


































































ก  
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 2565 พืไอจะเดຌทราบผลความกຌาวหนຌา฿นการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅน ตลอดจนทราบผลสัมฤทธิ์ทีไกิดขึๅน฿นการปฏิบัติงาน   บัดนีๅคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา เดຌจัดทำ รายงาน
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ.2561 – 2565 ทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2565 
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 2565  ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอประมินผลการดำนินครงการ฿นตละยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ดยติดตามขຌอมูลการดำนินงานครงการตางโ  หนวยงานตางโ  ของทศบาล  สามารถสรุปผลการดำนินงาน
เดຌ  ดังนีๅ 
1.  ผลการดำนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในผนพัฒนาทຌองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี  

2565  ครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปี  2565  มีจำนวน  227  ครงการ  
เดຌรับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  132  ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  58.15  ของครงการตามผนพัฒนา  
ครงการทีไดำนินการลຌวสรใจมีจำนวน 86 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 65.15  ของจำนวนครงการทีไเดຌรับอนุมัติ
ละอยูระหวางดำนินการ จำนวน 17  ครงการ  คิดป็นรຌอยละ 12.88  ของจำนวนครงการทีไเดຌรับอนุมัติ  
ละเมเดຌดำนินการ  จำนวน  29 ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  21.97  ฿นสวนของงบประมาณ  งบประมาณตาม
ผนฯ  จำนวน  660,383,838  บาท  เดຌรับอนุมัติ  211,765,025  บาท  คิดป็นรຌอยละ 32.07  ของ
งบประมาณตามผนฯ  ยกป็นงบประมาณของครงการทีไดำนินการลຌวสรใจทีไบิกจายจริง  จำนวน  
108,865,104.43  บาท  
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  

ประจำปี  25645  
ระดับความพึงพอใจตอผลการดำนินงานของทศบาลในภาพรวม    ฿นการวิคราะห์ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล  ฿น

ภาพรวม  ตามบบรายงาน 2/1  ทัๅง 9  ประดใน  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงาน
ครงการของทศบาล  อยู฿นระดับ  มาก   ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.85  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  
ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชนละประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม  มีคาฉลีไยทากับ  3.92  
รองลงมาคือ  ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน  มีคาฉลีไย
ทากับ  3.90  สดง฿หຌหในวาประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นผลการดำนินงานทีไทศบาลจัดขึๅน  ซึไงผลการ
ดำนินงานของทศบาลป็นประยชน์ตอประชาชน นำเปสูการกຌเขปัญหาละตอบสนองตามตຌองการของ
ประชาชนเดຌ  

ระดับความพึงพอใจตอผลการดำนินงานของทศบาลในตละยุทธศาสตร์ในภาพรวม    พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานครงการตางโ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นตละยุทธศาสตร์  ดยภาพรวมมีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ มาก  มืไอพิจารณา
ยกตละยุทธศาสตร์จะมีระดับความพึงพอ฿จ  อยู฿นระดับมาก  ดยยุทธศาสตร์ทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จตอ
ผลการดำนินงานครงการมากทีไสุดคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว  มีคาฉลีไย
ทากับ  4.05  รองลงมาคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  มีคาฉลีไยทากับ 3.99  ละทีไ



 

ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานครงการนຌอยทีไสุด  คือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน  มีคาฉลีไยทากับ 3.51 
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  



  
 

 บทนำ 1-1 
 

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.2565  
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 คา ปງาหมาย      
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 
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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฿หຌเดຌมาตรฐานระดบัสากล 
4.  ประชาชนเดຌรับอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคน฿หຌมีคณุภาพ คุณธรรมละจริยธรรม สรຌางสังคมหงการรียนรูຌ 
5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี เดຌรับบริการดຌานสวัสดิการสังคมอยางทัไวถึงละทาทียมกัน 
6.  ประชาชน฿นทຌองถิไนสามารถขຌาถึงบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานเดຌอยางทัไวถึง 
7.  ชุมชนมีความขຌมขใง มีความมัไนคงปลอดภยั฿นชีวิตละทรัพย์สนิ ปลอดปัญหายาสพติด ละธำรงเวຌซึไงอกลักษณ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประพณี ภมูิปัญญาทຌองถิไน 
8.  มีการบริหารจัดการดย฿ชຌหลกัธรรมภบิาลนຌน฿หຌทุกภาคสวนมสีวนรวม฿นการพัฒนาป็นหนวยงานทีไขຌาถึงสภาพ

ปัญหาละความตຌองการของประชาชนป็นอยางดี สรຌางความรูຌสึกป็นจຌาของ฿หຌกับประชาชน  
ยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ทศบาลตำบลรัษฎา    ดຌวยศักยภาพละขຌอจำกดัของทศบาลตำบลรัษฎา  จึงกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลรัษฎา  ป็น  5 

ยุทธศาสตร์  ดงันีๅ    1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว   4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคณุภาพชีวิตละสังคม   5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบรหิาร          
สวนทีไ  2 
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ซึไงตละยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีกลยุทธ์  ดังนีๅ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 1.1 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางคมนาคม ละระบบสาธารณูปภค฿หຌเดຌมาตรฐาน 
1.2 กอสรຌาง ปรับปรุงละพิไมประสิทธิภาพของระบบระบายนๅำพืไอปງองกันนๅำ

ทวม 
1.3 จัดระบียบละกຌเขปัญหาจราจร 
1.4 พัฒนาระบบเฟฟງาละระบบประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 2.1 สรຌางจิตสำนึกละกระบวนการมีสวนรวม฿นการดูลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 2.2 พัฒนาระบบการจัดการขยะ นๅำสีย ละมลพิษอืไน โ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว 3.1 สงสริมละสนับสนุนการสรຌางอาชีพ พืไอพิไมรายเดຌ฿หຌกประชาชน 3.2 สงสริมละพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐานสากล 3.3 จัดภูมิทัศน์฿หຌมีความป็นระบียบรียบรຌอยสวยงาม 3.4 ปรับปรุงละพัฒนาสถานีขนสง฿หຌเดຌมาตรฐานพืไอป็นประตสููการทองทีไยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคณุภาพชีวิตละสังคม 4.1 สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 4.2 พัฒนาการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌเดຌมาตรฐาน 4.3 สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบละตามอัธยาศัย 4.4 พัฒนาละยกระดับมาตรฐานการศึกษา 4.5 สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับดใก ผูຌสูงอายุ ผูຌพกิารละ
ผูຌดຌอยอกาส 4.6 สงสริมละสนับสนุนการรักษาความสงบรียบรຌอยละความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพยส์ินของประชาชน 4.7 สงสริมละสนับสนุน฿หຌทุกภาคสวนมสีวนรวม฿นการกຌปัญหายาสพตดิ 4.8 สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมดຌานกีฬาละนันทนาการ 4.9 สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมดຌานศาสนา ประพณี ศลิปวัฒนธรรม 
ละภมูิปัญญาทຌองถิไน 4.10 สงสริมละสนับสนุนการจดัระบบบริการสาธารณสุข฿หຌเดຌมาตรฐาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 6.1 สงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
6.2 สงสริมละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร 
6.3 ปรับปรุงละพฒันาครืไองมือครืไอง฿ชຌละสถานทีไปฏิบตัิงาน 
6.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดักใบรายเดຌ 
6.5 พัฒนาระบบประชาสมัพันธ์ขຌอม ูลขาวสาร฿หຌมีประสิทธิภาพ 1.2 ครงการพัฒนาทຌองถิไน      ผนพัฒนาทຌองถิไน  พ.ศ. 2561-2565  (ฉพาะปี พ.ศ. 2565)  

ยุทธศาสตร์ ครงการตามผนพัฒนา ครงการทีไเดຌรับอนุมัติงบประมาณ 
จำนวนครงการ งบประมาณ จำนวนครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 37 168,119,000 20 69,182,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละ

สิไงวดลຌอม 19 53,000,000 9 36,410,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 18 14,430,000 8 4,024,600 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคณุภาพชีวิตละสังคม 109 370,711,988 65 65,572,725 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 44 54,122,850 30 36,575,700 

รวม 227 660,383,838 132 211,765,025  
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1.3 ผลการดำนินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับละการบิกจายงบประมาณ 
ผลการดำนินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจายงบประมาณ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครงการพืไอการพัฒนา

ทຌองถิไนทีไเมเดຌดำนินการ)  
ลำดับ

ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ

ดำนินการจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
1 ครงการติดตัๅงเฟฟງาสาธารณะ฿นพืๅนทีไ

ตำบลรัษฎา 9,000,000 9,000,000  - อยูระหวางขัๅนตอน
การอุทธรณ ์ กช. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 
1 ครงการสงสริมละพิไมประสิทธิภาพ

ดຌานการประกอบอาชีพ฿นตำบลรษัฎา 100,000 100,000  - นืไองจาก
กลุมปງาหมายเมมี
ความพรຌอม สว. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 
1 ครงการฝຄกอบรมสมาชิก อปพร. 550,000 50,000  - จำนวนผูຌขຌาอบรม

เมป็นเปตาม
ปງาหมาย สป. 2 ครงการฝຄกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา

ภัยพิบัติของทศบาลตำบลรัษฎา 400,000 100,000  - จำนวนผูຌขຌาอบรม
เมป็นเปตาม
ปງาหมาย สป. 3 ครงการจดัคายดใกละยาวชน 750,000 230,000  - นืไองจากกลุม 
ปງาหมายเม 
ประสงค์ขຌารวม 
ครงการ กศ. 4 ครงการวันดใกหงชาต ิ 700,000 400,000  - ยกลิกครงการ
นืไองจากสถานการณ์
ควิด-19 กศ. 

5 ครงการประกันคณุภาพการจัด
การศึกษา 800,000 50,000  - นืไองจากปฏิบัติ

ตามนวทางดຌาน
สาธารณสุขฯพืไอ
ปງองกันการพร
ระบาดควิด-19 ฿น
สถานศึกษา กศ. 

6 ครงการสำรวจละปรับปรุงหลงนๅำ
ธรรมชาติทีไสีไยงตอดใกจมนๅำ 200,000 50,000  - สถานการณ์การ

พรระบาดรค    
ควิด-19 ทำ฿หຌเม
สามารถจัดอบรม
กนนำเดຌ สงผล฿หຌ
เมมีกนนำ ฿นการ
ดำนินครงการ สธ. 

7 ครงการอบรม฿หຌความรูຌดຌานการจดัการ
สิไงวดลຌอม฿นสถานประกอบการ 100,000 10,000  - มีงานครงการ

จำนวนมากเม
สามารถรง
ดำนินการเดຌทัน  สธ. 



 
การติดตามละประมินผล 2 -4 

ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 
8 ครงการอุดหนุนงบประมาณตามนว

ครงการพระราชดำริดຌานสาธารณสุข 140,000 140,000  - อสม.เมเดຌสนอ
ครงการ฿นการรับ
งบประมาณ สธ. 9 ครงการรณรงค์ปງองกันปัญหายาสพติด 500,000 100,000  - สถานการณ์การ
พรระบาดรค    
ควิด-19 ประกอบ
กับมงีานครงการ
จำนวนมากทำ฿หຌเม
สามารถดำนินการ
เดຌทันทัๅงหมด สธ. 10 ครงการสงสริมการขຌาถึงสิทธิของดใก

ละยาวชน 50,000 50,000  - นืไองจาก
กลุมปງาหมาย฿น
การดำนินกิจกรรม
ชุมชน฿นพืๅนทีไ
ประสงค์฿นชะลอ
การจัดครงการดຌาน
ดใกละยาวชน฿น
พืๅนทีไ สว. 

11 ครงการถายทอดความรูຌดຌานพลังงาน
ชุมชน฿นตำบลรัษฎา 40,000 10,000  - นืไองจากขาด

กลุมปງาหมายทีไจะ
ขຌารวมครงการ สว. 

12 ครงการจดัสงทมีขຌารวมการขงขัน
กีฬาประภทตางโ 200,000 50,000  - นืไองจากเมเดຌรับ

การประสานละ
ขาวสารจาก
หนวยงานทีไจัดการ
ขงขัน กศ. 

13 ครงการสนับสนุนการจัดตัๅงชมรมกีฬา
ละนันทนาการประภทตางโ ฿นตำบล
รัษฎา 10,000 10,000  - นืไองจากเมเดຌรับ

ความสน฿จจาก
ประชาชน กศ. 

14 ครงการสงสริมการรยีนรูຌจริยธรรม
ทางศาสนา 280,000 180,000  - นืไองจากอกสาร

ละรายละอียด฿น
การจัดครงการของ
ผูຌขอรับงินอุดหนุน
เมรียบรຌอย
ครบถຌวน กศ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 
1 ครงการสงสริมความรูຌ฿นระบอบ

ประชาธิปเตย 100,000 50,000  - นืไองจากเมอยู฿น
หຌวงวลาการรณรงค์
กิจกรรมลือกตัๅง ยัง
เมมีความจำป็น฿น
หຌวงวลานีๅ   สป. 



 
การติดตามละประมินผล 2 -5 

ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมติั งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2 ครงการสรຌางรงจูง฿จ฿นการชำระภาษี

ของประชาชน 40,000 40,000  - ยกลิกครงการ
นืไองจากมีการ
จัดกใบภาษีบบ฿หม กค. 

3 ครงการฝຄกอบรมความรูຌกีไยวกับ
กฎหมายวาดຌวยขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ 50,000 50,000  - อยู฿นชวงการพร

ระบาดของชืๅอเวรัส
ครนา 2019 สป. 

4 ครงการจดังานวันคุຌมครองผูຌบริภคเทย 50,000 5,200  - บุคลากรเม
พียงพอ฿นการ
ดำนินการ฿น
ชวงวลาจัดกิจกรรม สป. 

5 ครงการฝຄกอบรมนักขาวรุนยาว ์ 70,000 30,000  - อยู฿นชวงการพร
ระบาดของชืๅอเวรัส
ครนา 2019 สป. 

6 ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดຌาน
การรักษาความสงบรียบรຌอยละความ
มัไนคง 250,000 250,000  - นืไองจาก

สถานการณ์ควดิ 
ทำ฿หຌมีการลืไอน
ระยะวลา
ดำนินการรวมถึง
สถานทีไศึกษาดูงาน
ปลายทางเมเดຌ
ปຂดรับ สป. 

7 ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุง
ครุภณัฑ์กองการศึกษา 130,000 30,000  - นืไองจากเมมีการ

ซอมซมครภุณัฑ์
ขนาด฿หญ กศ. 

8 ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดຌาน
การพทย์ฉุกฉิน (EMS) 200,000 100,000  - สถานการณ์พร

ระบาดรคควิด-19 
ประกอบกับมีงาน
ครงการจำนวนมาก
ทำ฿หຌเมสามารถ
ดำนินการเดຌทัน
ทัๅงหมด สธ. 

9 ครงการสงสริมละพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา 60,000 30,000  - นืไองจากขาด

กลุมปງาหมายทีไจะ
ขຌารวมครงการ สว. 

10 ครงการสรมิสรຌางความขຌมขใงของ
สตรตีำบลรัษฎา 250,000 30,000  - นืไองจากอยู

ระหวางการรวมกลุม
สตรี฿นการทำ
กิจกรรมจึงชะลอ
การจัดกิจกรรมเป
กอน สว. 

11 ครงการจดักิจกรรมการดำนินงาน
อาสาพัฒนาชุมชนทศบาลตำบลรษัฎา 100,000 30,000  - นืไองจากขาด

กลุมปງาหมายทีไจะ
ขຌารวมครงการ สว. 



 
การติดตามละประมินผล 2 -6 

ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมติั งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 
12 ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุง

ครุภณัฑ์งานบริหารทัไวเปกีไยวกับ
อุตสาหกรรมละการยธา 300,000 300,000  - เมมีการซอมซม

ครุภณัฑ์ขนาด฿หญ กช. 
13 ครงการตอติมหຌองจัดกใบอุปกรณ์ละ

ครุภณัฑ์ของงานรักษาความสงบ
รียบรຌอยละความมัไนคง 500,000 250,000  - พืๅนทีไทีไจะ

ดำนินการเม
หมาะสม สป.  

1.4 ผลการดำนินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับละการบิกจายงบประมาณ 
ผลการดำนินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจายงบประมาณ ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครงการพืไอการพัฒนา

ทຌองถิไนทีไอยูระหวางดำนินการ)  
ลำดับ

ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ

ดำนินการจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
1 ครงการปรับปรุงซอมซมถนน ค.ส.ล. 

ผานพืๅนทีไมหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต 
ชืไอมตอซอยสุวรรณ หมูทีไ 6 1,000,000 1,000,000  - กำลังดำนินการ

กอสรຌาง กช. 
2 ครงการกอสรຌางถนนค.ส.ล. ซอยทาจีน 

หมูทีไ 3 1,700,000 1,700,000  - ดำนินการขัๅนตอน
พัสดุรียกผูຌรับจຌาง
มาทำสัญญา กช. 

3 ครงการกอสรຌางถนนค.ส.ล.พรຌอมคู
ระบายนๅำ ค.ส.ล.ซอยประชุมพันธ ์หมูทีไ 1 1,400,000 1,400,000  - ดำนินการขัๅนตอน

พัสดุรียกผูຌรับจຌาง
มาทำสัญญา กช. 

4 ครงการกอสรຌางขืไอน ค.ส.ล. บริวณ
คลองบาง฿หญ  (สวนขยาย) หมูทีไ 6 3,000,000 3,000,000  - กันงินงบประมาณ กช. 

5 ครงการกอสรຌางคูระบายนๅำค.ส.ล. ถนน
ทพประทานรอบกาะ หมูทีไ 1 1,300,000 1,300,000  - ดำนินการขัๅนตอน

พัสดุรียกผูຌรับจຌาง
มาทำสัญญา กช. 

6 ครงการปรับปรุงผิวจราจรดຌวยอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทพประทาน-
หาดศิลาพันธ์ หมูทีไ 1 1,832,000 1,832,000  - ดำนินการตงตัๅง

คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง กช. 

7 ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล.พรຌอมคู
ระบายนๅำ ค.ส.ล.ถนนตรัง ซอย 7 หมูทีไ 3 1,540,000 1,540,000  - ดำนินการตงตัๅง

คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง กช. 

8 ครงการกอสรຌางถนนค.ส.ล.พรຌอมคู
ระบายนๅำ ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 8 หมูทีไ 3 1,110,000 1,110,000  - ดำนินการตงตัๅง

คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง กช. 

9 ครงการปรับปรุงผิวจราจรอสฟลัท์ติ
กคอนกรีตซอยมกลิไน หมูทีไ 3 2,000,000 2,000,000  - ดำนินการบง

งวดงานละตงตัๅง
คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง   กช. 



 
การติดตามละประมินผล 2 -7 

ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย หตุผลทีไเมเดຌ
ดำนินการจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ 
10 ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล.พรຌอมคู

ระบายนๅำ ค.ส.ล.ถนนประชาสามคัคี 
จากบຍทพลาซาประตู2 ถึงถนนประชา
อุทิศ หมูทีไ 5 (ฟส 3) 22,500,000 22,500,000  - อยูระหวางการ

กอสรຌาง กช. 
11 ครงการวางทอระบายนๅำค.ส.ล. พรຌอม

บอพักค.ส.ล.จากหมูบຌานวรานีย์
บายพาสถึงถนนประชาอุทิศ  หมูทีไ 5 2,500,000 2,500,000  - ดำนินการขัๅนตอน

รียกผูຌรับจຌางมา
ซในต์สญัญา กช. 

12 ครงการกอสรຌางหຌองนๅำสาธารณะชุมชน
ประชาอุดม หมูทีไ 1 400,000 400,000  - ดำนินการขัๅนตอน

ของคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง กช. 

13 ครงการกอสรຌางถนนค.ส.ล. พรຌอมคู
ระบายนๅำ ค.ส.ล. บริวณทางขຌาศนูย์
พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 4  (บຌาน
หลมตุຍกก) ถึงคลองทาจีน หมูทีไ 4 15,000,000 15,000,000 12,548,000 - อยูระหวาง

กอสรຌางครงการ กช. 
14 ครงการกอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล. 

บริวณดຌานหลังหมูบຌานซติีๅฮม หมูทีไ 3 100,000 100,000  - ดำนินการขัๅนตอน
รียกผูຌรับจຌางมา
ซในต์สญัญา กช. 

