในเด็กนักเรียน มิ.ย.-ส.ค.65
(โครงการแดร์)

       4.2  แผนงานการศึกษา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการส่งเสริมการอ่าน 350,000 100,000 17,110 พ.ย.64- กองการศึกษา
ของชุมชนในต าบลรัษฎา ก.ย.65

7 โครงการอาหารกลางวัน 6,200,000 5,292,000 2,646,000 ต.ค.64- กองการศึกษา
ก.ย.65

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้ 6,007,720 3,787,610 2,281,230 พ.ย.64.- กองการศึกษา
จ่ายในการบริหารสถาน ก.ย.65
ศึกษา

รวม      8   โครงการ 15,107,720 10,559,610 5,251,189

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนการ 500,000 500,000 ต.ค.64- กอง
ด าเนินงานบ้านพักพิงสุนัข ก.ย.65 สาธารณสุขฯ
จรจัดจังหวัดภูเก็ต

รวม      1   โครงการ 500,000 500,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเคราะห์ทาง 200,000 กองสวัสดิการ
สังคม (งปม.กระทรวง สังคม

การพัฒนา

สังคมฯ จ.ภูเก็ต)

รวม      1        โครงการ 200,000 0 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานวันส าคัญ 500,000 230,000 57,627 ต.ค.64- กองการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมและ ก.ย.65
ประเพณีท้องถ่ินและชาติ

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

       4.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

       4.3  แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการส่งเสริม ศิลปะ 300,000 50,000 3,532.20 ม.ค.-ก.พ.65 กองการศึกษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

รวม      2       โครงการ 800,000 280,000 61,159.20

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนการ 52,000,000 52,000,000 23,743,500 ต.ค.64- กองสวัสดิการ
เสริมสร้างสวัสดิการสังคม (เงินอุดหนุน ก.ย.65 สังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ กรมส่งเสริมฯ)
และผู้ป่วยเอดส์

2 โครงการอุดหนุนกองทุน 1,700,000 1,100,000 ต.ค.-ธ.ค.64 กอง
หลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขฯ
เทศบาลต าบลรัษฎา

รวม     2        โครงการ 53,700,000 53,100,000 23,743,500

       4.7  แผนงานงบกลาง
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา 260,000 150,000 33,875 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
ท้องถ่ิน ก.ย.65

2 โครงการดูแลรักษาอาคาร 1,415,000 1,180,500 441,915 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
ส านักงานเทศบาลรัษฎา ก.ย.65

3 โครงการประชาสัมพันธ์ 900,000 750,000 178,231 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลรัษฎา ก.ย.65

4 โครงการบ ารุงรักษาระบบ 500,000 300,000 35,577.50 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ก.ย.65 (งานบริการฯ)

5 โครงการจัดท าป้าย 300,000 300,000 ม.ค.-มิ.ย.65 ส านักปลัดฯ
ประชาสัมพันธ์ในพื นท่ี (ปชส.)
ต าบลรัษฎา

6 โครงการดูแลรักษาเคร่ือง 100,000 100,000 67,410 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ก.ย.65 (ปชส.)
ส าหรับระบบ CCTV 

รวม 6    โครงการ 3,475,000 2,780,500 757,008.50 -

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 



ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3,000,000 1,000,000 ต.ค.64- กองช่าง
ในเขตเทศบาลต าบลรัษฎา ก.ย.65

รวม      1       โครงการ 3,000,000 1,000,000 0.00

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1,000,000 1,000,000 เม.ย.-พ.ค.65 กองช่าง
ถนน ค.ส.ล. ผ่านพ้ืนท่ีมหา
วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เช่ือม
ต่อซอยสุวรรณ หมู่ท่ี 6

2 โครงการก่อสร้างถนน 1,700,000 1,700,000 พ.ค.-มิ.ย.65 กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยท่าจีน หมู่ท่ี 3

3 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. 1,400,000 1,400,000 พ.ค.-ก.ค.65 กองช่าง
พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล.
ซอยประชุมพันธ์ หมู่ท่ี 1

4 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 3,000,000 3,000,000 พ.ค.-ก.ค.65 กองช่าง
บริเวณคลองบางใหญ่  
(ส่วนขยาย) หมู่ท่ี 6

5 โครงการก่อสร้างคูระบาย 1,300,000 1,300,000 มิ.ย.-ส.ค.65 กองช่าง
น้ าค.ส.ล. ถนนเทพประทาน
รอบเกาะ หมู่ท่ี 1

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565
เทศบาลต าบลรัษฎา

รอบเดือน 6 เดือน  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 1,832,000 1,832,000 พ.ค.-มิ.ย.65 กองช่าง
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเทพประทาน-หาด
ศิลาพันธ์ หมู่ท่ี 1