15 ครงการติดตัๅงสาเฟ High mast 
บริวณชุมชนสนสุข หมูทีไ 7 500,000 500,000  - ดำนินการจดัซืๅอ

จัดจຌาง กช. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

1 ครงการจดัตัๅงศูนยส์าธิต ผลิตเมຌดอกเมຌ
ประดับปรับภมูิทัศน์ทศบาลตำบลรัษฎา 1,000,000 1,000,000  - กันงินงบประมาณ สธ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 
1 ครงการจดัซืๅอทีไดิน 35,000,000 30,000,000  - ขัๅนตอนการ

กำหนดTOR สป.  
1.5 ผลการดำนนิงานตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจายงบประมาณ ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ป็นครงการพืไอการพัฒนาทຌองถิไนทีไเดຌดำนินการจรงิ)  
ลำดับ

ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 
(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ

ตามผนฯ งบประมาณ
อนุมัต ิ งบประมาณ

บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

1 ครงการขยายขต
เฟฟງา฿นขตตำบล
รัษฎา - ขยายขตเฟฟງา฿นขต

ทศบาลตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 3,000,000 2,000,000 1,202,129.82 - ประชาชนมี
เฟฟງา฿ชຌอยาง
ทัไวถึง 

2 ครงการขยายขต
ประปา฿นขตทศบาล
ตำบลรัษฎา - ขยายขตประปา฿นขตท

ศาลตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 3,000,000 1,000,000 199,027.50 - ประชาชนมี
ประปา฿ชຌอยาง
ทัไวถึง 

3 ครงการจดัซืๅอหินคลุก 2,000 ลูกบาศก์มตร - จัดซืๅอหินคลุก จำนวน 2,000 ลูกบาศก์มตร  สำหรับ
เวຌถมถนนทีไป็นหลุมป็นบอ฿น
พืๅนทีไตำบลรัษฎา  1,500,000 1,000,000 970,732.83 - ถนนเมป็นหลมุ

ป็นบอประชาชน
เดຌรับความสะดวก
฿นการดินทาง 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 

4 ครงการปรับปรุงบอ
นๅำชุมชนขจรกียรติ 
หมูทีไ 2 - ปรับปรุงบอนๅำ฿หຌมีขนาด Ø 2.00 มตร ความลึก 8.50 

มตร - ทพืๅนชานพักบอ ขนาด 5.00 x 6.00 มตร  หนา 0.15 มตร - ติดตัๅงหลังคาครงหลใก
พรຌอมมุงหลังคามทัลชีท หนา 
0.47 มิลลิมตร 300,000 300,000 295,000 - ประชาชนมีนๅำ

฿ชຌอยางสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 1 ครงการรวม฿จภักดิ์ 

รักษพ์ืๅนทีไสีขียว - จัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌ
บริวณริมถนนทางทຌา ละทีไ
สาธารณะตางโ ฿นวันสำคญั
ตางโ ชน วันสิไงวดลຌอมลก 
วันทศบาล วันพอหงชาติ 
วันมหงชาติ ป็นตຌน  ดังนีๅ 1.กำหนดจัดกิจกรรมปลูก
ตຌนเมຌอยางนຌอย 2 ครัๅง/ป 2.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿นตละ
ครัๅงจำนวน 100 คน 3.ตຌนเมຌสีขียว฿นพืๅนทีไตำบล
รัษฎามีจำนวนพิไมขึๅน อยาง
นຌอยปละ 1,000 ตຌน 250,000 50,000 36,831 - พืๅนทีไตำบลรัษฎา

มีจำนวนตຌนเมຌ
พิไมขึๅน 2 ครงการอนุรักษ์ละ

ฟ้นฟสูภาพปຆาชายลน - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้นฟู 
ละปลูกปຆาชายลน ดังนีๅ 
1.กำหนดจัดกิจกรรมปลูกปຆา
ชายลน พืไอพิไมติมละ
ทดทนทีไ ตຌนเมຌชายลน
สียหาย อยางนຌอย2ครัๅง/ป 
2.จัดกิจกรรม฿หຌความรูຌกดใก 
ยาวชน ละประชาชน ถึง
วิธีการดูลรักษา ฟ้นฟูละ
คุณประยชน์ของปຆาชายลน 
อยางนຌอยปละ 1ครัๅง 
3.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿นตละ
ครัๅงจำนวน 100 คน 
4.ตຌนเมຌปຆาชายลน฿นพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา มีจำนวนพิไมขึๅน
อยางนຌอยปละ 2,000 ตຌน     100,000 50,000 11,441.35 - ตຌนเมຌปຆาชายลน

฿นพืๅนทีไตำบล
รัษฎา มีจำนวน
พิไมมากขึๅน 
 - ดใก ยาวชน 
ละประชาชนมี
ความรูຌ฿นการดูล
รักษา ฟ้นฟูละ
คุณประยชนืของ
ปຆาชายลน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 3 ครงการรวมนๅำ฿จคืน

นๅำ฿ส฿หຌชาวรัษฎา - จัดกิจกรรมฟ้นฟูละรณรงค์ 
ดังนีๅ 1.กิจกรรมฝງาระวังคุณภาพ
หลงนๅำสาธารณะ อยางนຌอย 2 ครัๅง/ป 2.กิจกรรม นักสืบสายนๅำ 
จัด฿หຌความรูຌละศึกษาดูงาน
กดใก ยาวชน กีไยว กับการ
ฝງาระวังคุณภาพหลงนๅำ
สาธารณะ ละวิธีฟ้นฟูบำบัด
นๅำอยางถูกวิธี จำนวน
ผูຌขຌารวมอยางนຌอย 50 คน ป
ละ 1 รุน 3.จัดซืๅอสารคมีวสัดุครืไองมือ
฿นการบำบัดนๅำสียละการ
จัดกิจกรรมชน การทำนๅำ
หมักชีวภาพการทำ EM Ball
ป็นตຌน 300,000 10,000 6,716.50 - ดใก ยาวชน มี

ความรูຌกีไยวกับ
การฝງาระวัง
คุณภาพหลงนๅำ
สาธารณุละ
วิธีการฟ้นฟูบำบัด
นๅำอยางถูกวิธี 4 ครงการหนຌาบຌานนา

มอง - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 1. จัดการประชาสัมพันธ์การ
จัดการขยะมูลฝอยอยางทัไวถึง 2. จัดอบรม฿หຌความรูຌรืไองการ
คัดยกขยะมูลฝอยก
สถาบันการศึกษา฿นพืๅนทีไ 3. จัดกิจกรรมประกวด.ชุมชน
หนຌาบຌานนามอง 500,000 100,000 17,897.05 - สถาบันการ 

ศึกษา฿นพืๅนทีไมี
ความรูຌละทักษะ
การคัดยกขยะ
มูลฝอยพิไมขึๅน 
ละสามารถนำมา
ประยุกต์฿ชຌ฿น
ชีวิตประจำวันเดຌ 5 ครงการอนุรักษ์พันธุ์

สัตว์นๅำ - จัดกิจกรรมปลอยพันธ์สตัว์
นๅำนืไอง฿นวันสำคัญตางโ   - กิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ฿น
การทำธนาคารป ู 300,000 100,000 42,463 - พิไมพันธ์ุสัตว์นๅำ

฿นหลงนๅำ
ธรรมชาต ิ - ประชาชนละ
ชาวประมงมี
ความรูຌ฿นการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์
นๅำจากการทำ
ธนาคารป ู6 ครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
นืไองมาจาก
พระราชดำริสมดใจ
พระทพรัตราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) - จัดอบรม฿หຌความรูຌการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  - จัดทำฐานทรัพยากรทຌองถิไน 500,000 100,000 124,893.10 - สนองพระราช 
ดำริสมดใจพระ 
ทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมาร ี - พัฒนาทຌองถิไน
ตอเปจาก
ฐานขຌอมูลทีไม ี
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 7 ครงการจຌางหมา

อกชนรักษาความ
สะอาด งานกวาดถนน
พรຌอมตัดหญຌาละ
ดูลตกตงสวนหยอม
฿นขตทศบาลตำบล
รัษฎา - จຌางหมาอกชนรักษาความ

สะอาด งานกวาดถนนพรຌอม
ตัดหญຌาละดูลตกตง
สวนหยอมขตทศบาลตำบล
รัษฎา (รายละอียดตามขຌอกำหนด
ของทศบาลตำบลรัษฎา) 10,000,000 8,000,000 6,656,666.70 - ถนนละ

สวนหยอม฿นขต
ทศบาลตำบล
รัษฎามีความป็น
ระบียบ สะอาด
รียบรຌอย 8 ครงการจຌางหมา

อกชนดำนินการ
จัดกใบขยะมูลฝอย฿น
ขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา - จຌางหมาอกชนดำนินการ

กใบขนขยะละรักษาความ
สะอาด฿นขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา 
(รายละอียดตามขຌอกำหนด
ของ ทต.รัษฎา) 30,000,000 27,000,000 18,214,059.90 - การกใบขยะ฿น

ขตทศบาลตำบล
รัษฎามีความ
สะอาดรียบรຌอย  - กຌเขปัญหา
รืไองการรຌองรียน
เดຌครบถຌวน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 
1 ครงการมหกรรม

ดนตรีอาหารทะลละ
ธุรกิจทีไกีไยวนืไองกับ
การทองทีไยวตำบล
รัษฎา(Ratsada Music Festival) - กิจกรรมจัดงานสดงดนตรี 

จำหนายสินคຌาอาหารทะล
ละธุรกิจทีไกีไยวนืไองกับการ
ทองทีไยวจำนวน 1 ครัๅง 1,500,000 684,600 404,600 - กระตุຌนศรษฐกิจ

฿นตำบลรัษฎา 
2 ครงการอบรมละ

สงสริมอาชีพก
ผูຌสูงอาย ุ - จดัฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน

฿หຌกผูຌสูงอาย ุ 50,000 30,000 29,685 - สงสริมความรูຌ
ละทักษะดຌาน
อาชีพ฿หຌก
ผูຌสูงอายุ฿หຌเดຌ฿ชຌ
วลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ตอ
ตนองละ
ครอบครัว 

3 ครงการอบรมละ
สงสริมอาชีพก
ผูຌดຌอยอกาส - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน

฿หຌกผูຌดຌอยอกาส 50,000 30,000 29,221.21 - สงสริมความรูຌ
ละทักษะดຌาน
อาชีพ฿หຌก
ผูຌดຌอยอกาส฿หຌเดຌ
฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ตอ
ตนอง 

4 ครงการอบรมละ
สงสริมอาชีพกคน
พิการ - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน

฿หຌกคนพิการ 50,000 30,000 7,720.50 - สงสริมความรูຌ
ละทกัษะดຌาน
อาชพี฿หຌกคน
พิการเดຌ฿ชຌวลาวาง
฿หຌกิดประยชน์ตอ
ตนองละ
ครอบครัว 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 

5 ครงการอบรมละ
สงสริมอาชีพ฿นขต
ทศบาลตำบลรัษฎา - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน

฿หຌกกลุมมบຌาน สตรีละ
ประชาชนทัไวเป จำนวนปละ 6 หลักสูตรโละ 20 คน   240,000 240,000 112,166.05 - ผูຌขຌารวมอบรมมี

ความรูຌละทักษะ
ดຌานอาชีพ 

6 ครงการดำนินการ
ตามภารกิจถายอน
ศูนย์บริการละ
ถายทอดทคนลยี 
การกษตรประจำ
ตำบลรัษฎา - ฝຄกอบรมละลกปลีไยน

รียนรูຌประสบการณ์การ
ทำงานของคณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯละจຌาหนຌาทีไทีไ
กีไยวขຌอง จำนวน 1 รุนโ ละ 30 คน 30,000 10,000 9,535 - ป็นศูนย์รวม฿น

การลกปลีไยน
รียนรูຌดຌาน
การกษตร฿น
ตำบลรัษฎา 

7 ครงการดูลรักษา
อาคารสำนักงานขนสง
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต
หงทีไ 2 - ดำนินการจຌางหมาดูล

รักษาอาคารสำนักงานขนสง
จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 ดังนีๅ 1.จຌางหมาทำความสะอาด 2.จຌางยามรักษาความ
ปลอดภัย 3.จຌางหมากำจัดหนูมลง 
ปลวก 2,900,000 2,900,000 1,805,700 - สถานีขนสง

ผูຌดยสารจังหวัด
ภูกใตหงทีไ 2 
สะอาด สวยงามมี
ความปลอดภัย
สรຌางความพึง
พอ฿จกผูຌมา฿ชຌ
บริการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคณุภาพชีวิตละสังคม 
1 ครงการฝຄกซຌอมผน

สาธารณภัย฿นพืๅนทีไ
สีไยงภัยละฝຄกซຌอม
ผนอาคาร - จัดกิจกรรมครงการฝຄกซຌอม

ผนสาธารณภัย฿นพืๅนทีไสีไยง
ภัยละฝຄกซຌอมผนอาคาร 
ดยม ี
รายละอียด ดังนีๅ 1.ฝຄกซຌอมผนสาธารณภัย฿น
พืๅนทีไสีไยงภัย อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 2.ฝຄกซຌอมผนอพยพ กรณีกดิ
พลิงเหมຌอาคารสำนักงาน 
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 150,000 100,000 93,563 - ประชาชน฿น

พืๅนทีไสีไยงภัย มี
ความรูຌความขຌา฿จ
ละสามารถ
ชวยหลือตัวองเดຌ
มืไอกิดภัย  - พนักงาน
ทศบาลมคีวามรูຌ
ความขຌา฿จ
สามารถชวยหลือ
ตนองเดຌมืไอกิด
ภัย 

2 ครงการปງองกันละ
ลดอุบัติหตุ฿นชวง
ทศกาลสำคัญ - จัดกิจกรรมรณรงค์ปງองกัน

การลดอุบตัิหตุ฿นชวงทศกาล  
จำนวน 2 ครัๅง/ป 1. ทศกาลป฿หม 1 ครัๅง 2. ทศกาลสงกรานต์ 1 ครัๅง 100,000 50,000 49,605.20 - ประชาชนเดຌรับ

ความสะดวกละ
ปลอดภัย฿นการ฿ชຌ
รถ฿ชຌถนน฿นชวง
ทศกาล 

3 ครงการฝຄกทักษะการ
ระงับอัคคภีัย - จัดอบรม฿หຌความรูຌละฝຄก

ทักษะการระงับอัคคภีัย฿หຌก
นักรียนละประชาชน฿น
ตำบลรัษฎา ดังนีๅ 1. นักรียนเมนຌอยกวา 3  300,000 100,000 97,070.40 - ประชาชน 

นักรียนสถาน
ประกอบการ฿น
พืๅนทีไ มีความรูຌ
ความขຌา฿จ ม ี
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   รงรียน/ป 2. สถานประกอบการ/

ประชาชนเมนຌอยกวา3ครัๅง/ป    ทักษะ฿นการระงับ
อัคคีภัยละ
สามารถชวยหลือ
ตน องเดຌมืไอกิด
อัคคีภัย 

4 ครงการสรຌางความ
ตระหนัก฿นความ
ปลอดภัยดຌานจราจร 1.จัดอบรม/รณรงค์฿หຌความรูຌ

ความปลอดภัยดຌานจราจร
฿หຌกนักรียนละประชาชน
฿นตำบลรัษฎาเมนຌอยกวา4
ครัๅง/ป 2.ปງายประชาสมัพันธ์สรຌาง
วินัยดຌานจราจร ลดอุบัติหต ุ3.กิจกรรมขຌามถนนปลอดภัย 300,000 50,000 (ดำนินการดย

เม฿ชຌ
งบประมาณ) - ประชาชน฿น

พืๅนทีไมคีวามรูຌดຌาน
ระบียบจราจร 
ลดอุบัติหตุบน
ทຌองถนน 

5 ครงการจดัระบียบ
ความป็นระบียบ
รียบรຌอยของ
บຌานมือง - จัดระบยีบความป็น

ระบียบรียบรຌอยบนทางทຌา
฿นพืๅนทีไหมูทีไ 1-7 ดย
ดำนินการดังนีๅ 1.ปງาย สืไอประชาสัมพันธ์  2.ฝຄกอบรมผูຌคຌาขาย หาบร    
ผงลอย จำนวน 1 ครัๅง/ป 100,000 100,000 34,242.14 - ประชาชน฿น

พืๅนทีไสามารถ฿ชຌ
ทางทຌา฿นการ
สัญจรเปมาเดຌ
อยางสะดวกกดิ
ความป็นระบียบ
รียบรຌอยของ
บຌานมอืง 6 ครงการจดัการรียน

การสอน
ภาษาตางประทศ - จัดการรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษ฿หຌกบันักรียน
ศูนย์พัฒนาดใกลใกละ
รงรียน฿นสังกัด 800,000 340,000 309,600 - นักรียน฿นสังกัด

ทศบาลตำบล
รัษฎามีทักษะ฿น
การ฿ชຌ
ภาษาตางประทศ 7 ครงการปฐมนิทศ

ผูຌปกครองนักรยีน - จัดกิจกรรมปฐมนิทศ
ผูຌปกครองนักรยีนศูนย์พัฒนา
ดใกลใก สังกัดทศบาลตำบล
รัษฎา 120,000 70,000 8,019.04 - ผูຌปกครอง

นักรียนเดຌรับ
ทราบการจดั
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 8 ครงการจดั

นิทรรศการ ประกวด
ละขงขันผลงานทาง
วิชาการ - จัดนิทรรศการละสง

นักรียน฿นรงรียนละศูนย์
พัฒนาดใก฿นสังกัดทศบาล
ตำบลรัษฎาขຌารวมประกวด
ละขงขันผลงานทาง
วิชาการระดับตางโ ชน 
ระดับสถานศึกษา ระดับ
ทศบาล ระดับภาค 
ระดับประทศ ฯลฯ   400,000 100,000 7,444.20 - ครูละบุคลากร

ทางการศึกษาเดຌ
ลกปลีไยนรยีนรูຌ
฿นการพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 9 ครงการพัฒนา

ศักยภาพครูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา - จัดอบรมละศึกษาดูงาน

สำหรับครู ผูຌดูลดใกละ
บุคลากรทางการศึกษา ของ
สถานศึกษา฿นสังกัด 500,000 280,000 41,020 - ครูละบุคลากร

ทางการศึกษามี
ความรูຌละทักษะ
พิไมขึๅน สามารถ
นำมาประยุกต์฿ชຌ
฿นการจัดการ
รียนการสอน 10 ครงการดูลรักษา

อาคารรยีนอาคาร 
ประกอบของรงรยีน
ละศูนย์พัฒนาดใก
ลใกสังกัดทศบาล
ตำบลรัษฎา - ดำนินการจຌางหมาอกชน

พืไอดูลรักษาอาคารรียน
อาคาร ประกอบของรงรียน
ละศูนย์พัฒนาดใกลใกสังกัด
ทศบาลตำบลรัษฎา ดยมี
รายละอียด ดังนีๅ 1.จຌางยามรักษาความ
ปลอดภัย 2.จຌางกำจัดมลง/ปลวก
ภาย฿น ภายนอกอาคาร 3.จຌางหมาทำความสะอาด/
พนฆาชืๅอรค ภาครยีนละ 2 
ครัๅง 750,000 750,000 617,990 - อาคารรียน

ปลอดภัย  - อาคารเมกดิ
ปัญหามลง/
ปลวก 11 ครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพยาวชน
ตำบลรัษฎาสูความ
ป็นลิศทางดຌาน
วิชาการ - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ดຌานวิชาการกยาวชนระดับ
ประถมศึกษาปทีไ 6 
มัธยมศึกษาปทีไ 2 ละ
ยาวชน฿นขตพืๅนทีไตำบล
รัษฎา 400,000 150,000 58,183.80 - ดใกละยาวชน

ตำบลรัษฎาเดຌ
รียนรูຌละมีทักษะ
กระบวน การคดิ
วิคราะห์ มีทักษะ
การคิดทางวิทยา 
ศาสตร์ละคณติ 
ศาสตร์พิไมขึๅน 12 ครงการกิจกรรมบຌาน

หลังลิกรียน - จัดอบรมทักษะดนตรีกีฬา
ละกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ 
หลังลิกรียนตามความสน฿จ
ของนักรียนจากรงรียนบຌาน
ทุงคาฯ,รงรียนกาะสิหร,
รงรียนบຌานกูຌกูละยาวชน
ตำบลรัษฎา 200,000 100,000 96,785.60 - นักรียนเดຌ฿ชຌ

วลาวางหลังลิก
รีน฿หຌป็น
ประยชน ์13 ครงการอบรม฿หຌ

ความรูຌ฿นการปງองกัน
การ฿ชຌยาสพตดิ฿นดใก
นักรียน  (ครงการดร์) - จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿นการ

ปງองกันการ฿ชຌสารสพติด฿น
ดใกนักรยีน฿นขตพืๅนทีไ ซึไง
กำลังศึกษานอยู฿นระดบัชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5,6    400,000 80,000 57,899.96 - ดใกละยาวชน

มีความรูຌละ
ภูมิคุຌมกันตຌานยา
สพติด 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 14 ครงการสงสริม

การศึกษาตลอดชีวิต
นอกระบบ - จัดการศึกษาอบรมสำหรับ

ยาวชนละประชาชน฿น
ทຌองถิไน 150,000 100,000 86,981.42 - ดใกละยาวชน

ตำบลรัษฎามี
ทักษะบืๅองตຌน฿น
การตอยอด
ประกอบอาชีพ 15 ครงการสงสริมการ

อานของชุมชน฿น
ตำบลรัษฎา - จัดซืๅอหนังสือ หนังสือพิมพ์ 

วารสาร ฯลฯ ฿หຌกศาลาอาน
หนังสือของชุมชนหรือทีไอืไนโ 
ทีไมีเวຌพืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌ
วลาวางมาอานหนังสือ 350,000 100,000 68,720 - สงสริม฿หຌดใก 

ยาวชนละ
ประชาชนตำบล
รัษฎา มีนสิัยรัก
การอาน 16 ครงการอาหาร

กลางวัน สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก
รงรียนสังกัด สพป. ทีไตัๅงอยู
฿นขตตำบลรัษฎา สำหรบัป็น
คาอาหารกลางวันนักรียน 
ดังนีๅ 1.รงรียนบຌานกูຌกู จำนวน 310 คน 2.รงรียนบຌานทุงคาฯ จำนวน 447 คน 3.รงรียนกาะสิหร จำนวน 700 คน 6,200,000 5,292,000 5,292,000 - นักรียนมีอาหาร

กลางวัน
รับประทาน 17 ครงการวันยาวชน

หงชาติ - ดำนินการ ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ 2. จัดนิทรรศการ 
กลุมปງาหมายคือ ยาวชน฿น
ขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา 300,000 287,000 253,936 - ยาวชนเดຌรับ

การปลูกฝัง
จิตสำนึกละการ
ตอตຌานการทุจริต
อยางถูกตຌอง 18 ครงการปรับปรุง

หลักสตูรสถานศึกษา - จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย฿หຌกครู 
ผูຌดูลดใกละบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
฿นสังกัด 120,000 70,000 3,688 - ศูนย์พัฒนาดใก

ลใกมีหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 19 ครงการพัฒนารง

อาหารพืไอภาวะ
ภชนาการทีไดีของ
นักรียน - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ

รงรียนกาะสิหร สำหรับ
ดำนินครงการพัฒนารง
อาหารพืไอภาวะภชนาการทีไ
ดีของนักรียน 
ชิงปริมาณ 1.นักรียนรงรียนกาะสิหร
ชัๅนอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาป
ทีไ 3 ทุกคน 2.ครู บุคลการทางการศึกษา 
ละบุคคลทีไมาตดิตอราชการ 
ชิงคุณภาพ 98,800 98,800 98,800 - นักรียนมีภาวะ

ภชนาการทีไดีขึๅน
มีความสะดวก
ปลอดภัย฿นการ฿ชຌ
บริการรงอาหาร
ของรงรียน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   1.นักรียนทุกคนเดຌรับ

สารอาหารครบทัๅง 5 หมู เดຌ
รับประทานอาหารทีไสะอาด
ปราศจากชืๅอรค 2.นักรียนทุกคนเดຌ฿ชຌรง
อาหารทีไเดຌมาตรฐานดຌาน
สุขอนามัย ละสุขาภิบาลรง
อาหาร 3.นักรียนมภีาวะภชนาการทีไ
ดีขึๅน มีความสะดวก ปลอดภัย
฿นการ฿ชຌบริการรงอาหารของ
รงรียน     20 ครงการปรับปรุง

หຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร ์ สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ

รงรียนกาะสิหร สำหรับ
ดำนินครงการปรบัปรุง
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร ์
ชิงปริมาณ 1.นักรียนตัๅงตระดบั
ประถมศึกษาละระดับ
มัธยมศึกษาทุกคนเดຌรียนรูຌสืไอ
ทคนลยี พืไอพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌ 100 % 2.รงรียนมีหຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ละมีครืไอง
คอมพิวตอร์ ทีไมีซอฟวร์ทีไ
ทันสมัยรองรับทคนลยี
สมัย฿หม จำนวน 2 หຌอง 
ปฏิบัติการ 
ชิงคุณภาพ 1.นักรียนตัๅงตระดบัประถม 
ศึกษาละระดับมัธยมศึกษา
ทุกคน  
มีทักษะ฿นการสืไอทคนลยี฿น
การรยีนรูຌ฿นระดับดมีาก 148,500 148,500 148,500 - รงรียนมี

หຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ทีไ
ทันสมัยรองรับ
การรยีนรูຌ฿น
ศตวรรษทีไ 21 21 ครงการพัฒนารง

อาหาร สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ
รงรียนบຌานกูຌกู สำหรับดำนิน 
ครงการพัฒนารงอาหาร 
ชิงปริมาณ 1.นักรียนชัๅนอนุบาล 2-ชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 6 จำนวน 310 คน เดຌรับอาหารสะอาด
ปราศจากชืๅอรคกีไยวกับ 51,000 51,000 51,000 - นักรียนทุกคน

เดຌรับอาหาร
สะอาดเดຌรับความ
สะดวก฿นการ฿ชຌ
บริการปราศจาก
ชืๅอรคกีไยวกบั
อาหาร 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   อาหารละเดຌรับความสะดวก

฿นการ฿ชຌบริการรงอาหาร 
ชิงคุณภาพ 1.นักรียนทุกคนเดຌรับสาร 
อาหารครบทัๅง 5 หมู เดຌรับ
อาหารสะอาด ปราศจากชืๅอ
รค ละมีภาวะภชนาการทีไดี
ขึๅน 100 % ละเดຌรับความ
สะดวก฿นการ฿ชຌบริการรง
อาหาร     22 ครงการพัฒนา

คุณภาพการรยีนการ
สอนวิชานาฏศิลป ์ สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ

รงรียนบຌานกูຌกู สำหรับ
ดำนินครงการพัฒนา
คุณภาพการรยีนการสอนวิชา
นาฏศิลป ์
ชิงปริมาณ 1.นักรียนรຌอยละ 85 รวม
กิจกรรมการรียนการสอน฿หຌมี
ความหลากหลายตาม
ศักยภาพของนักรียน 2.นักรียนรຌอยละ 85 มี
สุนทรียภาพละลักษณะนิสยั
ดຌานนาฏศลิป์ละการสดง  3. นักรียนรຌอยละ 85 มี
อกาสรวมสืบสาน ประพณี 
ศิลปวัฒนธรรมเทย รวม
กิจกรรมละมีผลงานดຌาน
นาฏศิลป์ละการสดง 4. นักรียนรຌอยละ 85 
นักรียนมสีุขภาวะทีไดีละมี
สนุทรียภาพ กลຌาสดงออก฿น
กิจกรรมทีไหมาะสม 5. นักรียนรຌอยละ 85 เดຌ฿ชຌ
วลาวาง฿หຌกิดประยชน์ 6. นักรียนรຌอยละ 85 รวม
กิจกรรม ละสรຌาง
ความสัมพันธ์฿นชุมชน 
ชิงคุณภาพ 1.ครงการนีๅดำนินกิจกรรม
กับนักรียนของรงรียนบຌานกูຌ
กู จำนวน ๓ํ์  คน   

136,500 136,500 136,500 - สงสริมการจดั
กิจกรรมการรียน
การสอน฿หຌมีความ
หลากหลายตาม
ศักยภาพของ
นักรียน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 23 ครงการจดัซืๅอ

ครุภณัฑ์ปรับปรุง
หຌองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ์ สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ

รงรียนบຌานทุงคาบุณยขจร
ประชาอาสา 
ชิงปริมาณ 1.ครูผูຌสอนวิทยาศาสตร์
รงรียนบຌานทุงคาฯ ทุกคน
สามารถ฿ชຌหຌองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์฿นการจดัการ
รียนการสอนเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 2.นักรียนชัๅน ป.1 – ม.3 
รงรียนบຌานทุงคาฯ ขຌา฿ชຌ
หຌองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์฿น
การรยีนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ชิงคุณภาพ 1.ผูຌรียนมีหຌองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ฿นการรียนรูຌ 
การทดลอง การปฏิบัติ
กิจกรรมตางโทีไทันสมยั นา
รียนรูຌ ละมีจตคติทีไดี฿นวิชา
วิทยาศาสตร ์ 150,000 150,000 150,000 - นักรียนมี

หຌองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พืไอ
฿ชຌ฿นกิจกรรมการ
รียนการสอนทีไเดຌ
มาตรฐานละพิไม
ประสิทธิภาพ฿น
การรยีนรูຌ 24 ครงการกษตรพืไอ

การรยีนรูຌอยูอยาง
พอพียง - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌบຌาน

ทุงคา บุณยขจรประชา
อาสา สำหรับรงรียนดำนิน
ครงการกษตรพืไอการรยีน
รูຌอยูอยางพอพียง 
ชิงปริมาณ 1.นักรียนรงรียนบຌานทุงคาฯ 
รຌอยละ 80 มีทักษะ 
ละประสบการณ์฿นการทำ
กษตร 
ชิงคุณภาพ 1.พืไอสรมิสรຌางความรูຌละ
ประสบการณ์฿นการกษตร
฿หຌกับนักรียน 2.พืไอ฿หຌรงรียนมีหลง
รียนรูຌดຌานกษตรละสามารถ
ป็นหลงรียนรูຌบูรณาการ
รวมกับวิชาอืไนโ   45,700 45,700 45,700 - นักรียนมีความรูຌ

ความขຌา฿จ฿น
รืไองการปลูกพืช
ละรืไองการลีๅยง
สัตว์บืๅองตຌน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 25 ครงการสนับสนุน

คา฿ชຌจาย฿นการ
บริหารสถานศึกษา - ดำนินการ  ดังนีๅ 1. สนับสนุนคา฿ชຌจายสำหรับ

อาหารกลางวันนักรียน฿น
สังกัดทศบาล ดังนีๅ 1. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 60 คน  2. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
บຌานทารือ฿หม จำนวน 150 
คน 3. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทศบาลรัษฎา (หลมตุຍกก) 
จำนวน 90 คน 4. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
รงรียนบຌานทุงคา จำนวน  150 คน 5. นักรียนรงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา จำนวน 255 คน  2. สนับสนุนคา฿ชຌจายฯ 
สำหรับสงสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทຌองถิไน  ดังนีๅ (1) กิจกรรมปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา (2) กิจกรรมอินตอร์นใต
รงรียน (3) กิจกรรมอินตอร์นใตระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSl 
รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา (4) กิจกรรมพัฒนาหຌองสมุด (5) กิจกรรมพัฒนาหลง
รียนรูຌ (6) กิจกรรมสงบุคลากรครูขຌา
ฝຄกอบรม/ประชุม/สัมมนา (7) กิจกรรมรณรงค์ปງองกนัยา
สพติด (8) กิจกรรมรักการอาน฿น
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน  3. สนับสนุนคา฿ชຌจายฯ
สำหรับการจัดการศึกษาตัๅงต 

6,007,720 3,787,610 2,866,328  - นักรียนเดຌ
รับประทาน
อาหารทีไมคีณุคา
ตามหลัก
ภชนาการ มี
สขุภาพรางกาย
ขใงรง สมบูรณ์
ละมสีุขนิสัย 
ทีได ี         - ครูละบุคลากร
ทางการศึกษากิด
การรยีนรูຌละมี
ความขຌา฿จ
สามารถนำเปการ
ปฏิบัติงานเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 - หลักสูตร
การศึกษาเดຌ
มาตรฐานตาม
การศึกษา 
 - รงรียนมี
ครือขาย
อินตอร์นใต฿ชຌสืบ
หาขຌอมูล 
 - บุคลากรมี
ความรูຌละทักษะ
ทางดຌาน
ทคนลยีพิไมขึๅน - ผูຌรียนมีนสิัยรัก
การอานพิไมขึๅน  - ดใกมีพัฒนาการ
ทัๅง4 ดຌาน 



 
การติดตามละประมินผล 2 -19 

ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขัๅนพืๅนฐานรงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา ดังนีๅ 1.คาจัดการรียนการสอน 1.1 ครงการศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญั หลงรียนรูຌ
ละภมูิปัญญาทຌองถิไนสำหรับ
รงรียนทศบาล 
ตำบลรัษฎา 1.2ครงการเหวຌคร ู1.3ครงการสงสรมิสถาบัน
ชาติ ศาสนาละ
พระมหากษตัริย ์ -กิจกรรมหทียนวัน
ขຌาพรรษา  -กิจกรรมวันมหงชาต ิ -กิจกรรมวันขึๅนป฿หม  -กิจกรรมปลูกตຌนเมຌถวายด
พอหลวง  -การสดงตนป็นพุทธมามกะ 1.4ครงการสืบสานประพณี
วันลอยกระทง 1.5ครงการนิทรรศการ
วิชาการหงการรยีนรูຌ 1.6ครงการการรียนรูຌตาม
หลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง 1.7ครงการวันดใกหงชาติ 1.8ครงการจัดซืๅอวัสด/ุ
อุปกรณ์ พืไอสงสรมิการรียน
การสอน 1.9ครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภาย฿น
สถานศึกษา 1.10ครงการพัฒนาสืไอการ
รียนการสอน 1.11ครงการประกวด
มารยาท 1.12ครงการรวมสืบสาน
ประพณีวัฒนธรรมทຌองถิไน 
(ถือศีลกินผัก) 1.13ครงการพัฒนางาน
ธุรการละงานสารบรรณ 

                           - ดใกมีพฒันาการ
ทัๅง4 ดຌาน                  
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   1.14ครงการฟันสวยยิๅม฿ส฿ส

฿จสุขภาพ 1.15ครงการหนูนຌอยขຌาครัว 1.16ครงการสงสริมการสอน
บบครงงาน 1.17ครงการชุมชนมีสวนรวม
฿นการจัดการศึกษารงรียน
ทศบาลตำบลรัษฎา 1.18ครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 1.19ครงการขงขันกีฬาสี
ภาย฿นรงรียนทศบาลตำบล
รัษฎา 1.20 ครงการฝຄกซຌอมผน
ปງองกันภัยทศบาลตำบล
รัษฎา 2.คาหนังสือรียน 3.คาอุปกรณ์การรยีน 4.คาครืไองบบนักรยีน 5.คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูຌรยีน 5.1 ครงการพัฒนาทักษะทาง
ศิลปะปฐมวยั 5.2ครงการปຂดลกกวຌางหง
การรยีนรูຌ  4. สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาดใกลใก ดังนีๅ 1. ศูนย์พฒันาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 1.1คาจัดการรียนการสอน  -ครงการพัฒนาสืไอการรยีน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย  -ครงการศึกษาดูงานสถานทีไ
สำคัญหลงรยีนรูຌละภมูิ
ปัญญาทຌองถิไน (กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์) 1.2.คาหนังสือรียน 1.3.คาอุปกรณ์การรียน 1.4.คาครืไองบบนักรยีน 1.5.คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   -ครงการศึกษาหลงรยีนรูຌ

ละภมูิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การ
รียนรูຌชุมชนบຌานกูຌก ู2)กิจกรรมทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์หมืองรภูกใต 3)กิจกรรมทัศนศึกษาหมูบຌาน
วัฒนธรรมถลาง บຌานขนน 2. ศนูยพ์ัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียง
ตก) 2.1คาจัดการรียนการสอน  - ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย 2.2คาหนังสือรียน 2.3คาอุปกรณ์การรียน 2.4คาครืไองบบนักรียน 2.5คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ
ละภมูิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง 
(หมูบຌานขนน) 2)สวนนกภูกใต 3)ลมาละมวนๅำชว์ 3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 3.1คาจัดการรียนการสอน   - ครงการพฒันาสืไอการ
รียนการสอนสำหรับดใก
ปฐมวัย 3.2คาหนังสือรียน 3.3คาอุปกรณ์การรียน 3.4คาครืไองบบนักรียน 3.5คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ
ละภมูิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง 
(บຌานขนน) 2)ศูนย์การรยีนรูຌชุมชนตำบล
รัษฎา (ซอยมกลิไน) 3)วัดเชยธาราม (วัดฉลอง) 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล

รัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 4.1คาจัดการรียนการสอน  -ครงการพัฒนาสืไอการรยีน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย 4.2.คาหนังสือรียน 4.3.คาอุปกรณ์การรียน 4.4.คาครืไองบบนักรยีน 4.5.คากิจกรรมพัฒนา 
คณุภาพผูຌรยีน ประกอบดຌวย   - ครงการดูงาน สถานทีไ
สำคัญหลงรยีนรูຌละภมูิ
ปัญญาทຌองถิไน  1)มวนๅำลมาชว์ภูกใต 2)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (บຌานขนน)  5. ครงการพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของศูนย ์
พัฒนาดใกลใก ดังนีๅ 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 1.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต  - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก  -กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง  -กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์  -กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช 1.2ครงการกิจกรรมวันสำคัญ  - กิจกรรมวันพอหงชาติ  - กิจกรรมวันมหงชาต ิ - กิจกรรมหทียนวัน
ขຌาพรรษา  - กิจกรรมวันฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมดใจพระ
จຌาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรทพ
ยวรางกูร 1.3ครงการผลิตสืไอการรียน
การสอน 

                    - นักรียนเดຌรับ
ประสบการณ์ตรง
จากการศึกษา
หลงรียนรูຌ  - นักรียนมีจต
คติทีไดีตอการ
รียนรูຌละมี
ปฏิสมัพันธ์ทีไดตีอ
ผูຌอืไน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   1.4ครงการสนทนาระหวาง

ครูละผูຌปกครอง 1.5ครงการชวนลานิทาน
สานฝันรักการอาน 1.6ครงการฝຄกซຌอมผน
ปງองกันภัย฿นศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 1.7.ครงการรณรงคป์ງองกัน
อุบัติหตุทางถนน 2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียง
ตก) 2.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ  - กิจกรรมทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์หมืองรภูกใต  - กิจกรรมทัศนศึกษาสวน
สัตว์ภูกใต  - กิจกรรมทัศนศกึษาเรวานิช 
(Vanich Farm) - กิจกรรมทัศนศึกษาAquaria Central Phuket 2.2ครงการหทียนวัน
ขຌาพรรษา 2.3 ครงการวันพอหงชาติ 2.4ครงการวันมหงชาต ิ2.5ครงการวันลอยกระทง 2.6ครงการสนทนาระหวาง
ครูละผูຌปกครอง 2.7ครงการประพณีถือศลีกิน
ผัก 2.8ครงการฝຄกซຌอมผน
ปງองกันภัย  2.9ครงการหนูนຌอยปลอดภยั
สวม฿สหมวกกันนใอค 2.10ครงการผลิตสืไอการรียน
การสอน 2.11ครงการประกันคณุภาพ
การจัดการศึกษา กิจกรรม
พัฒนาการสอนทักษะการ
รียนรูຌ  3. ศูนย์พฒันาดใกลใกทศบาล 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   รัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 3.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน

สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน   - กิจกรรมทัศนศึกษาลมา
ละมวนๅำชว์ภูกใต  - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก
ภูกใต  - กิจกรรมทัศนศึกษาสวน
สัตว์ภูกใต  -กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช  - กิจกรรมทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์สตัว์นๅำ 3.2ครงการหทียนวันขຌา
พรรษา 3.3ครงการวันพอหงชาติ 3.4ครงการวันมหงชาต ิ3.5ครงการวันลอยกระทง 3.6ครงการสนทนาระหวาง
ครูละผูຌปกครอง 3.7ครงการประพณีถือศลีกิน
ผัก 3.8ครงการฝຄกซຌอมผน
ปງองกันภัย 3.9ครงการรณรงค์ปງองกัน
อุบัติหตุทางทຌองถนน 4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 4.1ครงการการมีสวนรวมของ
วิทยากรละครู฿นชุมชน฿น
การจัดการรยีนการสอน  - กิจกรรมการสดงทຌองถิไน 
(รำรองงใง)  - กิจกรรมมุมภูมิปญัญา
ทຌองถิไน   4.2ครงการสนทนาระหวาง
ครูละผูຌปกครอง 4.3ครงการการละลน
พืๅนบຌาน 4.4ครงการการรียนรูຌสู
อาซียน 4.5ครงการกิจกรรมวันสำคัญ  - กิจกรรมวันม 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   - กิจกรรมวันพอ  - กิจกรรมวันฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมดใจพระ
จຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรทพยวรางกรู  ฯลฯ 4.6ครงการผลิตสืไอการรียน
การสอน 4.7ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคญัหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน  - กิจกรรมทศันศึกษาสวน
พฤกษชาติภูกใต  - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก
ภูกใต (Phuket Bird Park) - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต  - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช  - กิจกรรมทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์สตัว์นๅำภูกใต  - กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง  - กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket 4.8ครงการฝຄกซຌอมผน
ปງองกันภัย 4.9ครงการรณรงค์ปງองกัน
อุบัติหตุทางทຌองถนน  6. ครงการฝຄกซຌอมปງองกันภัย 
ดังนีๅ 1.กิจกรรมมาตราการ
ชวยหลือกรณีดใกจมนๅำ 2.กิจกรรมการอบรม฿หຌความรูຌ 
มาตราการปງองกันละระงับ
อัคคีภัย 3.กิจกรรมวิธีการอาตัวรอด
มืไอติดอยู฿นรถ 4.กิจกรรมมาตรการความ
ปลอดภัยบนทຌองถนน 5.กิจกรรมมาตรการการ
ปງองกัน/การฝຄกซຌอมกรณีดใก
ถูกเฟฟງาชใอต อันตรายเฟฟງา
ละวิธีปງองกันเฟฟງาชใอตเฟฟງา
ดูด 

                              - นักรียนมีนิสยั
รูຌจักระบียบวินัย 
 - นักรียนมีความ
พรຌอมมืไอกดิหตุ
ฉุกฉิน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 26 ครงการอบรม฿หຌ

ความรูຌละรณรงค์ฉดี
วัคซีนปງองกันรคพิษ
สุนัขบຌา - จัดกิจกรรมตางโ ดังนีๅ 1.จัดอบรม฿หຌความรูຌ อสม. 