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,540,000 1,540,000 เม.ย.-พ.ค.65 กองช่าง
พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนตรัง ซอย 7 หมู่ท่ี 3

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,110,000 1,110,000 มิ.ย.-ก.ค.65 กองช่าง
พร้อมคูระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนตรัง ซอย 8 หมู่ท่ี 3

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 9,000,000 9,000,000 เม.ย.-ก.ค.65 กองช่าง
ในพ้ืนท่ีต าบลรัษฎา

รวม      9        โครงการ 21,882,000 21,882,000 0
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรวมใจภักด์ิ รักษ์ 250,000 50,000 ม.ค.-ก.ย.65 กอง
พ้ืนท่ีสีเขียว สาธารณสุขฯ

2 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ า 300,000 100,000 ต.ค.64- กอง
ก.ย.65 สาธารณสุขฯ

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 500,000 100,000 ต.ค.64- กอง
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ก.ย.65 สาธารณสุขฯ
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

รวม    3     โครงการ 1,050,000 250,000 0

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.2  แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมและส่งเสริม 50,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ ก.ย.65 สังคม

2 โครงการอบรมและส่งเสริม 50,000 30,000 ธ.ค.64- กองสวัสดิการ
อาชีพแก่คนพิการ ก.ย.65 สังคม

รวม      2        โครงการ 100,000 60,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมและส่งเสริม 240,000 240,000 ธ.ค.64- กองสวัสดิการ
อาชีพในเขตเทศบาลต าบล ก.ย.65 สังคม
รัษฎา

2 โครงการด าเนินการตาม 30,000 10,000 ม.ค.-ก.ย.65 กองสวัสดิการ
ภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการ สังคม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบลรัษฎา

3 โครงการส่งเสริมและเพ่ิม 100,000 100,000 ธ.ค.64- กองสวัสดิการ
ประสิทธิภาพด้านการ ก.ย.65 สังคม
ประกอบอาชีพในต าบลรัษฎา

รวม      3        โครงการ 370,000 350,000 0

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
       3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

       3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกซ้อมแผน 150,000 100,000 เม.ย.-ก.ย.65 ส านักปลัดฯ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีเส่ียง
ภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร

2 โครงการฝึกอบรมสมาชิก 550,000 80,000 ม.ค.-ก.ย.65 ส านักปลัดฯ
อปพร.

3 โครงการฝึกทักษะการ 300,000 100,000 พ.ค.-ก.ย.65 ส านักปลัดฯ
ระงับอัคคีภัย

4 โครงการสร้างความ 300,000 50,000 ก.พ.-เม.ย.65 ส านักปลัดฯ
ตระหนักในความปลอดภัย
ด้านจราจร

5 โครงการฝึกอบรมชุด 400,000 100,000 เม.ย.-มิ.ย.65 ส านักปลัดฯ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ของเทศบาลต าบลรัษฎา

รวม      5       โครงการ 1,700,000 430,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 120,000 70,000 เม.ย.-พ.ค.65 กองการศึกษา
นักเรียน

2 โครงการจัดนิทรรศการ 400,000 100,000 มี.ค.-เม.ย.65 กองการศึกษา

ประกวดและแข่งขันผลงาน
ทางวิชาการ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 500,000 280,000 มี.ค.-พ.ค.65 กองการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา

4 โครงการจัดค่ายเด็กและ 750,000 230,000 มิ.ย.65 กองการศึกษา
เยาวชน

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       4.2  แผนงานการศึกษา
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 400,000 400,000 ม.ค.65 ยกเลิกโครงการ กองการศึกษา
เน่ืองจาก
สถานการณ์
โควิด-19

6 โครงการส่งเสริมการศึกษา 150,000 100,000 ส.ค.65 กองการศึกษา
ตลอดชีวิตนอกระบบ

7 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 300,000 100,000 ก.ย.65 กองการศึกษา

8 โครงการประกันคุณภาพการ 800,000 50,000 พ.ย.64- กองการศึกษา
จัดการศึกษา ก.ย.65

9 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 120,000 70,000 เม.ย.-พ.ค.65 กองการศึกษา
สถานศึกษา

10 โครงการพัฒนาโรงอาหาร 98,800 98,800 เม.ย.-มิ.ย.65 กองการศึกษา
เพ่ือภาวะโภชนาการท่ีดีของ
นักเรียน

11 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติ 148,500 148,500 เม.ย.-มิ.ย.65 กองการศึกษา
การคอมพิวเตอร์

12 โครงการพัฒนาโรงอาหาร 51,000 51,000 เม.ย.-มิ.ย.65 กองการศึกษา

13 โครงการพัฒนาคุณภาพการ 136,500 136,500 เม.ย.-มิ.ย.65 กองการศึกษา
เรียนการสอนวิชานาฏศิลป์