ละกนนำ พรຌอมฝຄกปฏิบตัิ 1 
ครัๅง/ป 2.สำรวจจำนวนสุนัข มว ทัๅง
ทีไมีจຌาของละจรจัด 1 ครัๅง/
ป 3.ฉีดวัคซีนเดຌรຌอยละ 80 ของ
จำนวนสุนัขหรือมวทีไสำรวจ 350,000 300,000 269,391.88 - อสม. มคีวามรูຌ

รืไองพิษสุนัขบຌา  - สรຌางจิตสำนึก
฿นรืไองการเมทิๅง
สุนัขหรือมว฿หຌ
ป็นปัญหาสังคม  - สุนัขหรือมวมี
การฉีดวัคซีนละ
ผาตัดทำหมัน
อยางถูกตຌองละ
ปลอดภัย 27 ครงการสำรวจละ

ตรวจสุขาภิบาลตูຌนๅำ
หยอดหรียญ - จัดกิจกรรมสำรวจละตรวจ

สุขาภิบาลตูຌนๅำหยอดหรียญ
฿นพืๅนทีไทศบาลตำบลรัษฎา 50,000 50,000 (ดำนินการดย

เม฿ชຌ
งบประมาณ) - ประชาชนเดຌ

บริภคนๅำดืไมจาก
ตูຌนๅำอัตนมตัิทีไ
สะอาดปราศจาก
คริฟอร์ม
บคทีรีย 28 ครงการสนับสนุนการ

ดำนินงานบຌานพักพิง
สุนัขจรจดัจังหวัด
ภูกใต - สนับสนุนงบประมาณการ

ดำนินงานบຌานพักพิงสุนัขจร
จัด฿หຌก สำนักงานปศสุัตว์
จังหวัดภูกใต สำหรับป็น
คา฿ชຌจาย฿นการดูลสุนัขจร
จัด ปละ 1 ครัๅง 500,000 500,000 440,000 - สำนักงานปศุ

สตัว์จังหวัดภูกใต
เดຌรับสนบัสนนุ
งบประมาณ
คา฿ชຌจาย฿นการ
ดูลสุนัขจรจดั 29 ครงการอบรม฿หຌ

ความรูຌกีไยวกับการ
ดูลสุขภาพของ
ผูຌสูงอาย ุ - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับ

การดูลสุขภาพของผูຌสูงอาย ุ 30,000 30,000 29,706.20 - ผูຌสูงอายุมีความรูຌ
ความขຌา฿จ
กีไยวกับการดูล
สขุภาพของตนอง 30 ครงการจดักิจกรรม

฿นรงรียนผูຌสูงอายุ
ตำบลรัษฎา - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ ชน 

ดຌานการนันทนาการดຌานการมี
สวนรวมดຌานการมีสวนรวม
ป็นตຌน 50,000 50,000 49,735 - ผูຌสูงอายุออกสู

สังคมมารียนรูຌ
ดຌานตางโ รวมกับ
พืไอน฿นวัย
ดียวกัน 31 ครงการอบรม฿หຌ

ความรูຌกีไยวกับการ
ดูลสุขภาพของคน
พิการ - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับ

การดูลสุขภาพของคนพิการ 50,000 30,000 10,375 - คนพิการละ
ครือขายมีความรูຌ 
ความขຌา฿จการ
ดูลสุขภาพ 32 ครงการสงสริมการ

ขຌาถึงสิทธิของคน
พิการ - จัดอบรม฿หຌความรูຌเดຌขຌาถึง

ขຌอมูลขาวสาร สิทธิประยชน์
ทีไกีไยวขຌองกับคนพิการ 40,000 30,000 (ดำนินการดย

เม฿ชຌ
งบประมาณ) - คนพิการละ

ครือขายทีไขຌารวม
กิจกรรมมีความ
ขຌา฿จ฿นสิทธิ
ประยชน์ของคน
พิการ  
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 33 ครงการอบรม฿หຌ

ความรูຌฝຄกทักษะชีวิต
กดใกละยาวชน - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับ

การดำนินชีวิต฿นสังคม 50,000 40,000 39,856 - ดใกละยาวชน
มีความรูຌความ
ขຌา฿จกีไยวกับการ
ฝຄกทักษะดำนิน
ชีวิต 34 ครงการครอบครัว

สัมพันธ์ - จัดกิจกรรมครอบครัว
สัมพันธ์ 150,000 120,300 116,676 - สถาบัน

ครอบครัวมีความ
ขຌมขใงสมาชิก฿น
ครอบครัวทำ
กิจกรรมรวมกัน   35 ครงการสรຌางสุขสูงวัย

ผูຌสูงอายุ 4.0 - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ
รืไองทคนลยีการ฿ชຌ
ทคนลยีตางโ ฿นกลุม
ผูຌสูงอายุละการตรียมพรຌอม
รองรับการปลีไยนปลงตางโ 
฿นยุค 4.0 50,000 30,000 29,783.60 - ผูຌสูงอายุทีไขຌา

รวมครงการ มี
ความรูຌความขຌา฿จ 
สามารถปรับตัว
ทานทันการ
ปลีไยนปลง฿น
ปัจจุบัน 36 ครงการจดักิจกรรม

การรยีน฿นรงรียน
รียนผูຌสูงอายุทศบาล
ตำบลรัษฎา - จัดอบรม฿หຌความรูຌ หลักสูตร

การรยีนการสอนทีไป็น
ประยชน์ตอผูຌสูงอายุ ชน 
การออม การดูลสุขภาพชอง
ปาก การออกกำลังกายละ
กายบริหาร นาฏศลิป์เทย ป็น
ตຌน 100,000 50,000 49,295 - ผูຌสูงอายุกิดการ

พัฒนาตนอง กิด
ความมัไน฿จละ
ออกสูสังคมเดຌมาก
ขึๅน 37 ครงการจดักิจกรรม

การดำนินงานสภา
ดใกละยาวชนตำบล
รัษฎา - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโทีไ

กีไยวนืไองกับดใกละยาวชน
ชน การปງองกຌนละกຌเขการ
ตัๅงครรภ์฿นวัยรุน การปງองกัน
ละการกຌเขปัญหายาสพตดิ
นักสังคมสงคราะห์นຌอย ป็น
ตຌน 100,000 50,000 49,953 - สภาดใกละ

ยาวชน มีการ
ดำนินงานอยาง
ตอนืไองละยัไงยนื - ดใกละยาวชน
ทีไขຌารวมกจิกรรม
มีความรูຌความ
ขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿น
ประดในตางโ 
ป็นบบอยาง
ยาวชนทีไดี - มีการรวมกลุม
ครือขายดใกละ
ยาวชนพืๅนทีไฝງา
ระวังปัญหาทาง
สังคม  
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 38 ครงการสงคราะห์

ทางสังคม - สงคราะหค์รอบครัว
ผูຌดຌอยอกาสทางสังคม 
ประมาณ 100 ครอบครัวโ ละ 2,000 บาท 200,000 136,000 136,000 

฿ชຌงบประมาณ
จากพมจ.ภูกใต - ผูຌดຌอยอกาสทาง

สังคมเดຌรับการ
ชวยหลือ จำนวน 52 ราย 39 ครงการจดักิจกรรม

การดำนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัว฿น
ชุมชนตำบลรัษฎา - จัดกิจกรรมตางโของศูนย์

พัฒนาครอบครัวฯ ฿นการ
กຌเขปัญหากีไยวกับครอบครัว
฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 100,000 90,300 30,306 - ศูนย์พัฒนา

ครอบครัว฿น
ชุมชนตำบลรัษฎา
มีการทำงาน
รวมกัน฿นการ
สงสริมความ
ขຌมขใง฿หຌกับ
สถาบันครอบครัว  40 ครงการวิทยาลัย

ผูຌสูงอายุทศบาลตำบล
รัษฎา -การจัดกิจกรรมตางโดຌาน

นันทนาการ กิจกรรม
ลกปลีไยนรยีนรูຌ -การจัดการอบรมหลักสตูร
การรยีนการสอนทีไหมาะสม
สำหรับผูຌสูงอาย ุ 100,000 50,000 46,730 - ผูຌสูงอายุสามารถ

พัฒนาตนองอยาง
ตอนืไองสรຌาง
ผูຌสูงอายตุຌนบบทีไ
มีคุณภาพชีวิต฿หຌดี
ขึๅน 41 ครงการอาชนะยา

สพติด฿นหมูบຌานละ
ชุมชน - จัดกิจกรรมพืไอตอตຌานยา

สพติด ดังนีๅ 1.รณรงค์ปງองกันพืไออาชนะ
ยาสพตดิ฿นขตตำบลรัษฎา 
หมูบຌาน เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 2.รวมจัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน
ยาสพตดิลก 26 มิ.ย.ของทุก
ป 200,000 50,000 9,707.04 - จำนวนผูຌคຌาละ

ผูຌสพยาสพติด
หมดเปจากชุมชน  - หมูบຌานละ
ชุมชนมีควา
ปลอดภัยละมี
ความขຌมขใง
อยางยัไงยืน 42 ครงการจดัการ

ขงขันกีฬาทศบาล
ตำบลรัษฎา 1.จัดการขงขันกีฬาหมูบຌาน "ทศบาลตำบลรัษฎา" 2.จัดการขงขันดิน-วิไง "รัษฎามินิมาราธอน" 3.จัดการขงขันกีฬานักรยีน

ศูนย์พัฒนาดใกลใกละ
อนุบาลทศบาลตำบลรัษฎา 4. จัดการขงขันกีฬายาวชน
ละประชาชนตำบลรัษฎา 
ฯลฯ 850,000 170,000 137,243 - ชุมชนมีความ

มัไนคงขຌมขใง 43 ครงการยกยองชิดชู
กียรติกนักกีฬาผูຌทำ
ชืไอสียงละผูຌ฿หຌการ
สนับสนุนดຌานการกีฬา
ทศบาลตำบลรัษฎา - นักกีฬาผูຌทำชืไอสียงละผูຌ฿หຌ

การสนับสนุนดຌานการกีฬา
ทศบาลตำบลรัษฎาเดຌรับการ
ยกยองชิดชูกียรต ิ - เดຌรับความรวมมือ฿นการ
พัฒนาดຌานการกีฬา 10,000 10,000 5,600 - นักกีฬาทีไทำ

ชืไอสียงเดຌรับการ
ยกยองชิดชู
กียรตมิีความ
ภาคภูมิ฿จ 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 44 ครงการจดังานวัน

สำคัญดຌานวัฒนธรรม
ละประพณีทຌองถิไน
ละชาต ิ - จดักิจกรรมวันสำคญัดຌาน

วัฒนธรรมละประพณี
ทຌองถิไนละชาติ ชน วันป
฿หม, วันขຌาพรรษา วันออก
พรรษา, ประพณลีอยกระทง, 
วันสงกรานต์, ประพณีดือน
สิบ, ประพณีชักพระ, 
ประพณีถือศีลกินผัก,
ประพณีลอยรือ, ประพณี
สวดกลางบຌาน,ครงการ
สงสริมวัฒนธรรมประพณี฿น
ดือนรอมฎอน  
ฯลฯ 500,000 233,500 233,425.52 - ประชาชนมี

ความภาคภูมิ฿จ฿น
ทຌองถิไนตนอง 45 ครงการสงสริม 

ศิลปะวัฒนธรรมละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน - จัดกิจกรรม  ดังนีๅ 

1. จัดอบรมศลิปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน (นาฏศิลป์
ศิลปะ ประดิษฐ์ ฯลฯ) 
2. สงสรมิการจดักิจกรรมสบื
สานประพณี วัฒนธรรมละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 
3. สืบสานวัฒนธรรมละ
ประพณีทຌองถิไน ชน รองงใง
กลองยาว  ฯลฯ 300,000 50,000 3,532.20 - ศิลปวัฒนธรรม

ละภมูิปัญญา
ทຌองถิไนเดຌรับการ
สืบสานละสืบ
ทอดสูชนรุนหลัง 46 ครงการงานสดุดีทຌาว

ทพกระษัตรีทຌาวศรี
สุนทร - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ภูกใต สำหรับดำนินการ
ครงการงานสดุดีทຌาวทพ
กระษัตรี ทຌาวศรีสุนทร จังหวัด
ภูกใต 50,000 50,000 50,000 - ดใก ยาวชนละ

ประชาชนเดຌรำลึก
ถึงพระคุณอัน
ยิไง฿หญของทຌาว
ทพกระษัตรี ทຌาว
ศรีสุนทรละ
บรรพชนผูຌกลຌา
มืองถลาง 47 ครงการอบมรมกีฬา - อบรมพฒันาทักษะกีฬาก

ดใกละยาวชนตำบลรัษฎา
ตามความสน฿จชน อบรม
พัฒนาทักษะกีฬา ฟุตซอล,
ฟุตบอล, วายนๅำ, มวยเทย  
ฯลฯ 400,000 350,000 113,733 - ดใกละยาวชน

ตำบลรัษฎาเดຌ
พัฒนาศักยภาพ
ละพัฒนาทักษะ
วายนๅำ 48 ครงการสงสริมการ

รียนรูຌละอบรม
จริยธรรมอิสลามบຌาน
บางชีหลຌา - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก

มัสยดิลีวาอุຌลอสิลามสำหรับ
ครงการสงสริมการรยีนรูຌ
จริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมสงสรมิการ
รียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา 280,000 180,000 180,000 - ดใกละยาวชน

เดຌรียนรูຌหลักคำ
สอนตามหลัก
ศาสนา 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไ

นับถือศาสนาอิสลามเดຌรับการ
ฝຄกอบรม จำนวน 60 คน     49 ครงการสนับสนุนการ

สรมิสรຌางสวัสดิการ
สงัคม฿หຌกผูຌสูงอายุ 
คนพิการละผูຌปຆวย
อดส ์ - ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละ

ผูຌปຆวยอดส์เดຌรับบีๅยยังชีพ 52,000,000 (งินอุดหนุน 
กรมสงสรมิฯ) 49,000,000 47,744,400 - ผูຌสูงอายุ คน

พิการผูຌปຆวยอดส์ 
เดຌรับบีๅยยังชีพ 50 ครงการสบทบ

งินกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลรัษฎา - สมทบทุนการจัดสวัสดิการ

ชุมชน฿นอัตราสวน 1:1:1 (ประชาชน:รัฐบาล:อปท.) ของ
กองทนุสวัสดิการชุมชนตำบล
รัษฎา (365บาท/คน/ป) 110,000 73,000 71,905 - สรຌางความมัไนคง

กครอบครัว
สมาชกิ 51 ครงการอุดหนุน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพทศบาลตำบล
รัษฎา - อุดหนุนกองทนุหลักประกัน

สุขภาพทศบาล ตำบลรัษฎา
฿นการดูลสุขภาพของ
ประชาชนตามรายละอียด
ของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพหงชาติปละ 1 ครัๅง 1,700,000 1,312,515 1,312,515 - ประชาชนเดຌรับ

การดูลสุขภาพ
จากหนวยงานของ
รัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร 
1 ครงการจดัทำ

ผนพัฒนาทຌองถิไน - จัดครงการจดัทำผน 
พัฒนาทຌองถิไน ดยมี
รายละอียด ดังนีๅ 
1.จัดวทีประชาคม พืไอสำรวจ
ปัญหา/ความตຌองการของ
ประชาชนอยางนຌอยปละ 2 
ครัๅง 
2.ประชุมคณะกรรมการทีไ
จัดทำผนละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองอยางนຌอยปละ 2 
ครัๅง 
3.จัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป 
พืไอผยพรละ
ประชาสมัพันธ์ 260,000 150,000 46,505 - มีการจดัทำ

ผนพัฒนา
ทຌองถิไนตาม
หนังสือสัไงการละ
สามารถนำเปปรับ
฿ชຌเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2 ครงการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนา
ทຌองถิไน - จดัทำครงการติดตามละ

ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 
ดยมรีายละอียดดังนีๅ 
1.จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทຌองถิไน  
2. ดำนินการตดิตามละ
ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 
3.จัดทำอกสารทีไกีไยวขຌอง  150,000 30,000 12,030 - เดຌขຌอมูลการ

ดำนินการ
ครงการพืไอนำเป
ปรับ฿ชຌ฿นการ
วางผนตอเป 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   รายงานผลการดำนินงาน     

3 ครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร - จัดกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพ 

ดยจดัฝຄกอบรมละศึกษาดู
งาน฿หຌผูຌบริหาร สมาชกิสภา 
จຌาหนຌาทีไของทศบาลตำบล
รัษฎา ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿น
รืไองตางโ ดังนีๅ 
1.การปฐมนิทศพนกังาน 
2.ดຌานคุณธรรมจริยธรรม฿น
การปฏิบัติงาน 
3.ดຌานมนุษยสมัพันธ์฿นการ
ทำงาน การจูง฿จ การ
ประสานงานการสืไอ
ความหมายการบริการการ
ทำงานป็นทีม การทำงาน
บบมุงผลสัมฤทธ์ิ ยึดมัไน฿น
ความถูกตຌองความขຌา฿จของ
องค์กร 
4.ดຌาน พรบ. ขຌอมูลขาวสาร
ของทางราชการ 
5.ดຌานระบียบกฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน 
 ฯลฯ 1,000,000 450,000 302,431 - บุคลากรของ

ทศบาลสามารถ
นำความรูຌทกัษะ
ละประสบการณ์
เป฿ชຌประยชน์฿น
การทำงานเดຌ
อยางมี
ประสิทธิภาพพืไอ
พัฒนาตนองละ
องค์การ 

4 ครงการดูลรักษา
อาคารสำนักงาน
ทศบาลตำบลรัษฎา - ดำนินการจຌางหมาละ

ปรบัปรุงดูลอาคารสำนักงาน
รายละอียด ดังนีๅ 
1.จຌางหมาทำความสะอาด
อาคารสำนกังานทศบาล 
2.จຌางหมาจຌาหนຌาทีไรักษา
ความปลอดภัยบริวณ
สำนกังานทศบาล 
3.จຌางดูลรักษาลิฟท์ภาย฿น
สำนกังานทศบาล 
4.จຌางหมากำจัดมลง ปลวก
ละสตัว์อืไนโ ภาย฿นละ
ภายนอกอาคารสำนักงาน
ทศบาลตำบลรัษฎา 1,415,000 1,180,500 1,092,660 - อาคารสำนักงาน

อยู฿นสภาพด ี
สะอาด มคีวาม
ป็นระบียบ
รียบรຌอย เดຌรับ
การดูลรักษา  
ละปลอดภัย 

5 ครงการ
ประชาสมัพันธ์
ทศบาลตำบลรษัฎา - จัดครงการประชาสมัพันธ์ 

ทต.รัษฎา ดยมรีายละอยีด 
ดังนีๅ  
1.คาประชาสมัพนัธ์ทางสถานี
วิทยุทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์  
ปງายเวนิล จดหมายขาว การ 900,000 750,000 507,536 - ประชาชนเดຌรับรูຌ

รับทราบ ขຌา฿จ 
ขຌาถึงขาวสารของ
ทศบาลตำบล
รัษฎา 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   จัดนิทรรศการละสืไอสิไงพิมพ์

อืไนโ 
2.จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปเมนຌอยกวา 
2,000 ฉบบั 
3.จัดทำวารสารทศบาลตำบล
รัษฎา เมนຌอยกวา 2,000 
ฉบับ 
4.จัดกิจกรรมถลงขาว
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ดำนินงาน ทต.รัษฎา เมนຌอย
กวา 1 ครัๅง/ป 
5.ดำนินการตออายุวใบ
เซด์ทต.รัษฎา฿หຌสามารถ฿ชຌ
งานเดຌ 
6.จัดทำวีดีทัศน์นำสนอ
ทศบาลพรຌอมปรับปรุงวใบ
เซด์฿หຌทันสมัย     6 ครงการสงสริม

ความรูຌละพัฒนา
ศักยภาพสำหรับ
ผูຌบริหารละสมาชิก
สภาทຌองถิไน - ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌละ

พัฒนาศักยภาพกผูຌบริหาร 
สมาชิกสภาทศบาล 250,000 200,000 149,502.50 - ผูຌบริหารละ

สมาชิกสภาฯ มี
ความรูຌความขຌา฿จ
กีไยวกับบทบาท
ละอำนาจหนຌาทีไ 
พืไอเปพัฒนา
องค์กรตอเป 7 ครงการ

ประชาสมัพันธ์
บทบาทภารกิจของ
ศูนยย์ุติธรรมชุมชน
ตำบลรัษฎา - จัดประชุม อบรม ตัวทน

ประชาชน฿นตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 จำนวนเมนຌอยกวา 70 
คน 50,000 45,000 42,986 - ตัวทน

ประชาชนเดຌทราบ
ถึงบทบาทหนຌาทีไ
ของศูนย์ฯ ละ
สามารถประ
สัมพันธ์฿นชุมชน
ตอเปเดຌ 8 ครงการบำรุงรักษา

ระบบกลຌองวงจรปຂด (CCTV) - ตรวจชใค ซอมซม 
กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด 
(CCTV)ทีไอยู฿นความ
รับผิดชอบ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌ
ตามปกต ิ1.กลຌองขต 1 ละ 2 2.สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด
ภูกใตหงทีไ 2 3.กลຌองภาย฿นสำนักงาน   500,000 300,000 35,577.50 - กลຌองวงจรปຂด

สามารถ฿ชຌงานเดຌ
อยางมี
ประสิทธิภาพ
คุຌมคาละทันตอ
หตุการณ ์
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ 9 ครงการปງองกนั

ผลประยชน์ทับซຌอน - จัดอบรมคณะกรรมการ
วิคราะหค์วามสีไยงกีไยวกับ
การปฏิบัตหิบຌาทีไทีไอาจกิด
จากการมผีลประยชน์ทับซຌอน
จำนวนเมนຌอยกวา 12 ราย 30,000 5,000 4,066 - มีความรูຌความ

ขຌา฿จกีไยวกับการ
ปງองกัน
ผลประยชน์ทับ
ซຌอน ละลดความ
สีไยง฿นการ
ปฏิบัติงาน 10 ครงการจดังานวัน

สำคัญของทศบาล - จัดกิจกรรมวันสำคญัของ
ทศบาล ประกอบดຌวย 1. วันทຌองถิไนเทย 2. วันทศบาล 3. วันรำลึกพระยารัษฎา 250,000 250,000 153,624.60 - คณะผูຌบริหาร 

พนักงานทศบาล 
ประชาชนเดຌ
ตระหนักถึงความ 
สำคัญของสถาบนั
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
ละวนัสำคัญของ
ทศบาล 11 ครงการจดัทำปງาย

ประชาสมัพันธ์฿นพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา - จัดทำปງายประชาสัมพันธ์฿น

พืๅนทีไตำบลรัษฎา จำนวนเม
นຌอยกวา 3 จุด 300,000 270,000 269,319 - ประชาชนเดຌ

ทราบขຌอมูล
ขาวสารกิจกรรม
เดຌอยางทัไวถึง   12 ครงการดูลรักษา

ครืไองคอมพิวตอร์ม
ขายสำหรับระบบ CCTV - จຌางหมาดูล บำรุงรักษา

ละซอมซมครืไอง
คอมพิวตอร์มขายของระบบ
กลຌอง CCTV ของทศบาล
ตำบลรัษฎา 100,000 100,000 67,410 - ขຌอมูล฿นระบบ

กลຌองCCTV มี
ความพรຌอมรองรับ
ทุกสถานการณ ์13 ครงการจดัทำสืไอ

ประชาสมัพันธ์ดຌานสา
ธารณภัย - จัดทำสืไอประชาสัมพันธ์พืไอ

ปງองกันละบรรทาสาธารณ
ภัย ดังนีๅ 
1.จัดทำผนพับ สืไอสิไงพิมพ์ 
กีไยวกับภัยตางโ 
2.จัดทำผนปງายตือนภยั3.
จัดทำปງายประชาสัมพันธ์
ปງองกันหตุภัยตางโ 200,000 20,000 17,866.12 - ประชาชนมี

ความรูຌกีไยวกับ
การปງองกันภัย
สามารถชวยหลือ
ตนองละผูຌอืไน
จากหตสุาธารณ
ภัยตางโ เดຌ 14 ครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดຌาน
งานปງองกันละ
บรรทาสาธารณภยั - ฝຄกทักษะ ฿หຌความรูຌ฿นการ

ปฏิบัติงานฝຄกทบทวนการ฿ชຌ
อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌการ
สรຌางสถานการณ์สมมุติ ฯลฯ 
฿หຌกบุคลากร จຌาหนຌาทีไงาน
ปງองกันละบรรทาสาธารณ
ภัย อยางนຌอยดือนละ 1 ครัๅง  - จัดศึกษาดูงานลกปลีไยน  700,000 100,000 92,000 - จຌาหนຌาทีไ

ปງองกันละ
บรรทาสาธารณ
ภัยกิดทักษะ฿น
การ฿ชຌอุปกรณ์ 
ครืไองมือมากขึๅน  - ลดการสญูสีย
ชีวิตละทรัพยส์ิน 
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ลำดับ
ทีไ ยุทธศาสตร์/ครงการ ป้าหมาย 

(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณ
ตามผนฯ งบประมาณ

อนุมัต ิ งบประมาณ
บิกจาย ผลทีไเดຌรับ   ประสบการณ์ดຌานการปງองกัน

ละบรรทาสาธารณภยั      ของประชาชน 15 ครงการบำรุงรักษา
ละปรับปรุงครภุัณฑ์
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม - ดำนินการบำรุงรักษาละ

ซอมซมครภุณัฑ์ ดังนีๅ 1.รถยนต์นัไง จำนวน 3 คัน 2.รถตูຌพยาบาล จำนวน 1 คัน 3.รถบรรทุกนๅำ จำนวน 1 คัน 4.รถหางหยีไยว จำนวน 1 คัน 5.รถดูดคลนลน จำนวน 1 คัน 6.รถกระบะ จำนวน 1 คัน 1,800,000 1,500,000 1,500,000 - รถดูดคลนลน
สามารถ฿ชຌงานเดຌ
อยางมี
ประสิทธิภาพ 16 ครงการพิไมศักยภาพ

ละพัฒนาผูຌนำชุมชน
ละครือขาย - จัดอบรม฿หຌความรูຌกผูຌนำ

ชุมชนละครือขายตางโ ฿น
ตำบลรัษฎาจำนวน 40 คน 40,000 30,000 13,665 - ผูຌนำชุมชนละ

ครือขายกดิ
ความรูຌความขຌา฿จ
฿นการพัฒนานว
ทางกຌเขปัญหา
อยางป็นธรรม  

การประมินผลการทำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบติั฿นชิงปริมาณ 
ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 

ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คหะละ

ชุมชน 1 1,202,129.82 - ขยายขตเฟฟງา฿นขตทศบาลตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คหะละ

ชุมชน 1 199,027.50 - ขยายขตประปา฿นขตทศาลตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 970,732.83 - จัดซืๅอหินคลุก จำนวน 2,000 ลูกบาศก์มตร  สำหรับเวຌถม
ถนนทีไป็นหลุมป็นบอ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 

การพฒันาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 295,000 - ปรับปรุงบอนๅำ฿หຌมีขนาด Ø 2.00 มตร ความลึก 8.50 มตร  - ทพืๅนชานพักบอ ขนาด 5.00 x 6.00 มตร  หนา 0.15 
มตร  - ติดตัๅงหลังคาครงหลใกพรຌอมมุงหลังคามทัลชีท หนา 0.47 
มิลลิมตร 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 36,831 - จัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌบริวณริมถนนทางทຌา ละทีไ

สาธารณะตางโ ฿นวันสำคญัตางโ ชน วันสิไงวดลຌอมลก 
วันทศบาล วันพอหงชาติ วันมหงชาติป็นตຌน  ดังนีๅ 
1.กำหนดจัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌอยางนຌอย 2 ครัๅง/ป 
2.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿นตละครัๅงจำนวน 100 คน 
3.ตຌนเมຌสีขียว฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎามีจำนวนพิไมขึๅน อยางนຌอย
ปละ 1,000 ตຌน 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 11,441.35 - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้นฟู ละปลูกปຆาชายลน ดังนีๅ 

1.กำหนดจัดกิจกรรมปลูกปຆาชายลน พืไอพิไมติมละ
ทดทนทีไตຌนเมຌชายลนสียหาย อยางนຌอย2ครัๅง/ป 
2.จัดกิจกรรม฿หຌความรูຌกดใก ยาวชน ละประชาชนถึง 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     วิธีการดูลรักษา ฟ้นฟูละคณุประยชน์ของปຆาชายลน

อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 
3.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿นตละครัๅงจำนวน 100 คน 
4.ตຌนเมຌปຆาชายลน฿นพืๅนทีไตำบลรษัฎา มีจำนวนพิไมขึๅนอยาง
นຌอยปละ 2,000 ตຌน 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 6,716.50 - จัดกิจกรรมฟ้นฟูละรณรงค์ ดังนีๅ 1.กิจกรรมฝງาระวังคุณภาพหลงนๅำสาธารณะ อยางนຌอย 2 

ครัๅง/ป 2.กิจกรรม นักสืบสายนๅำจดั฿หຌความรูຌละศึกษาดูงานก
ดใก ยาวชน กีไยว กับการฝງาระวงัคุณภาพหลงนๅำ
สาธารณะ ละวิธีฟ้นฟูบำบัดนๅำอยางถูกวิธี จำนวนผูຌขຌารวม
อยางนຌอย 50 คน ปละ 1 รุน 3.จัดซืๅอสารคมีวสัดุครืไองมือ฿นการบำบัดนๅำสียละการจัด
กิจกรรมชน การทำนๅำหมักชีวภาพการทำ EM Ballป็นตຌน 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 17,897.05 - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 1. จัดการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมลูฝอยอยางทัไวถึง 2. จัดอบรม฿หຌความรูຌรืไองการคัดยกขยะมลูฝอยก

สถาบันการศึกษา฿นพืๅนทีไ 3. จัดกิจกรรมประกวดชุมชนหนຌาบຌานนามอง 
การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 42,463 - จัดกิจกรรมปลอยพันธ์สตัว์นๅำนืไอง฿นวันสำคัญตางโ  

 - กิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ฿นการทำธนาคารป ู
การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 124,893.10 - จัดอบรม฿หຌความรูຌการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  - จัดทำฐานทรัพยากรทຌองถิไน 
การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 6,656,666.70 - จຌางหมาอกชนรักษาความสะอาด งานกวาดถนนพรຌอมตดั

หญຌาละดูลตกตงสวนหยอมขตทศบาลตำบลรัษฎา (รายละอียดตามขຌอกำหนดของทศบาลตำบลรัษฎา) 
การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม คหะละ

ชุมชน 1 18,214,059.90 - จຌางหมาอกชนดำนินการกใบขนขยะละรักษาความ
สะอาด฿นขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา 
(รายละอียดตามขຌอกำหนดของ ทต.รัษฎา) 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว บริหารงาน

ทัไวเป 1 404,600 - กิจกรรมจัดงานสดงดนตรี จำหนายสินคຌาอาหารทะลละ
ธุรกิจทีไกีไยวนืไองกับการทองทีไยว  จำนวน 1 ครัๅง 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 29,685 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌกผูຌสูงอายุ 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว   สังคม

สงคราะห์ 1 29,221.21 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌกผูຌดຌอยอกาส 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 7,720.50 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌกคนพิการ 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 112,166.05 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน฿หຌกกลุมมบຌาน สตรีละ

ประชาชนทัไวเป จำนวนปละ 6 หลักสูตรโละ 20 คน 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 9,535 - ฝຄกอบรมละลกปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์การทำงานของ

คณะกรรมการศูนย์บริการฯละจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง จำนวน 1 รุนโ ละ 30 คน 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว การพาณิชย์ 1 1,805,700 - ดำนินการจຌางหมาดูลรักษาอาคารสำนักงานขนสงจังหวัด

ภูกใต หงทีไ 2 ดังนีๅ 1.จຌางหมาทำความสะอาด 2.จຌางยามรักษาความปลอดภัย 3.จຌางหมากำจัดหนูมลง ปลวก 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม รักษาความ

สงบภาย฿น 1 93,563 - จัดกิจกรรมครงการฝຄกซຌอมผนสาธารณภัย฿นพืๅนทีไสีไยงภัย
ละฝຄกซຌอมผนอาคาร ดยมรีายละอียด ดังนีๅ 1.ฝຄกซຌอมผนสาธารณภัย฿นพืๅนทีไสีไยงภัย อยางนຌอยปละ 1 
ครัๅง 2.ฝຄกซຌอมผนอพยพ กรณีกิดพลิงเหมຌอาคารสำนักงาน อยาง
นຌอยปละ 1 ครัๅง  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม รักษาความ

สงบภาย฿น 1 49,605.20 - จัดกิจกรรมรณรงคป์ງองกันการลดอุบัติหตุ฿นชวงทศกาล 
จำนวน2ครัๅง/ป 
1. ทศกาลป฿หม 1 ครัๅง 
2. ทศกาลสงกรานต์ 1 ครัๅง 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม รักษาความ

สงบภาย฿น 1 97,070.40 - จัดอบรม฿หຌความรูຌละฝຄกทักษะการระงับอัคคีภัย฿หຌก
นักรียนละประชาชน฿นตำบลรัษฎา ดังนีๅ 1. นักรียนเมนຌอยกวา 3 รงรียน/ป 2. สถานประกอบการ/ประชาชนเมนຌอยกวา3ครัๅง/ป 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม รักษาความ

สงบภาย฿น 1 (ดำนินการดยเม
฿ชຌงบประมาณ) 1.จัดอบรม/รณรงค์฿หຌความรูຌความปลอดภัยดຌานจราจร฿หຌก

นักรียนละประชาชน฿นตำบลรัษฎาเมนຌอยกวา4ครัๅง/ป 2.ปງายประชาสัมพันธ์สรຌางวินัยดຌานจราจร ลดอุบัติหตุ3.
กิจกรรมขຌามถนนปลอดภัย 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม  รักษาความ

สงบภาย฿น 1 34,242.14 - จัดระบียบความป็นระบยีบรียบรຌอยบนทางทຌา฿นพืๅนทีไหมู
ทีไ 1-7 ดยดำนินการดังนีๅ 1.ปງาย สืไอประชาสัมพันธ์  2.ฝຄกอบรมผูຌคຌาขาย หาบร ผงลอย จำนวน 1 ครัๅง/ป 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม   การศึกษา 1 309,600 - จัดการรียนการสอนภาษาอังกฤษ฿หຌกับนักรียนศูนย์พัฒนา

ดใกลใกละรงรียน฿นสังกดั 
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(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม การศึกษา 1 8,019.04 - จัดกิจกรรมปฐมนิทศผูຌปกครองนักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก 

สังกัดทศบาลตำบลรัษฎา 
การพฒันาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม การศึกษา 1 7,444.20 - จัดนิทรรศการละสงนักรียน฿นรงรียนละศูนย์พัฒนาดใก

฿นสังกดัทศบาลตำบลรัษฎาขຌารวมประกวดละขงขัน
ผลงานทางวิชาการระดับตางโชน ระดับสถานศึกษา ระดับ
ทศบาล ระดับภาค ระดับประทศ ฯลฯ 

การพฒันาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 41,020 - จัดอบรมละศึกษาดูงานสำหรับครู ผูຌดูลดใกละบุคลากร

ทางการศึกษา ของสถานศึกษา฿นสังกดั 
การพฒันาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 617,990 - ดำนินการจຌางหมาอกชนพืไอดูลรักษาอาคารรียนอาคาร 

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

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 58,183.80 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดຌานวิชาการกยาวชนระดับ

ประถมศึกษาปทีไ 6 มัธยมศึกษาปทีไ 2 ละยาวชน฿นขตพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 96,785.60 - จัดอบรมทักษะดนตรีกีฬาละกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ 

หลังลิกรียนตามความสน฿จของนักรียนจากรงรียนบຌานทุง
คาฯ,รงรียนกาะสิหร,รงรียนบຌานกูຌกูละยาวชนตำบล
รัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม การศึกษา 1 57,899.96 - จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿นการปງองกันการ฿ชຌสารสพติด฿นดใก

นักรียน฿นขตพืๅนทีไ ซึไงกำลังศึกษานอยู฿นระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5,6 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม  การศึกษา 1 86,981.42 - จัดการศึกษาอบรมสำหรับยาวชนละประชาชน฿นทຌองถิไน 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 68,720 - จัดซืๅอหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ฿หຌกศาลาอาน

หนังสือของชุมชนหรือทีไอืไนโ ทีไมีเวຌพืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌวลา
วางมาอานหนังสือ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 5,292,000 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌกรงรียนสังกัด สพป. ทีไตัๅงอยู฿นขต

ตำบลรัษฎา สำหรับป็นคาอาหารกลางวันนักรียน ดังนีๅ 1.รงรียนบຌานกูຌกู จำนวน 310 คน 2.รงรียนบຌานทุงคาฯ จำนวน 447 คน 3.รงรียนกาะสิหร จำนวน 700 คน 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 253,936 - ดำนินการ ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ 2. จัดนิทรรศการกลุมปງาหมายคือ ยาวชน฿นขตพืๅนทีไตำบล

รัษฎา 
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การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 3,688 - จัดอบรมพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย฿หຌกครู ผูຌดูล

ดใกละบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา฿นสังกัด 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 98,800 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนกาะสิหร สำหรับดำนิน

ครงการพัฒนารงอาหารพืไอภาวะภชนาการทีไดีของนักรียน
ชิงปริมาณ 1.นักรียนรงรียนกาะสิหรชัๅนอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปทีไ 3 ทุกคน 2.ครู บุคลการทางการศึกษา ละบุคคลทีไมาติดตอราชการ 
ชิงคุณภาพ 1.นักรียนทุกคนเดຌรับสารอาหารครบทัๅง 5 หมู เดຌรับประทาน
อาหารทีไสะอาดปราศจากชืๅอรค 2.นักรียนทุกคนเดຌ฿ชຌรงอาหารทีไเดຌมาตรฐานดຌานสุขอนามัย 
ละสุขาภิบาลรงอาหาร 3.นักรียนมีภาวะภชนาการทีไดีขึๅน มีความสะดวก ปลอดภัย
฿นการ฿ชຌบริการรงอาหารของรงรียน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 148,500 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนกาะสิหร สำหรับดำนิน

ครงการปรับปรุงหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ 
ชิงปริมาณ 
1.นักรียนตัๅงตระดับประถมศึกษาละระดับมัธยมศึกษาทกุ
คนเดຌรียนรูຌสืไอทคนลยี พืไอพิไมประสิทธภิาพ฿นการรียนรูຌ 
100 % 
2.รงรียนมีหຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์ละมีครืไอง
คอมพิวตอร์ ทีไมีซอฟวร์ทีไทันสมัยรองรับทคนลยีสมัย฿หม 
จำนวน 2 หຌองปฏิบัติการ 
ชิงคุณภาพ 
1.นักรียนตัๅงตระดับประถมศึกษาละระดับมัธยมศึกษาทุก
คน มีทักษะ฿นการสืไอทคนลยี฿นการรียนรูຌ฿นระดับดีมาก 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 51,000 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนบຌานกูຌกู สำหรับดำนิน

ครงการพัฒนารงอาหาร 
ชิงปริมาณ 
1.นักรียนชัๅนอนุบาล 2-ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 จำนวน 310 
คน เดຌรับอาหารสะอาดปราศจากชืๅอรคกีไยวกับอาหารละ
เดຌรับความสะดวก฿นการ฿ชຌบริการรงอาหาร 
ชิงคุณภาพ 
1.นักรียนทุกคนเดຌรับสารอาหารครบทัๅง 5 หมู  เดຌรับอาหาร
สะอาด ปราศจากชืๅอรค ละมีภาวะภชนาการทีไดีขึๅน 100 
% ละเดຌรับความสะดวก฿นการ฿ชຌบริการรงอาหาร     
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การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 136,500 สนับสนนุงบประมาณ฿หຌรงรียนบຌานกูຌกู สำหรับดำนิน

ครงการพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ 
ชิงปริมาณ 1.นักรียนรຌอยละ 85 รวมกิจกรรมการรียนการสอน฿หຌมีความ
หลากหลายตามศักยภาพของนักรียน 2.นักรียนรຌอยละ 85 มีสุนทรียภาพละลักษณะนิสัยดຌาน
นาฏศิลป์ละการสดง  3. นักรียนรຌอยละ 85 มีอกาสรวมสืบสาน ประพณี 
ศิลปวัฒนธรรมเทย รวมกิจกรรมละมีผลงานดຌานนาฏศิลป์
ละการสดง 4. นักรียนรຌอยละ 85 นักรียนมีสุขภาวะทีไดีละมี
สุนทรียภาพ กลຌาสดงออก฿นกิจกรรมทีไหมาะสม 5. นักรียนรຌอยละ 85 เดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์ 6. นักรียนรຌอยละ 85 รวมกิจกรรม ละสรຌางความสัมพันธ์฿น
ชุมชน 
ชิงคุณภาพ 1.ครงการนีๅดำนินกิจกรรมกับนักรียนของรงรียนบຌานกูຌกู 
จำนวน ๓ํ์  คน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 150,000 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนบຌานทุงคาบุณยขจรประชา

อาสา 
ชิงปริมาณ 1.ครูผูຌสอนวิทยาศาสตร์รงรียนบຌานทุงคาฯ ทุกคนสามารถ฿ชຌ
หຌองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์฿นการจัดการรียนการสอนเดຌ
อยางมปีระสิทธิภาพ 2.นักรียนชัๅน ป.1 – ม.3 รงรียนบຌานทุงคาฯ ขຌา฿ชຌ
หຌองปฏิบัติการวิทยาศาสตร฿์นการรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ชิงคุณภาพ 1.ผูຌรียนมีหຌองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฿นการรียนรูຌ การ
ทดลอง การปฏิบัติกิจกรรมตางโทีไทันสมัย นารียนรูຌ ละมี
จตคติทีไดี฿นวิชาวิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 45,700 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌบຌานทุงคา บุณยขจรประชาอาสา 

สำหรับรงรียนดำนินครงการกษตรพืไอการรียนรูຌอยูอยาง
พอพียง 
ชิงปริมาณ 1.นักรียนรงรียนบຌานทุงคาฯ รຌอยละ 80 มีทักษะละ
ประสบการณ์฿นการทำกษตร 
ชิงคุณภาพ 1.พืไอสริมสรຌางความรูຌละประสบการณ์฿นการกษตร฿หຌกับ
นักรียน 2.พืไอ฿หຌรงรียนมีหลงรียนรูຌดຌานกษตรละสามารถป็น
หลงรียนรูຌบูรณาการรวมกับวิชาอืไนโ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม การศึกษา 1 2,866,328 - ดำนินการ  ดังนีๅ 

1. สนับสนุนคา฿ชຌจายสำหรับอาหารกลางวันนักรียน฿นสังกัด
ทศบาล ดังนีๅ 
1. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลตำบลรัษฎา  
จำนวน 60 คน  
2. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานทารือ฿หม  
จำนวน 150 คน 
3. นักรียนศูนย์พฒันาดใกลใกทศบาลรัษฎา (หลมตุຍกก) 
จำนวน 90 คน 
4. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกรงรียนบຌานทุงคา  
จำนวน  150 คน 
5. นักรียนรงรียนทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 255 คน  
2. สนับสนุนคา฿ชຌจายฯสำหรับสงสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทຌองถิไน  ดังนีๅ 
(1) กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 
(2) กจิกรรมอินตอร์นใตรงรียน 
(3) กิจกรรมอินตอร์นใตระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSl รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 
(4) กิจกรรมพัฒนาหຌองสมุด 
(5) กิจกรรมพัฒนาหลงรียนรูຌ 
(6) กิจกรรมสงบุคลากรครูขຌาฝຄกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
(7) กจิกรรมรณรงคป์ງองกนัยาสพติด 
(8) กิจกรรมรักการอาน฿นสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน 
3. สนับสนุนคา฿ชຌจายฯสำหรับการจัดการศึกษาตัๅงตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐานรงรียนทศบาลตำบล
รัษฎา ดังนีๅ 
1.คาจัดการรียนการสอน 
1.1 ครงการศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญ หลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนสำหรับรงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 
1.2ครงการเหวຌครู 
1.3ครงการสงสริมสถาบันชาติ ศาสนาละพระมหากษัตริย ์
 -กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา 
 -กิจกรรมวันมหงชาติ 
 -กิจกรรมวันขึๅนป฿หม 
 -กิจกรรมปลูกตຌนเมຌถวายดพอหลวง 
 -การสดงตนป็นพุทธมามกะ 
1.4ครงการสืบสานประพณีวันลอยกระทง 
1.5ครงการนิทรรศการวิชาการหงการรียนรูຌ 
1.6ครงการการรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
1.7ครงการวันดใกหงชาติ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     1.8ครงการจัดซืๅอวัสดุ/อุปกรณ์ พืไอสงสริมการ 