14 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 150,000 150,000 เม.ย.-มิ.ย.65 กองการศึกษา
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์

15 โครงการเกษตรเพ่ือการ 45,700 45,700 เม.ย.-มิ.ย.65 กองการศึกษา
เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

รวม      15   โครงการ 4,170,500 2,030,500 0
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมให้ความรู้และ 350,000 300,000 ก.พ.-มิ.ย.65  - วัคซีนพิษสุนัข กอง
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน บ้าขาดตลาดไม่ สาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนัขบ้า สามารถท าการ

จัดซ้ือได้

2 โครงการส ารวจและตรวจ 50,000 50,000 ม.ค.-ก.ย.65 กอง
สุขาภิบาลตู้น้ าหยอดเหรียญ สาธารณสุขฯ

3 โครงการส ารวจและปรับปรุง 200,000 50,000 ม.ค.-พ.ค.65 กอง
แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีเส่ียง สาธารณสุขฯ
ต่อเด็กจมน้ า

4 โครงการอบรมให้ความรู้ 100,000 10,000 ม.ค.-ก.ย.65 กอง
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขฯ
ในสถานประกอบการ

5 โครงการอุดหนุนงบประมาณ 140,000 140,000 ต.ค.64- กอง
ตามแนวโครงการพระราช ก.ย.65 สาธารณสุขฯ
ด าริด้านสาธารณสุข

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน 500,000 100,000 พ.ค.-มิ.ย.65 กอง
ปัญหายาเสพติด สาธารณสุขฯ

รวม      6   โครงการ 1,340,000 650,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของ ก.ย.65 สังคม
ผู้สูงอายุ

2 โครงการจัดกิจกรรมใน 50,000 50,000 ต.ค.64- กองสวัสดิการ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลรัษฎา ก.ย.65 สังคม

       4.3  แผนงานสาธารณสุข

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการอบรมให้ความรู้ 50,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของ ก.ย.65 สังคม
คนพิการ

4 โครงการส่งเสริมการเข้าถึง 40,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
สิทธิของคนพิการ ก.ย.65 สังคม

5 โครงการส่งเสริมการเข้าถึง 50,000 50,000 ม.ค.-ก.ย.65 กองสวัสดิการ
สิทธิของเด็กและเยาวชน สังคม

6 โครงการอบรมให้ความรู้ 50,000 40,000 ม.ค.-ก.ย.65 กองสวัสดิการ
ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและ สังคม
เยาวชน

7 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 150,000 120,300 ม.ค.-ก.ย.65 กองสวัสดิการ

8 โครงการสร้างสุขสูงวัย 50,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 4.0 ก.ย.65 สังคม

9 โครงการจัดกิจกรรมการเรียน 100,000 50,000 ธ.ค.64- กองสวัสดิการ
ในโรงเรียนเรียนผู้สูงอายุ ก.ย.65 สังคม
เทศบาลต าบลรัษฎา

10 โครงการจัดกิจกรรมการ 100,000 50,000 ม.ค.-ก.ย.65 กองสวัสดิการ
ด าเนินงานสภาเด็กและ สังคม
เยาวชนต าบลรัษฎา

11 โครงการจัดกิจกรรมการ 100,000 90,300 ม.ค.-ก.ย.65 กองสวัสดิการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา สังคม
ครอบครัวในชุมชนต าบล
รัษฎา

12 โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุ 100,000 50,000 ธ.ค.64- กองสวัสดิการ
เทศบาลต าบลรัษฎา ก.ย.65 สังคม

รวม      12        โครงการ 870,000 620,600 0
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้าน 40,000 10,000 ม.ค.-ก.ย.65 กองสวัสดิการ
พลังงานชุมชนในต าบลรัษฎา สังคม

2 โครงการเอาชนะยาเสพติด 200,000 50,000 เม.ย.-มิ.ย.65 ส านักปลัดฯ
ในหมู่บ้านและชุมชน

รวม     2        โครงการ 240,000 60,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการ 200,000 50,000 ต.ค.64- กองการศึกษา
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ก.ย.65

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 850,000 170,000 กองการศึกษา
เทศบาลต าบลรัษฎา

3 โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง 10,000 10,000 พ.ย.-ธ.ค.64 กองการศึกษา
ชมรมกีฬาและนันทนาการ
ประเภทต่างๆ ในต าบลรัษฎา

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 10,000 ก.ค.-ส.ค.65 กองการศึกษา
แก่นักกีฬาผู้ท าช่ือเสียงและ
ผู้ให้การสนับสนุนด้านการ
กีฬาเทศบาลต าบลรัษฎา