รียนการสอน 
1.9ครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย฿น 
สถานศึกษา 
1.10ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอน 
1.11ครงการประกวดมารยาท 
1.12ครงการรวมสืบสานประพณีวัฒนธรรมทຌองถิไน (ถือศีล
กินผัก) 
1.13ครงการพัฒนางานธุรการละงานสารบรรณ 
1.14ครงการฟันสวยยิๅม฿ส฿ส฿จสุขภาพ 
1.15ครงการหนูนຌอยขຌาครัว 
1.16ครงการสงสริมการสอนบบครงงาน 
1.17ครงการชุมชนมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษารงรียน 
ทศบาลตำบลรัษฎา 
1.18ครงการอนรุกัษ์ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
1.19ครงการขงขันกีฬาสีภาย฿นรงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 
1.20 ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภัยทศบาลตำบลรัษฎา 
2.คาหนังสือรียน 
3.คาอุปกรณ์การรียน 
4.คาครืไองบบนักรียน 
5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน 
5.1 ครงการพัฒนาทักษะทางศิลปะปฐมวยั 
5.2ครงการปຂดลกกวຌางหงการรียนรูຌ 
4. สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาสำหรับศนูย์พฒันา
ดใกลใก ดังนีๅ 
1. ศูนย์พฒันาดใกลใกทศบาลรัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 
1.1คาจัดการรียนการสอน 
 -ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอนสำหรับดใกปฐมวัย 
 -ครงการศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน (กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์) 
1.2.คาหนังสือรียน 
1.3.คาอุปกรณ์การรียน 
1.4.คาครืไองบบนักรียน 
1.5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย 
 -ครงการศึกษาหลงรียนรูຌละภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
1)กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การรียนรูຌชุมชนบຌานกูຌกู 
2)กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หมืองรภูกใต 
3)กิจกรรมทัศนศึกษาหมูบຌานวัฒนธรรมถลาง บຌานขนน 
2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียง
ตก)   



 
การติดตามละประมินผล 2 -42 

ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     2.1คาจัดการรียนการสอน 

 - ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอนสำหรับดใกปฐมวัย 
2.2คาหนังสือรียน 
2.3คาอุปกรณ์การรียน 
2.4คาครืไองบบนักรียน 
2.5คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย 
  - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌละภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (หมูบຌานขนน) 
2)สวนนกภูกใต 
3)ลมาละมวนๅำชว์ 
3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 
3.1คาจัดการรียนการสอน 
  - ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอนสำหรับดใกปฐมวัย 
3.2คาหนังสือรียน 
3.3คาอุปกรณ์การรียน 
3.4คาครืไองบบนักรียน 
3.5คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย 
  - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌละภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (บຌานขนน) 
2)ศูนย์การรียนรูຌชุมชนตำบลรัษฎา (ซอยมกลิไน) 
3)วัดเชยธาราม (วดัฉลอง) 
4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 
4.1คาจัดการรียนการสอน 
 -ครงการพัฒนาสืไอการรียนการสอนสำหรับดใกปฐมวัย 
4.2.คาหนังสือรียน 
4.3.คาอุปกรณ์การรียน 
4.4.คาครืไองบบนักรียน 
4.5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย 
  - ครงการดูงาน สถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละภูมิปัญญา
ทຌองถิไน  
1)มวนๅำลมาชวภ์ูกใต 
2)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง(บຌานขนน)  
5. ครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาดใกลใก 
ดังนีๅ 
1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 
1.1ครงการทัศนศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน  ดังนีๅ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตวภ์ูกใต 
 - กิจกรรมทศันศึกษาสวนนก 
 -กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง 
 -กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)      -กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช 

1.2ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันพอหงชาติ 
 - กิจกรรมวันมหงชาติ 
 - กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา 
 - กิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร 
1.3ครงการผลิตสืไอการรียนการสอน 
1.4ครงการสนทนาระหวางครูละผูຌปกครอง 
1.5ครงการชวนลานิทานสานฝันรักการอาน 
1.6ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภัย฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก 
1.7.ครงการรณรงคป์ງองกันอุบัติหตุทางถนน 
2. ศูนย์พฒันาดใกลใกทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียง
ตก) 
2.1ครงการทัศนศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หมืองรภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช (Vanich Farm) 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาAquaria Central Phuket 
2.2ครงการหทียนวันขຌาพรรษา 
2.3 ครงการวันพอหงชาติ 
2.4ครงการวันมหงชาติ 
2.5ครงการวันลอยกระทง 
2.6ครงการสนทนาระหวางครูละผูຌปกครอง 
2.7ครงการประพณีถือศีลกินผัก 
2.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภัย  
2.9ครงการหนูนຌอยปลอดภัยสวม฿สหมวกกันนใอค 
2.10ครงการผลิตสืไอการรียนการสอน 
2.11ครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรม
พัฒนาการสอนทักษะการรียนรูຌ  
3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 
3.1ครงการทัศนศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน  
 - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาละมวนๅำชว์ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ภูกใต 
 -กิจกรรมทัศนศกึษาเรวานิช - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
สัตว์นๅำ 
3.2ครงการหทียนวันขຌาพรรษา 
3.3ครงการวันพอหงชาติ 
3.4ครงการวันมหงชาติ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     3.5ครงการวันลอยกระทง 

3.6ครงการสนทนาระหวางครูละผูຌปกครอง 
3.7ครงการประพณีถือศีลกินผัก 
3.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภัย  
3.9ครงการรณรงค์ปງองกันอุบัติหตุทางทຌองถนน 
4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลรัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 
4.1ครงการการมีสวนรวมของวิทยากรละครู฿นชุมชน฿นการ
จัดการรียนการสอน 
 - กิจกรรมการสดงทຌองถิไน (รำรองงใง) 
 - กิจกรรมมุมภูมิปัญญาทຌองถิไน   
4.2ครงการสนทนาระหวางครูละผูຌปกครอง 
4.3ครงการการละลนพืๅนบຌาน 
4.4ครงการการรียนรูຌสูอาซียน 
4.5ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันม 
 - กิจกรรมวันพอ 
 - กิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร  
ฯลฯ 
4.6ครงการผลิตสืไอการรียนการสอน 
4.7ครงการทัศนศึกษาดูงานสถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌ 
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนพฤกษชาติภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูกใต (Phuket Bird Park) - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานชิ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์นๅำภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาAquaria Central Phuket 
4.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภัย 
4.9ครงการรณรงค์ปງองกนัอุบัติหตุทางทຌองถนน 
6. ครงการฝຄกซຌอมปງองกันภัย ดังนีๅ 
1.กิจกรรมมาตราการชวยหลือกรณีดใกจมนๅำ 
2.กิจกรรมการอบรม฿หຌความรูຌ มาตราการปງองกันละระงับ
อัคคีภัย 
3.กิจกรรมวิธีการอาตัวรอดมืไอติดอยู฿นรถ 
4.กิจกรรมมาตรการความปลอดภัยบนทຌองถนน 
5.กิจกรรมมาตรการการปງองกัน/การฝຄกซຌอมกรณีดใกถูกเฟฟງา
ชใอต อันตรายเฟฟງาละวิธีปງองกันเฟฟງาชใอตเฟฟງาดูด    
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สาธารณสุข 1 269,391.88 - จัดกิจกรรมตางโ ดังนีๅ 

1.จัดอบรม฿หຌความรูຌ อสม.ละกนนำ พรຌอมฝຄก 
ปฏิบัติ 1 ครัๅง/ป 
2.สำรวจจำนวนสุนัข มว ทัๅงทีไมีจຌาของละจรจัด 1 ครัๅง/ป 
3.ฉีดวัคซีนเดຌรຌอยละ 80 ของจำนวนสุนัขหรือมวทีไสำรวจ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สาธารณสุข 1 (ดำนินการดยเม

฿ชຌงบประมาณ) - จัดกิจกรรมสำรวจละตรวจสุขาภิบาลตูຌนๅำหยอดหรียญ฿น
พืๅนทีไทศบาลตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สาธารณสุข 1 440,000 - สนับสนุนงบประมาณการดำนินงานบຌานพักพิงสุนัขจรจัด

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

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 29,706.20 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการดูลสุขภาพของผูຌสูงอายุ 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 49,735 - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ ชน ดຌานการนันทนาการดຌานการ
มีสวนรวมดຌานการมีสวนรวมป็นตຌน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 10,375 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการดูลสุขภาพของคนพิการ 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 (ดำนินการดยเม
฿ชຌงบประมาณ) - จัดอบรม฿หຌความรูຌเดຌขຌาถึงขຌอมลูขาวสาร สิทธิประยชน์ทีไ

กีไยวขຌองกับคนพิการ 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม  สังคม

สงคราะห์ 1 39,856 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการดำนินชีวิต฿นสังคม 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สงัคม

สงคราะห์ 1 116,676 - จัดกจิกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 29,783.60 - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌรืไองทคนลยีการ฿ชຌทคนลยี
ตางโ ฿นกลุมผูຌสูงอายุละการตรียมพรຌอมรองรับการ
ปลีไยนปลงตางโ ฿นยุค 4.0 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 49,295 - จัดอบรม฿หຌความรูຌ หลักสูตรการรียนการสอนทีไป็น
ประยชน์ตอผูຌสูงอายุ ชน การออม การดูลสุขภาพชองปาก 
การออกกำลังกายละกายบริหาร นาฏศิลป์เทย ป็นตຌน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 49,953 - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโทีไกีไยวนืไองกบัดใกละยาวชนชน 
การปງองกຌนละกຌเขการตัๅงครรภ์฿นวัยรุน การปງองกันละการ
กຌเขปัญหายาสพติดนักสังคมสงคราะห์นຌอย ป็นตຌน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 136,000 
฿ชຌงบประมาณจาก

พมจ.ภูกใต - สงคราะห์ครอบครัวผูຌดຌอยอกาสทางสงัคม ประมาณ 100 
ครอบครัวโ ละ 2,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 30,306 - จัดกิจกรรมตางโของศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ฿นการกຌเข
ปัญหากีไยวกับครอบครัว฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 46,730 - การจัดกิจกรรมตางโดຌานนันทนาการ กิจกรรมลกปลีไยน
รียนรูຌ - การจัดการอบรมหลักสูตรการรียนการสอนทีไหมาะสม
สำหรับผูຌสูงอายุ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 9,707.04 - จัดกิจกรรมพืไอตอตຌานยาสพติด ดังนีๅ 

1.รณรงค์ปງองกนัพืไออาชนะยาสพติด฿นขตตำบลรัษฎา 
หมูบຌาน เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 
2.รวมจัดกิจกรรมนืไอง฿นวันยาสพติดลก 26 มิ.ย. ของทุกป 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 1 137,243 1.จัดการขงขันกีฬาหมูบຌาน"ทศบาลตำบลรัษฎา" 2.จัดการขงขันดิน-วิไง "รัษฎามินิมาราธอน" 3.จดัการขงขันกีฬานักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกละอนุบาล

ทศบาลตำบลรัษฎา 4. จัดการขงขันกีฬายาวชนละประชาชนตำบลรัษฎา 
ฯลฯ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 1 5,600 - นักกีฬาผูຌทำชืไอสียงละผูຌ฿หຌการสนับสนุนดຌานการกีฬา

ทศบาลตำบลรัษฎาเดຌรับการยกยองชิดชูกียรติ  - เดຌรับความรวมมือ฿นการพัฒนาดຌานการกีฬา 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 1 233,425.52 - จัดกิจกรรมวันสำคัญดຌานวัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไนละ

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

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 1 3,532.20 - จัดกิจกรรม  ดังนีๅ 

1. จัดอบรมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาทຌองถิไน (นาฏศิลป ์
ศิลปะ ประดิษฐ์ ฯลฯ) 
2. สงสริมการจัดกิจกรรมสืบสานประพณี วัฒนธรรมละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 
3. สืบสานวัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน ชน รองงใง     
กลองยาว  ฯลฯ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 1 50,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูกใต 

สำหรับดำนินการครงการงานสดุดีทຌาวทพกระษัตรี ทຌาวศรี
สุนทร จงัหวัดภูกใต 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 1 113,733 - อบรมพัฒนาทักษะกีฬากดใกละยาวชนตำบลรัษฎาตาม

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

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 1 180,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌกมัสยิดลีวาอุຌลอิสลามสำหรับ

ครงการสงสริมการรียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมสงสริมการรียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไนับถือศาสนาอิสลามเดຌรับการ

ฝຄกอบรม จำนวน 60 คน 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม งบกลาง 1 47,744,400 - ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละผูຌปຆวยอดส์เดຌรับบีๅยยังชีพ 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม งบกลาง 1 71,905 - สมทบทุนการจัดสวัสดิการชุมชน฿นอัตราสวน 1:1:1 (ประชาชน:รัฐบาล:อปท.) ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

รัษฎา (365บาท/คน/ป) 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม งบกลาง 1 1,312,515 - อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพทศบาล ตำบลรัษฎา฿น

การดูลสุขภาพของประชาชนตามรายละอียดของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพหงชาติปละ 1 ครัๅง 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 46,505 - จัดครงการจัดทำผน พัฒนาทຌองถิไน ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
1.จัดวทีประชาคม พืไอสำรวจปัญหา/ความตຌองการของ
ประชาชนอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
2.ประชุมคณะกรรมการทีไจัดทำผนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
อยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
3.จัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน พืไอผยพรละประชาสัมพนัธ์ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บรหิารงาน

ทัไวเป 1 12,030 - จัดทำครงการติดตามละประมินผลผนพฒันาทຌองถิไน 
ดยมีรายละอียดดังนีๅ 1.จัดประชุมคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ทຌองถิไน  2. ดำนินการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 3.จัดทำอกสารทีไกีไยวขຌอง รายงานผลการดำนินงาน 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 302,431 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ดยจัดฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน
฿หຌผูຌบริหาร สมาชิกสภา จຌาหนຌาทีไของทศบาลตำบลรัษฎา 
ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นรืไองตางโ ดังนีๅ 1.การปฐมนิทศพนักงาน 2.ดຌานคุณธรรมจริยธรรม฿นการปฏิบัติงาน 3.ดຌานมนุษยสัมพันธ์฿นการทำงาน การจูง฿จ การประสานงาน
การสืไอความหมาย การบริการ การทำงานป็นทมี การทำงาน
บบมุงผลสัมฤทธิ์ ยึดมัไน฿นความถูกตຌองความขຌา฿จของ
องค์กร 4.ดຌาน พรบ. ขຌอมูลขาวสารของทางราชการ 5.ดຌานระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 1,092,660 - ดำนินการจຌางหมาละปรับปรุงดูลอาคารสำนักงาน
รายละอียด ดังนีๅ 
1.จຌางหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานทศบาล 
2.จຌางหมาจຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัยบริวณสำนักงาน
ทศบาล 
3.จຌางดูลรักษาลิฟท์ภาย฿นสำนักงานทศบาล 
4.จຌางหมากำจัดมลง ปลวกละสัตว์อืไนโ ภาย฿นละ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ)     ภายนอกอาคารสำนักงานทศบาลตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บรหิารงาน

ทัไวเป 1 507,536 - 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.ดำนินการตออายุวใบเซด์ละอปพลิคชัไนทศบาล 6.จัดทำวีดีทัศน์นำสนอทศบาลตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 149,502.50 - ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌละพัฒนาศักยภาพกผูຌบริหาร สมาชิก
สภาทศบาล 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 42,986 - จัดประชุม อบรม ตัวทนประชาชน฿นตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 
จำนวนเมนຌอยกวา 70 คน 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 35,577.50 - 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 4,066 - จัดอบรมคณะกรรมการวิคราะห์ความสีไยงกีไยวกับการ
ปฏิบัติหบຌาทีไทีไอาจกดิจากการมีผลประยชนท์ับซຌอนจำนวน
เมนຌอยกวา 12 ราย 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 153,624.60 - จัดกิจกรรมวันสำคัญของทศบาล ประกอบดຌวย 
1. วันทຌองถิไนเทย 
2. วันทศบาล 
3. วันรำลึกพระยารัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 269,319 - จัดทำปງายประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา จำนวนเมนຌอย
กวา 3 จุด 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 67,410 - จຌางหมาดูล บำรุงรักษาละซอมซมครืไองคอมพิวตอร์ม
ขายของระบบกลຌอง CCTV ของทศบาลตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 17,866.12 - จัดทำสืไอประชาสัมพันธ์พืไอปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 

ดังนีๅ 1.จัดทำผนพับ สืไอสิไงพิมพ์ กีไยวกับภัยตางโ 2.จัดทำผนปງายตือนภัย 3.จัดทำปງายประชาสัมพันธ์ปງองกันหตุภัยตางโ   
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 92,000 - ฝຄกทักษะ ฿หຌความรูຌ฿นการปฏิบัติงานฝຄกทบทวนการ฿ชຌ

อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌการสรຌางสถานการณ์สมมุติ ฯลฯ 
฿หຌกบุคลากร จຌาหนຌาทีไงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
อยางนຌอยดือนละ 1 ครัๅง  - จัดศึกษาดูงานลกปลีไยนประสบการณ์ดຌานการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย   

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร สาธารณสุข 1 1,500,000 - ดำนินการบำรุงรักษาละซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ 1.รถดูดคลนลน 
การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 13,665 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกผูຌนำชุมชนละครือขายตางโ ฿นตำบล

รัษฎา  จำนวน 40 คน 
รวม 86 96,317,110.43  

การประมินผลการทำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 

ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย  

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คหะละ

ชุมชน 1 1,202,129.82 - ขยายขตเฟฟງา฿นขตทศบาล
ตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 - ประชาชนมีเฟฟງา฿ชຌอยาง

ทัไวถึง 
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คหะละ

ชุมชน 1 199,027.50 - ขยายขตประปา฿นขตทศาล
ตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 - ประชาชนมีประปา฿ชຌ

อยางทัไวถึง 
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 970,732.83 - จัดซืๅอหินคลุก จำนวน 2,000 
ลูกบาศก์มตร  สำหรับเวຌถม
ถนนทีไป็นหลุมป็นบอ฿นพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา - ถนนเมป็นหลุมป็นบอ

ประชาชนเดຌรับความ
สะดวก฿นการดินทาง 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน อุตสาหกรรม

ละการยธา 1 295,000 - ปรับปรุงบอนๅำ฿หຌมีขนาด Ø 2.00 มตร ความลึก 8.50 มตร  - ทพืๅนชานพักบอ ขนาด 5.00 x 6.00 มตร  หนา 0.15 มตร  - ติดตัๅงหลังคาครงหลใกพรຌอม
มุงหลังคามทัลชีท หนา 0.47 
มิลลิมตร - ประชาชนมีนๅำ฿ชຌอยาง

สะอาด 
การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 36,831 - จัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌบริวณ

ริมถนนทางทຌา ละทีไสาธารณะ
ตางโ ฿นวันสำคัญตางโ ชน วัน
สิไงวดลຌอมลก วันทศบาล วัน
พอหงชาติ วันมหงชาติป็น
ตຌน  ดังนีๅ 
1.กำหนดจัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌ
อยางนຌอย 2 ครัๅง/ป - พืๅนทีไตำบลรัษฎามี

จำนวนตຌนเมຌพิไมขึๅน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนนิการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     2.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿นตละ

ครัๅงจำนวน 100 คน 
3.ตຌนเมຌสีขียว฿นพืๅนทีไตำบล
รัษฎามีจำนวนพิไมขึๅน อยาง
นຌอยปละ 1,000 ตຌน  

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 11,441.35 - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้นฟู ละ

ปลูกปຆาชายลน ดังนีๅ 
1.กำหนดจัดกิจกรรมปลูกปຆา
ชายลน พืไอพิไมติมละ
ทดทนทีไตຌนเมຌชายลนสียหาย 
อยางนຌอย2ครัๅง/ป 
2.จัดกิจกรรม฿หຌความรูຌกดใก 
ยาวชน ละประชาชนถึง
วิธีการดูลรักษา ฟ้นฟูละ
คุณประยชน์ของปຆาชายลน
อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 
3.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿นตละ
ครัๅงจำนวน 100 คน 
4.ตຌนเมຌปຆาชายลน฿นพืๅนทีไตำบล
รัษฎา มีจำนวนพิไมขึๅนอยาง
นຌอยปละ 2,000 ตຌน - ตຌนเมຌปຆาชายลน฿นพืๅนทีไ

ตำบลรัษฎามจีำนวนพิไม
มากขึๅน  - ดใก ยาวชน ละ
ประชาชนมีความรูຌ฿นการ
ดูลรักษา ฟ้นฟูละ
คุณประยชน์ของปຆาชาย
ลน 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 6,716.50 - จัดกิจกรรมฟ้นฟูละรณรงค์ 

ดังนีๅ 1.กิจกรรมฝງาระวังคุณภาพ
หลงนๅำสาธารณะ อยางนຌอย 2 
ครัๅง/ป 2.กิจกรรม นักสืบสายนๅำจดั
฿หຌความรูຌละศึกษาดงูานกดใก 
ยาวชน กีไยว กับการฝງาระวัง
คุณภาพหลงนๅำสาธารณะ ละ
วิธีฟ้นฟูบำบัดนๅำอยางถูกวิธี 
จำนวนผูຌขຌารวมอยางนຌอย 50 
คน ปละ 1 รุน 3.จัดซืๅอสารคมีวสัดุครืไองมือ฿น
การบำบัดนๅำสียละการจัด
กิจกรรมชน การทำนๅำหมัก
ชีวภาพการทำ EM Ballป็นตຌน - ดใก ยาวชน มีความรูຌ

กีไยวกับการฝງาระวัง
คุณภาพหลงนๅำสาธารณุ
ละวิธีการฟ้นฟูบำบดันๅำ
อยางถูกวิธี 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 17,897.05 - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 1. จัดการประชาสัมพันธ์การ