5 โครงการอบมรมกีฬา 400,000 350,000 พ.ค.-ส.ค.65 กองการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 280,000 180,000 เม.ย.-มิ.ย.65 กองการศึกษา
และอบรมจริยธรรมอิสลาม
บ้านบางชีเหล้า

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 280,000 180,000 เม.ย.-มิ.ย.65 กองการศึกษา
จริยธรรมทางศาสนา

รวม      7      โครงการ 2,030,000 950,000 0

       4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       4.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสบทบเงินกองทุน 110,000 73,000 ต.ค.64- กองสวัสดิการ
สวัสดิการชุมชนต าบลรัษฎา ก.ย.65 สังคม

รวม    1        โครงการ 110,000 73,000 0

       4.7  แผนงานงบกลาง
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมความรู้ 100,000 50,000 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
ในระบอบประชาธิปไตย ก.ย.65

2 โครงการสร้างแรงจูงใจในการ 40,000 40,000 ก.ค.-ก.ย.65  - ยกเลิกโครงการ กองคลัง 
ช าระภาษีของประชาชน เน่ืองจากมีการจัด

เก็บภาษีแบบใหม่

3 โครงการส่งเสริมความรู้และ 150,000 100,000 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
พัฒนาศักยภาพส าหรับ ก.ย.65 (ฝ่ายอ านวยการ)
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

4 โครงการฝึกอบรมความรู้ 50,000 50,000 เม.ย.-มิ.ย.65 ส านักปลัดฯ
เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วย (งานบริการฯ)
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

5 โครงการจัดงานวันคุ้มครอง 50,000 30,000 ม.ค.-เม.ย.65 ส านักปลัดฯ
ผู้บริโภคไทย

6 โครงการประชาสัมพันธ์ 50,000 30,000 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
บทบาทภารกิจของศูนย์ ก.ย.65
ยุติธรรมชุมชนต าบลรัษฎา

7 โครงการฝึกอบรมนักข่าว 70,000 30,000 เม.ย.-มิ.ย.65 ส านักปลัดฯ
รุ่นเยาว์ (งานบริการฯ)

8 โครงการป้องกันผล 30,000 20,000 ต.ค.64- งานนิติการ
ประโยชน์ทับซ้อน ก.ย.65 ส านักปลัดฯ

9 โครงการจัดงานวันส าคัญ 250,000 250,000 มี.ค.-พ.ค.65 ส านักปลัดฯ
ของเทศบาล

รวม 9   โครงการ 790,000 600,000 0 -

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท าส่ือประชา- 200,000 20,000 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
สัมพันธ์ด้านสาธารณภัย ก.ย.65

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 700,000 100,000 ต.ค.64- ส านักปลัดฯ
บุคลากรด้านงานป้องกัน ก.ย.65
และบรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 250,000 250,000 ม.ค.-พ.ค.65 ส านักปลัดฯ
บุคลากรด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความม่ันคง

รวม 3   โครงการ 1,150,000 370,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการบ ารุงรักษาและ 130,000 50,000 ต.ค.64- กองการศึกษา
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ก.ย.65
กองการศึกษา

รวม 1     โครงการ 130,000 50,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 200,000 100,000 เม.ย.-มิ.ย.65 กอง
บุคลากรด้านการแพทย์ สาธารณสุขฯ
ฉุกเฉิน (EMS)

2 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 300,000 20,000 ต.ค.64- กอง
ครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและ ก.ย.65 สาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 2     โครงการ 500,000 120,000 0

       5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       5.3  แผนงานการศึกษา

       5.4 แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 60,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา ก.ย.65 สังคม
ชุมชนต าบลรัษฎา

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ 40,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
พัฒนาผู้น าชุมชนและ ก.ย.65 สังคม
เครือข่าย

3 โครงการเสริมสร้างความ 250,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
เข้มแข็งของสตรีต าบลรัษฎา (5 รุ่น) ก.ย.65 สังคม

4 โครงการจัดกิจกรรมการ 100,000 30,000 พ.ย.64- กองสวัสดิการ
ด าเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน ก.ย.65 สังคม
เทศบาลต าบลรัษฎา

รวม 4      โครงการ 450,000 120,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการบ ารุงรักษาและ 300,000 300,000 ต.ค.64- กองช่าง
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ก.ย.65
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

2 โครงการต่อเติมห้องจัดเก็บ 500,000 250,000  - ได้โอนงบ ส านักปลัดฯ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ของ (โอนลด ประมาณไปต้ัง
งานรักษาความสงบเรียบร้อย 250,000) จ่ายรายการใหม่
และความม่ันคง โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ด้านการรักษา
ความสงบเรียบ
ร้อยและความ
ม่ันคง

รวม 2     โครงการ 800,000 550,000 0

       5.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       5.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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