จัดการขยะมูลฝอยอยางทัไวถึง 2. จัดอบรม฿หຌความรูຌรืไองการ
คัดยกขยะมูลฝอยก - สถาบันการศึกษา฿นพืๅนทีไ

มีความรูຌละทักษะการคัด
ยกขยะมลูฝอยพิไมขึๅน 
ละสามารถนำมา
ประยุกต์฿ชຌ฿น 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนนิการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     สถาบนัการศึกษา฿นพืๅนทีไ 3. จัดกิจกรรมประกวดชุมชน

หนຌาบຌานนามอง ชีวิตประจำวันเดຌ 
การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 42,463 - จดักิจกรรมปลอยพันธ์สตัว์นๅำ

นืไอง฿นวันสำคัญตางโ  
 - กิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ฿น
การทำธนาคารป ู - พิไมพันธ์ุสัตว์นๅำ฿นหลง

นๅำธรรมชาต ิ
 - ประชาชนละ
ชาวประมงมีความรูຌ฿นการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์นๅำจาก
การทำธนาคารป ู

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 124,893.10 - จดัอบรม฿หຌความรูຌการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช  - จัดทำฐานทรัพยากรทຌองถิไน - สนองพระราชดำรสิมดใจ
พระทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี - พัฒนาทຌองถิไนตอเปจาก
ฐานขຌอมูลทีไม ี

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม สาธารณสุข 1 6,656,666.70 - จຌางหมาอกชนรักษาความ

สะอาด งานกวาดถนนพรຌอมตัด
หญຌาละดูลตกตงสวนหยอม
ขตทศบาลตำบลรัษฎา (รายละอียดตามขຌอกำหนดของ
ทศบาลตำบลรัษฎา) - ถนนละสวนหยอม฿น

ขตทศบาลตำบลรัษฎามี
ความป็นระบียบ สะอาด
รียบรຌอย 

การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม คหะละ

ชุมชน 1 18,214,059.90 - จຌางหมาอกชนดำนินการ
กใบขนขยะละรักษาความ
สะอาด฿นขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา 
(รายละอียดตามขຌอกำหนดของ 
ทต.รัษฎา) - การกใบขยะ฿นขต

ทศบาลตำบลรัษฎามี
ความสะอาดรียบรຌอย  - กຌเขปัญหารืไองการ
รຌอยงรียนเดຌครบถຌวน 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว บริหารงาน

ทัไวเป 1 404,600 - กิจกรรมจัดงานสดงดนตรี 
จำหนายสินคຌาอาหารทะลละ
ธุรกิจทีไกีไยวนืไองกับการ
ทองทีไยว  จำนวน 1 ครัๅง - กระตุຌนศรษฐกิจ฿นตำบล

รัษฎา 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 29,685 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน
฿หຌกผูຌสูงอายุ - สงสริมความรูຌละทักษะ

ดຌานอาชีพ฿หຌกผูຌสูงอายุ฿หຌ
เดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ตอตนองละ
ครอบครัว 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 29,221.21 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน
฿หຌกผูຌดຌอยอกาส - สงสริมความรูຌละทักษะ

ดຌานอาชีพ฿หຌกผูຌดຌอยอกาส
฿หຌเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ตอตนอง 

การพัฒนา
ศรษฐกจิละการ
ทองทีไยว สังคม

สงคราะห์ 1 7,720.50 - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน
฿หຌกคนพิการ - สงสริมความรูຌละทักษะ

ดຌานอาชีพ฿หຌกคนพิการเดຌ
฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์
ตอตนองละครอบครัว 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 112,166.05 - จดัฝຄกอบรมอาชีพระยะสัๅน

฿หຌกกลุมมบຌาน สตรีละ
ประชาชนทัไวเป จำนวนปละ 6 
หลักสูตรโละ 20 คน - ผูຌขຌารวมอบรมมีความรูຌ

ละทักษะดຌานอาชีพ 
การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 9,535 - ฝຄกอบรมละลกปลีไยนรยีนรูຌ

ประสบการณ์การทำงานของ
คณะกรรมการศูนย์บริการฯละ
จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง จำนวน 1 
รุนโ ละ 30 คน - ป็นศูนย์รวม฿นการ

ลกปลีไยนรียนรูຌดຌาน
การกษตร฿นตำบลรัษฎา 

การพัฒนา
ศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว การพาณิชย์ 1 1,805,700 - ดำนินการจຌางหมาดูลรักษา

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

จังหวัดภูกใตหงทีไ 2 
สะอาด สวยงามมีความ
ปลอดภัยสรຌางความพึง
พอ฿จกผูຌมา฿ชຌบริการ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม รักษาความ

สงบภาย฿น 1 93,563 - จัดกิจกรรมครงการฝຄกซຌอม
ผนสาธารณภัย฿นพืๅนทีไสีไยงภัย
ละฝຄกซຌอมผนอาคาร ดยมี
รายละอียด ดังนีๅ 1.ฝຄกซຌอมผนสาธารณภัย฿น
พืๅนทีไสีไยงภัย อยางนຌอยปละ 1 
ครัๅง 2.ฝຄกซຌอมผนอพยพ กรณีกิด
พลิงเหมຌอาคารสำนักงาน อยาง
นຌอยปละ 1 ครัๅง - ประชาชน฿นพืๅนทีไสีไยงภัย 

มีความรูຌความขຌา฿จละ
สามารถชวยหลือตัวองเดຌ
มืไอกิดภัย 
 - พนักงานทศบาลมี
ความรูຌความขຌา฿จสามาถ
ชวยหลือตนองเดຌมืไอกิด
ภัย 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม รักษาความ

สงบภาย฿น 1 49,605.20 - จัดกิจกรรมรณรงคป์ງองกันการ
ลดอุบัติหตุ฿นชวงทศกาล 
จำนวน2ครัๅง/ป 
1. ทศกาลป฿หม 1 ครัๅง 
2. ทศกาลสงกรานต์ 1 ครัๅง - ประชาชนเดຌรับความ

สะดวกละปลอดภัย฿นการ
฿ชຌรถ฿ชຌถนน฿นชวงทศกาล 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม รักษาความ

สงบภาย฿น 1 97,070.40 - จัดอบรม฿หຌความรูຌละฝຄก
ทักษะการระงับอัคคีภัย฿หຌก
นักรียนละประชาชน฿นตำบล
รัษฎา ดังนีๅ 1. นักรียนเมนຌอยกวา 3 
รงรียน/ป 2. สถานประกอบการ/ประชาชน
เมนຌอยกวา3ครัๅง/ป - ประชาชน นักรียนสถาน

ประกอบการ฿นพืๅนทีไ มี
ความรูຌความขຌา฿จ มีทักษะ
฿นการระงับอัคคีภัยละ
สามารถชวยหลือตนองเดຌ
มืไอกิดอัคคีภัย 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม รักษาความ

สงบภาย฿น 1 (ดำนินการดยเม
฿ชຌงบประมาณ) 1.จัดอบรม/รณรงค์฿หຌความรูຌ

ความปลอดภัยดຌานจราจร฿หຌก
นักรียนละประชาชน฿นตำบล
รัษฎาเมนຌอยกวา4ครัๅง/ป - ประชาชน฿นพืๅนทีไมี

ความรูຌดຌานระบียบจราจร 
ลดอุบัติหตุบนทຌองถนน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     2.ปງายประชาสัมพันธ์สรຌางวินัย

ดຌานจราจร ลดอุบัติหตุ3.
กิจกรรมขຌามถนนปลอดภัย  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม  รักษาความ

สงบภาย฿น 1 34,242.14 - จัดระบียบความป็นระบียบ
รียบรຌอยบนทางทຌา฿นพืๅนทีไหมู
ทีไ 1-7 ดยดำนินการดังนีๅ 1.ปງาย สืไอประชาสัมพันธ์  2.ฝຄกอบรมผูຌคຌาขาย หาบร ผง
ลอย จำนวน 1 ครัๅง/ป - ประชาชน฿นพืๅนทีไสามารถ

฿ชຌทางทຌา฿นการสัญจรเป
มาเดຌอยางสะดวกกิดความ
ป็นระบียบรียบรຌอยของ
บຌานมือง 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 309,600 - จัดการรียนการสอนภาษา 

อังกฤษ฿หຌกับนักรียนศูนย์
พัฒนาดใกลใกละรงรียน฿น
สังกัด - นักรียน฿นสังกัดทศบาล

ตำบลรัษฎามีทักษะ฿นการ
฿ชຌภาษาตางประทศ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม การศึกษา 1 8,019.04 - จัดกิจกรรมปฐมนิทศ

ผูຌปกครองนักรียนศูนย์พัฒนา
ดใกลใก สังกัดทศบาลตำบล
รัษฎา - ผูຌปกครองนักรียนเดຌรับ

ทราบการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

การพฒันาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม การศึกษา 1 7,444.20 - จัดนิทรรศการละสงนักรียน

฿นรงรียนละศูนย์พัฒนาดใก
฿นสังกดัทศบาลตำบลรัษฎาขຌา
รวมประกวดละขงขันผลงาน
ทางวิชาการระดับตางโชน 
ระดับสถานศึกษา ระดับทศบาล 
ระดับภาค ระดับประทศ ฯลฯ - ครูละบุคลากรทางการ

ศึกษาเดຌลกปลีไยนรียนรูຌ
฿นการพัฒนาการจัด
การศึกษา 

การพฒันาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 41,020 - จัดอบรมละศึกษาดูงาน

สำหรับครู ผูຌดูลดใกละ
บุคลากรทางการศึกษา ของ
สถานศึกษา฿นสังกดั - ครูละบุคลากรทางการ

ศึกษามีความรูຌละทักษะ
พิไมขึๅน สามารถนำมา
ประยุกต์฿ชຌ฿นการจัดการ
รียนการสอน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 617,990 - ดำนินการจຌางหมาอกชนพืไอ

ดูลรักษาอาคารรียนอาคาร 
ประกอบของรงรียนละศูนย์
พัฒนาดใกลใกสังกัดทศบาล
ตำบลรัษฎา ดยมีรายละอียด 
ดังนีๅ 
1.จຌางยามรักษาความปลอดภัย 
2.จຌางกำจัดมลง/ปลวกภาย฿น 
ภายนอกอาคาร 
3.จຌางหมาทำความสะอาด/พน
ฆาชืๅอรค ภาครียนละ 2 ครัๅง   - อาคารรยีนปลอดภัย  - อาคารเมกิดปัญหา

มลง/ปลวก 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 58,183.80 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ดຌานวิชาการกยาวชนระดับ
ประถมศึกษาปทีไ 6 มัธยมศึกษา
ปทีไ 2 ละยาวชน฿นขตพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา - ดใกละยาวชนตำบล

รัษฎาเดຌรียนรูຌละมีทักษะ
กระบวนการคิดวิคราะห์ มี
ทักษะกาคิดทาง
วิทยาศาสตร์ละ
คณิตศาสตร์พิไมขึๅน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 96,785.60 - จัดอบรมทักษะดนตรีกีฬาละ

กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ หลัง
ลิกรียนตามความสน฿จของ
นักรียนจากรงรียนบຌานทุงคาฯ,รงรียนกาะสิหร,รงรียนบຌาน
กูຌกูละยาวชนตำบลรัษฎา - นักรียนเดຌ฿ชຌวลาวางหลัง

ลิกรีน฿หຌป็นประยชน์ 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม การศึกษา 1 57,899.96 - จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿นการ

ปງองกันการ฿ชຌสารสพติด฿นดใก
นักรียน฿นขตพืๅนทีไ ซึไงกำลัง
ศึกษานอยู฿นระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5,6 - ดใกละยาวชนมคีวามรูຌ

ละภูมิคุຌมกันตຌานยาสพ
ติด 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม  การศึกษา 1 86,981.42 - จัดการศึกษาอบรมสำหรับ

ยาวชนละประชาชน฿นทຌองถิไน - ดใกละยาวชนตำบล
รัษฎามีทักษะบืๅองตຌน฿น
การตอยอดประกอบอาชีพ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 68,720 - จัดซืๅอหนังสือ หนังสือพิมพ์ 

วารสาร ฯลฯ ฿หຌกศาลาอาน
หนังสือของชุมชนหรือทีไอืไนโ ทีไ
มีเวຌพืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌวลา
วางมาอานหนังสือ - สงสริม฿หຌดใก ยาวชน

ละประชาชนตำบลรัษฎา 
มีนิสัยรักษการอาน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 5,292,000 สนบัสนนุงบประมาณ฿หຌก

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

รับประทาน 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 253,936 - ดำนินการ ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ 2. จัดนิทรรศการกลุมปງาหมาย

คือ ยาวชน฿นขตพืๅนทีไตำบล
รัษฎา  - ยาวชนเดຌรับการปลูกฝัง

จิตสำนึกละการตอตຌาน
การทุจริตอยางถูกตຌอง 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 3,688 - จัดอบรมพฒันาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย฿หຌกครู ผูຌดูล
ดใกละบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา฿นสังกัด - ศูนย์พัฒนาดใกลใกมี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 98,800 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ

รงรียนกาะสิหร สำหรับ
ดำนินครงการพัฒนารงอาหาร
พืไอภาวะภชนาการทีไดีของ
นักรียนชิงปริมาณ 1.นักรียนรงรียนกาะสิหรชัๅน
อนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปทีไ 3 
ทุกคน 2.ครู บุคลการทางการศึกษา 
ละบุคคลทีไมาติดตอราชการ 
ชิงคณุภาพ 1.นักรียนทุกคนเดຌรับ
สารอาหารครบทัๅง 5 หมู เดຌ
รับประทานอาหารทีไสะอาด
ปราศจากชืๅอรค 2.นักรียนทุกคนเดຌ฿ชຌรงอาหาร
ทีไเดຌมาตรฐานดຌานสุขอนามัย 
ละสุขาภิบาลรงอาหาร 3.นักรียนมีภาวะภชนาการทีไดี
ขึๅน มีความสะดวก ปลอดภัย฿น
การ฿ชຌบริการรงอาหารของ
รงรียน - นักรียนมีภาวะ

ภชนาการทีไดีขึๅนมีความ
สะดวกปลอดภัย฿นการ฿ชຌ
บริการรงอาหารของ
รงรียน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 148,500 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

กาะสิหร สำหรับดำนิน
ครงการปรับปรุงหຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ 
ชิงปริมาณ 
1.นักรียนตัๅงตระดับ
ประถมศึกษาละระดับ
มัธยมศึกษาทุกคนเดຌรียนรูຌสืไอ
ทคนลยี พืไอพิไมประสิทธิภาพ
฿นการรียนรูຌ 100 % 
2.รงรียนมีหຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ละมีครืไอง
คอมพิวตอร์ ทีไมีซอฟวร์ทีไ
ทันสมัยรองรับทคนลยี
สมัย฿หม จำนวน 2 
หຌองปฏิบัติการ - รงรียนมีหຌองปฏิบัติการ

คอมพิวตอร์ทีไทันสมัย
รองรับการรียนรูຌ฿น
ศตวรรษทีไ 21 



 
การติดตามละประมินผล 2 -56 

ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     ชิงคุณภาพ 

1.นักรียนตัๅงตระดับ
ประถมศึกษาละระดับ
มัธยมศึกษาทุกคน มีทักษะ฿น
การสืไอทคนลยี฿นการรียนรูຌ฿น
ระดับดีมาก  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 51,000 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

บຌานกูຌกู สำหรับดำนินครงการ
พัฒนารงอาหาร 
ชิงปริมาณ 
1.นักรียนชัๅนอนุบาล 2-ชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 6 จำนวน 310 
คน เดຌรับอาหารสะอาด
ปราศจากชืๅอรคกีไยวกับอาหาร
ละเดຌรับความสะดวก฿นการ฿ชຌ
บริการรงอาหาร 
ชิงคุณภาพ 1.นักรียนทุกคนเดຌรับ
สารอาหารครบทัๅง 5 หมู  เดຌรับ
อาหารสะอาด ปราศจากชืๅอรค 
ละมีภาวะภชนาการทีไดีขึๅน 100 % ละเดຌรับความสะดวก
฿นการ฿ชຌบริการรงอาหาร - นักรียนทุกคนเดຌรับ

อาหารสะอาดเดຌรับความ
สะดวก฿นการ฿ชຌบริการ
ปราศจากชืๅอรคกีไยวกับ
อาหาร 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 136,500 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

บຌานกูຌกู สำหรับดำนินครงการ
พัฒนาคุณภาพการรียนการสอน
วิชานาฏศิลป์ 
ชิงปริมาณ 1.นักรียนรຌอยละ 85 รวม
กิจกรรมการรียนการสอน฿หຌมี
ความหลากหลายตามศักยภาพ
ของนักรียน 2.นักรียนรຌอยละ 85 มี
สุนทรียภาพละลักษณะนิสัย
ดຌานนาฏศิลป์ละการสดง  3. นักรียนรຌอยละ 85 มีอกาส
รวมสืบสาน ประพณี 
ศิลปวัฒนธรรมเทย รวมกิจกรรม
ละมีผลงานดຌานนาฏศิลป์ละ
การสดง 4. นักรียนรຌอยละ 85 นักรียนมี
สุขภาวะทีไดีละมีสนุทรียภาพ  - สงสริมการจดักิจกรรม

การรียนการสอน฿หຌมีความ
หลากหลายตามศักยภาพ
ของนักรียน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     กลຌาสดงออก฿นกจิกรรมทีไ

หมาะสม 5. นักรียนรຌอยละ 85 เดຌ฿ชຌวลา
วาง฿หຌกิดประยชน์ 6. นักรียนรຌอยละ 85 รวม
กิจกรรม ละสรຌางความสัมพันธ์
฿นชุมชน 
ชิงคุณภาพ 1.ครงการนีๅดำนินกิจกรรมกับ
นักรียนของรงรียนบຌานกูຌกู 
จำนวน ๓ํ์  คน  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 150,000 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียน

บຌานทุงคาบุณยขจรประชา
อาสา 
ชิงปริมาณ 1.ครูผูຌสอนวิทยาศาสตร์รงรียน
บຌานทุงคาฯ ทุกคนสามารถ฿ชຌ
หຌองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์฿น
การจัดการรียนการสอนเดຌอยาง
มปีระสิทธิภาพ 2.นักรียนชัๅน ป.1 – ม.3 
รงรียนบຌานทุงคาฯ ขຌา฿ชຌ
หຌองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์฿น
การรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ชิงคุณภาพ 1.ผูຌรียนมีหຌองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ฿นการรียนรูຌ การ
ทดลอง การปฏิบัติกิจกรรมตางโ
ทีไทันสมัย นารียนรูຌ ละมีจต
คติทีไดี฿นวิชาวิทยาศาสตร์ - นักรียนมีหຌองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์พืไอ฿ชຌ฿น
กิจกรรมการรียนการสอน
ทีไเดຌมาตรฐานละพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 45,700 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌบຌาน

ทุงคา บุณยขจรประชาอาสา 
สำหรับรงรียนดำนินครงการ
กษตรพืไอการรียนรูຌอยูอยาง
พอพียง 
ชิงปริมาณ 1.นักรียนรงรียนบຌานทุงคาฯ 
รຌอยละ 80 มีทักษะละ
ประสบการณ์฿นการทำกษตร 
ชิงคุณภาพ - นักรียนมีความรูຌความ

ขຌา฿จ฿นรืไองการปลูกพืช
ละรืไองการลีๅยงสัตว์
บืๅองตຌน 



 
การติดตามละประมินผล 2 -58 

ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     1.พืไอสริมสรຌางความรูຌละ

ประสบการณ์฿นการกษตร฿หຌกับ
นักรียน 2.พืไอ฿หຌรงรียนมีหลงรียนรูຌ
ดຌานกษตรละสามารถป็น
หลงรียนรูຌบูรณาการรวมกับ
วิชาอืไนโ  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม การศึกษา 1 2,866,328 - ดำนินการ  ดังนีๅ 

1. 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. นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก
รงรียนบຌานทุงคา  
จำนวน  150 คน 
5. นักรียนรงรียนทศบาล
ตำบลรัษฎา จำนวน 255 คน  
2. สนบัสนุนคา฿ชຌจายฯสำหรับ
สงสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทຌองถิไน  ดังนีๅ 
(1) กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
(2) กจิกรรมอินตอร์นใตรงรียน 
(3) กิจกรรมอินตอร์นใตระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSl 
รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 
(4) กจิกรรมพัฒนาหຌองสมุด 
(5) กิจกรรมพัฒนาหลงรียนรูຌ 
(6) กิจกรรมสงบุคลากรครูขຌา
ฝຄกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
(7) กจิกรรมรณรงค์ปງองกนัยา
สพติด 

 - นักรียนเดຌรับประทาน
อาหารทีไมีคณุคาตามหลัก
ภชนาการ มสีุขภาพ
รางกายขใงรง สมบรูณ์
ละมสีุขนิสัย 
ทีได ี            - ครูละบุคลากรทางการ
ศึกษากิดการรียนรูຌละมี
ความขຌา฿จสามารถนำเป
การปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 - หลักสูตรการศึกษาเดຌ
มาตรฐานตามการศกึษา 
 - รงรียนมีครือขาย
อินตอร์นใต฿ชຌสืบหาขຌอมูล 
 - บุคลากรมีความรูຌละ
ทักษะทางดຌานทคนลยี
พิไมขึๅน - ผูຌรียนมีนสิัยรักการอาน
พิไมขึๅน   
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     (8) กิจกรรมรักการอาน฿น

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน  
3. สนับสนุนคา฿ชຌจายฯสำหรับ
การจัดการศึกษาตัๅงตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัๅน
พืๅนฐานรงรียนทศบาลตำบล
รัษฎา ดังนีๅ 
1.คาจัดการรียนการสอน 
1.1 ครงการศึกษาดูงานสถานทีไ
สำคัญ หลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนสำหรับรงรียน
ทศบาลตำบลรัษฎา 
1.2ครงการเหวຌครู 
1.3ครงการสงสริมสถาบันชาติ 
ศาสนาละพระมหากษัตริย์ 
 -กิจกรรมหทียนวันขຌาพรรษา 
 -กิจกรรมวันมหงชาติ 
 -กิจกรรมวันขึๅนป฿หม 
 -กิจกรรมปลูกตຌนเมຌถวายดพอ
หลวง 
 -การสดงตนป็นพุทธมามกะ 
1.4ครงการสืบสานประพณีวัน
ลอยกระทง 
1.5ครงการนิทรรศการวิชาการ
หงการรียนรูຌ 
1.6ครงการการรียนรูຌตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
1.7ครงการวันดใกหงชาติ 
1.8ครงการจัดซืๅอวัสดุ/อุปกรณ์ 
พืไอสงสริมการ 
รียนการสอน 
1.9ครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภาย฿น 
สถานศึกษา 
1.10ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอน 
1.11ครงการประกวดมารยาท 
1.12ครงการรวมสืบสาน
ประพณีวัฒนธรรมทຌองถิไน (ถือ
ศีลกินผัก) 

    - ดใกมีพัฒนาการทัๅง4 ดຌาน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 

ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     1.13ครงการพัฒนางานธุรการ

ละงานสารบรรณ 
1.14ครงการฟันสวยยิๅม฿ส฿ส฿จ
สุขภาพ 
1.15ครงการหนูนຌอยขຌาครัว 
1.16ครงการสงสริมการสอน
บบครงงาน 
1.17ครงการชุมชนมีสวนรวม฿น
การจัดการศึกษารงรียน 
ทศบาลตำบลรัษฎา 
1.18ครงการอนรุักษ์ธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 
1.19ครงการขงขันกีฬาสี
ภาย฿นรงรียนทศบาลตำบล
รัษฎา 
1.20 ครงการฝຄกซຌอมผน
ปງองกันภัยทศบาลตำบลรัษฎา 
2.คาหนังสือรียน 
3.คาอุปกรณ์การรียน 
4.คาครืไองบบนักรียน 
5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียน 
5.1 ครงการพัฒนาทักษะทาง
ศลิปะปฐมวัย 
5.2ครงการปຂดลกกวຌางหง
การรียนรูຌ  
4. สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พฒันาดใก
ลใก ดังนีๅ 
1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 
1.1คาจัดการรียนการสอน 
 -ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย 
 -ครงการศึกษาดูงานสถานทีไ
สำคัญหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน (กิจกรรมทัศน
ศึกษาลมาชว์) 
1.2.คาหนังสือรียน 
1.3.คาอุปกรณ์การรียน 

                           - ดใกมีพัฒนาการทัๅง4 ดຌาน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     1.4.คาครืไองบบนักรียน 

1.5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียน ประกอบดຌวย 
 -ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ 
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
1)กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การ
รียนรูຌชุมชนบຌานกูຌกู 
2)กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
หมืองรภูกใต 
3)กิจกรรมทัศนศึกษาหมูบຌาน
วัฒนธรรมถลาง บຌานขนน 
2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียง
ตก) 
2.1คาจัดการรียนการสอน 
 - ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย 
2.2คาหนังสือรียน 
2.3คาอุปกรณ์การรียน 
2.4คาครืไองบบนักรียน 
2.5คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียน ประกอบดຌวย 
  - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง 
(หมูบຌานขนน) 
2)สวนนกภูกใต 
3)ลมาละมวนๅำชว์ 
3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) 
3.1คาจัดการรียนการสอน 
  - ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย 
3.2คาหนังสือรียน 
3.3คาอุปกรณ์การรียน 
3.4คาครืไองบบนักรียน 
3.5คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียน ประกอบดຌวย 
  - ครงการศึกษาหลงรียนรูຌ
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
1)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง (บຌาน
ขนน) 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     2)ศูนย์การรียนรูຌชุมชนตำบล

รัษฎา (ซอยมกลิไน) 
3)วัดเชยธาราม (วัดฉลอง) 
4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 
4.1คาจัดการรียนการสอน 
 -ครงการพัฒนาสืไอการรียน
การสอนสำหรับดใกปฐมวัย 
4.2.คาหนังสือรียน 
4.3.คาอุปกรณ์การรียน 
4.4.คาครืไองบบนักรียน 
4.5.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียน ประกอบดຌวย 
  - ครงการดูงาน สถานทีไสำคัญ
หลงรียนรูຌละภูมิปัญญา
ทຌองถิไน  
1)มวนๅำลมาชว์ภูกใต 
2)หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง(บຌาน
ขนน)  
5. ครงการพฒันาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาดใก
ลใก ดังนีๅ 
1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม) 
1.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ดังนีๅ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก 
 -กิจกรรมทัศนศึกษาวดัฉลอง 
 -กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์ 
 -กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช 
1.2ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันพอหงชาติ 
 - กิจกรรมวันมหงชาติ 
 - กิจกรรมหทียนวัน
ขຌาพรรษา 
 - กิจกรรมวันฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรทพย  

                    - นักรียนเดຌรับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาหลงรียนรูຌ  - นักรียนมีจตคติทีไดตีอ
การรยีนรูຌละมี
ปฏิสัมพันธ์ทีไดตีอผูຌอืไน  
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     วรางกูร 

1.3ครงการผลิตสืไอการรียนการ
สอน 
1.4ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
1.5ครงการชวนลานิทานสาน
ฝันรักการอาน 
1.6ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกัน
ภัย฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก 
1.7.ครงการรณรงคป์ງองกัน
อุบัติหตุทางถนน 
2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียง
ตก) 
2.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
หมืองรภูกใต 
 - กิจกรรมทศันศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช 
(Vanich Farm) 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาAquaria Central Phuket 
2.2ครงการหทียนวัน
ขຌาพรรษา 
2.3 ครงการวันพอหงชาติ 
2.4ครงการวันมหงชาติ 
2.5ครงการวันลอยกระทง 
2.6ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
2.7ครงการประพณีถือศีลกิน
ผัก 
2.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกัน
ภัย  
2.9ครงการหนูนຌอยปลอดภัย
สวม฿สหมวกกันนใอค 
2.10ครงการผลิตสืไอการรียน
การสอน 
2.11ครงการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     พัฒนาการสอนทักษะการรียนรูຌ  

3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 3 (บຌานกูຌก)ู 
3.1ครงการทศันศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน  
 - กิจกรรมทัศนศึกษาลมาละ
มวนๅำชว์ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 -กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานิช - 
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
สัตว์นๅำ 
3.2ครงการหทียนวัน
ขຌาพรรษา 
3.3ครงการวันพอหงชาติ 
3.4ครงการวันมหงชาติ 
3.5ครงการวันลอยกระทง 
3.6ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
3.7ครงการประพณีถือศีลกิน
ผัก 
3.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันภัย  
3.9ครงการรณรงค์ปງองกัน
อุบัติหตุทางทຌองถนน 
4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
รัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก) 
4.1ครงการการมีสวนรวมของ
วิทยากรละครู฿นชุมชน฿นการ
จัดการรียนการสอน 
 - กิจกรรมการสดงทຌองถิไน (รำ
รองงใง) 
 - กิจกรรมมุมภูมิปัญญาทຌองถิไน   
4.2ครงการสนทนาระหวางครู
ละผูຌปกครอง 
4.3ครงการการละลนพืๅนบຌาน 
4.4ครงการการรียนรูຌสูอาซียน 
4.5ครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 - กิจกรรมวันม 
 - กิจกรรมวันพอ 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     - กิจกรรมวันฉลิมพระชนม 

พรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรทพยวราง
กูร  
ฯลฯ 
4.6ครงการผลิตสืไอการรียนการ
สอน 
4.7ครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีไสำคัญหลงรียนรูຌ 
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวน
พฤกษชาติภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก
ภูกใต (Phuket Bird Park) - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์
ภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาเรวานชิ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
สัตว์นๅำภูกใต 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาAquaria Central Phuket 
4.8ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกัน
ภัย 
4.9ครงการรณรงค์ปງองกัน
อุบัติหตุทางทຌองถนน  
6. ครงการฝຄกซຌอมปງองกันภัย 
ดังนีๅ 
1.กิจกรรมมาตราการชวยหลือ
กรณีดใกจมนๅำ 
2.กิจกรรมการอบรม฿หຌความรูຌ 
มาตราการปງองกันละระงับ
อัคคีภัย 
3.กิจกรรมวิธีการอาตัวรอดมืไอ
ติดอยู฿นรถ 
4.กิจกรรมมาตรการความ
ปลอดภัยบนทຌองถนน 
5.กิจกรรมมาตรการการปງองกัน/
การฝຄกซຌอมกรณีดใกถูกเฟฟງา
ชใอต อันตรายเฟฟງาละวิธี
ปງองกันเฟฟງาชใอตเฟฟງาดูด 

                           - นักรียนมีนิสยัรูຌจัก
ระบียบวินยั 
 - นักรียนมีความพรຌอม
มืไอกิดหตุฉุกฉิน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สาธารณสุข 1 269,391.88 - จัดกิจกรรมตางโ ดังนีๅ 

1.จัดอบรม฿หຌความรูຌ อสม.ละ
กนนำ พรຌอมฝຄก 
ปฏิบัติ 1 ครัๅง/ป 
2.สำรวจจำนวนสุนัข มว ทัๅงทีไมี
จຌาของละจรจัด 1 ครัๅง/ป 
3.ฉีดวัคซีนเดຌรຌอยละ 80 ของ
จำนวนสุนัขหรือมวทีไสำรวจ - อสม. มีความรูຌรืไองพิษ

สุนัขบຌา 
 - สรຌางจิตสำนึก฿นรืไองการ
เมทิๅงสุนัขหรือมว฿หຌป็น 
ปัญหาสังคม 
 - สุนัขหรือมวมีการฉีด
วัคซีนละผาตัดทำหมัน
อยางถูกตຌองละปลอดภัย 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สาธารณสุข 1 (ดำนินการดยเม

฿ชຌงบประมาณ) - จัดกิจกรรมสำรวจละตรวจ
สุขาภิบาลตูຌนๅำหยอดหรียญ฿น
พืๅนทีไทศบาลตำบลรัษฎา - ประชาชนเดຌบริภคนๅำดืไม

จากตูຌนๅำอัตนมัติทีไสะอาด
ปราศจากคริฟอร์ม
บคทีรีย 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สาธารณสุข 1 440,000 - สนับสนุนงบประมาณการ

ดำนินงานบຌานพักพิงสุนัขจรจัด
฿หຌก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูกใต สำหรับป็นคา฿ชຌจาย฿น
การดูลสุนัขจรจัด ปละ 1 ครัๅง - สำนักงานปศุสัตวจ์ังหวัด

ภูกใตเดຌรับสนับสนุน
งบประมาณคา฿ชຌจาย฿น
การดูลสุนัขจรจัด 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 29,706.20 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการ
ดูลสุขภาพของผูຌสูงอายุ - ผูຌสูงอายุมีความรูຌความ

ขຌา฿จกีไยวกับการดูล
สุขภาพของตนอง 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 49,735 - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ ชน 
ดຌานการนันทนาการดຌานการมี
สวนรวมดຌานการมีสวนรวมป็น
ตຌน - ผูຌสูงอายุออกสูสังคมมา

รียนรูຌดຌานตางโ รวมกับ
พืไอน฿นวัยดียวกัน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 10,375 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการ
ดูลสุขภาพของคนพิการ - คนพกิารละครือขายมี

ความรูຌ ความขຌา฿จการดูล
สุขภาพ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 (ดำนนิการดยเม
฿ชຌงบประมาณ) - จัดอบรม฿หຌความรูຌเดຌขຌาถึง

ขຌอมูลขาวสาร สิทธิประยชน์ทีไ
กีไยวขຌองกับคนพิการ - คนพิการละครือขายทีไ

ขຌารวมกิจกรรมมีความ
ขຌา฿จ฿นสิทธปิระยชน์ของ
คนพิการ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม  สังคม

สงคราะห์ 1 39,856 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับ
การดำนินชีวิต฿นสังคม - ดใกละยาวชนมีความรูຌ

ความขຌา฿จกีไยวกับการฝຄก
ทักษะดำนินชีวิต 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สงัคม

สงคราะห์ 1 116,676 - จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ - สถาบันครอบครัวมีความ
ขຌมขใงสมาชิก฿น
ครอบครัวทำกิจกรรม
รวมกัน    
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 29,783.60 - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ
รืไองทคนลยีการ฿ชຌทคนลยี
ตางโ ฿นกลุมผูຌสูงอายุละการ
ตรียมพรຌอมรองรับการ
ปลีไยนปลงตางโ ฿นยุค 4.0 - ผูຌสูงอายุทีไขຌารวม

ครงการมีความรูຌความ
ขຌา฿จสามารถปรับตัวทา
ทันการปลีไยนปลง฿น
ปัจจุบัน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 49,295 - จัดอบรม฿หຌความรูຌ หลักสูตร
การรียนการสอนทีไป็น
ประยชน์ตอผูຌสูงอายุ ชน การ
ออม การดูลสุขภาพชองปาก 
การออกกำลังกายละกาย
บริหาร นาฏศิลป์เทย ป็นตຌน - ผูຌสูงอายุกิการพัฒนา

ตนอง กิดความมัไน฿จละ
ออกสูสังคมมากขึๅน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 49,953 - จดักิจกรรม฿นดຌานตางโทีไ
กีไยวนืไองกับดใกละยาวชน
ชน การปງองกຌนละกຌเขการ
ตัๅงครรภ์฿นวัยรุน การปງองกัน
ละการกຌเขปัญหายาสพติด
นักสังคมสงคราะห์นຌอย ป็นตຌน - ดใกละยาวชนทีไขຌารวม

กิจกรรมมีความรูຌความ
ขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿นประดใน
ตางโ ป็นบบอยาง
ยาวชนทีไดี 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 136,000 
฿ชຌงบประมาณจาก

พมจ.ภูกใต - สงคราะห์ครอบครัว
ผูຌดຌอยอกาสทางสังคม ประมาณ 100 ครอบครัวโ ละ 2,000 บาท - ผูຌดຌอยอกาสทางสังคม

เดຌรับการชวยหลือ จำนวน 
52 ราย 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 30,306 - จัดกิจกรรมตางโของศูนย์
พัฒนาครอบครัวฯ฿นการกຌเข
ปัญหากีไยวกับครอบครัว฿นพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา - ศูนย์พัฒนาครอบครัว฿น

ชุมชนตำบลรัษฎามีการ
ทำงานรวมกัน฿นการ
สงสริมความขຌมขใง฿หຌกับ
สถาบันครอบครัว 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สังคม

สงคราะห์ 1 46,730 - การจัดกิจกรรมตางโดຌาน
นันทนาการ กิจกรรมลกปลีไยน
รียนรูຌ - การจัดการอบรมหลักสูตรการ
รียนการสอนทีไหมาะสมสำหรับ
ผูຌสูงอายุ - ผูຌสูงอายุสามารถพัฒนา

ตนองอยางตอนืไองสรຌาง
ผูຌสูงอายุตຌนบบทีไมี
คุณภาพชีวิต฿หຌดีขึๅน 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 9,707.04 - จัดกิจกรรมพืไอตอตຌานยาสพ

ติด ดังนีๅ 
1.รณรงค์ปງองกันพืไออาชนะยา
สพติด฿นขตตำบลรัษฎา หมูบຌาน 
เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 
2.รวมจัดกิจกรรมนืไอง฿นวันยา
สพติดลก 26 มิ.ย. ของทุกป - จำนวนผูຌคຌาละผูຌสพยา

สพติดหมดเปจากชุมชน  - หมูบຌานละชุมชนมีควา
ปลอดภัยละมีความ
ขຌมขใงอยางยัไงยืน 

การพฒันาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 137,243 1.จัดการขงขันกีฬาหมูบຌาน"

ทศบาลตำบลรัษฎา" 2.จัดการขงขันดิน-วิไง "รัษฎา
มินิมาราธอน" - ชุมชนมีความมัไนคง

ขຌมขใง 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     3.จัดการขงขันกีฬานักรียน

ศูนย์พัฒนาดใกลใกละอนุบาล
ทศบาลตำบลรัษฎา 4. จัดการขงขันกีฬายาวชน
ละประชาชนตำบลรัษฎา 
ฯลฯ  

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 5,600 - นักกีฬาผูຌทำชืไอสียงละผูຌ฿หຌ

การสนับสนนุดຌานการกีฬา
ทศบาลตำบลรัษฎาเดຌรับการยก
ยองชิดชูกียรติ  - เดຌรับความรวมมือ฿นการ
พัฒนาดຌานการกีฬา - นักกีฬาทีไทำชืไอสียงเดຌรับ

การยกยองชิดชูกียรติมี
ความภาคภูมิ฿จ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 233,425.52 - จัดกิจกรรมวันสำคัญดຌาน

วัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน
ละชาติ ชน วันป฿หม, วัน
ขຌาพรรษา วันออกพรรษา, 
ประพณีลอยกระทง, วัน
สงกรานต์, ประพณีดือนสิบ,
ประพณีชักพระ,ประพณีถือศีล
กินผัก,ประพณีลอยรือ, 
ประพณีสวดกลางบຌาน,ครงการ
สงสริมวัฒนธรรมประพณี฿น
ดือนรอมฎอน ฯลฯ - ประชาชนมีความ

ภาคภูมิ฿จ฿นทຌองถิไนตนอง 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 3,532.20 - จัดกิจกรรม  ดังนีๅ 

1. จัดอบรมศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน (นาฏศิลป ์ศลิปะ 
ประดิษฐ์ ฯลฯ) 
2. สงสริมการจัดกิจกรรมสืบ
สานประพณี วัฒนธรรมละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 
3. สืบสานวัฒนธรรมละ
ประพณีทຌองถิไน ชน รองงใง     
กลองยาว  ฯลฯ - ศิลปวัฒนธรรมละภูมิ

ปัญญาทຌองถิไนเดຌรับการสืบ
สานละสืบทอดสูชนรุน
หลัง 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 50,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ภูกใต สำหรับดำนินการ
ครงการงานสดุดีทຌาวทพ
กระษัตรี ทຌาวศรีสุนทร จังหวัด
ภูกใต    - ดใก ยาวชนละ

ประชาชนเดຌรำลึกถึง
พระคุณอันยิไง฿หญของทຌาว
ทพกระษัตรี ทຌาวศรีสุนทร
ละบรรพชนผูຌกลຌามือง
ถลาง 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 113,733 - อบรมพัฒนาทักษะกีฬากดใก

ละยาวชนตำบลรัษฎาตาม
ความสน฿จ ชน อบรมพัฒนา
ทักษะกีฬา ฟุตซอล,ฟุตบอล, 
วายนๅำ, มวยเทย  ฯลฯ - ดใกละยาวชนตำบล

รัษฎาเดຌพัฒนาศักยภาพ
ละพัฒนาทักษะวายนๅำ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวติละ
สังคม ศาสนา

วัฒนธรรม
ละ
นันทนาการ 1 180,000 - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก

มัสยิดลีวาอุຌลอิสลามสำหรับ
ครงการสงสริมการรียนรูຌ
จริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ 1.จัดกิจกรรมสงสริมการรียนรูຌ
จริยธรรมทางศาสนา 2.ดใกยาวชนละประชาชนทีไนับ
ถือศาสนาอิสลามเดຌรับการ
ฝຄกอบรม จำนวน 60 คน - ดใกละยาวชนเดຌรียนรูຌ

หลักคำสอนตามหลัก
ศาสนา 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม งบกลาง 1 47,744,400 - ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละผูຌปຆวย

อดส์เดຌรับบีๅยยังชีพ - ผูຌสูงอายุ คนพิการผูຌปຆวย
อดส์ เดຌรับบีๅยยังชีพ 

การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม งบกลาง 1 71,905 - สมทบทนุการจัดสวัสดิการ

ชุมชน฿นอัตราสวน 1:1:1 (ประชาชน:รัฐบาล:อปท.) ของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
รัษฎา (365บาท/คน/ป) - สรຌางความมัไนคงก

ครอบครัวสมาชิก 
การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละ
สังคม งบกลาง 1 1,312,515 - อุดหนุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพทศบาล ตำบลรัษฎา฿น
การดูลสุขภาพของประชาชน
ตามรายละอียดของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพหงชาติป
ละ 1 ครัๅง - ประชาชนเดຌรับการดูล

สุขภาพจากหนวยงานของ
รัฐ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 46,505 - จัดครงการจัดทำผน พัฒนา
ทຌองถิไน ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
1.จัดวทีประชาคม พืไอสำรวจ
ปัญหา/ความตຌองการของ
ประชาชนอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
2.ประชุมคณะกรรมการทีไจัดทำ
ผนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
อยางนຌอยปละ 2 ครัๅง 
3.จัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน พืไอ
ผยพรละประชาสัมพันธ์ - มีการจัดทำผนตาม

ระบียบ/หนังสือสัไงการ
ละสามารถนำผนพัฒนา
เปปรับ฿ชຌเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บรหิารงาน

ทัไวเป 1 12,030 - จัดทำครงการติดตามละ
ประมินผลผนพฒันาทຌองถิไน 
ดยมีรายละอียดดังนีๅ 1.จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผล - สามารถนำขຌอมูลจากการ

ติดตามละประมินผลเป
ปรับ฿ชຌ฿นการวางผน
พัฒนาทຌองถิไน฿นปถัดเป 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ     ผนพัฒนาทຌองถิไน  2. ดำนินการติดตามละ

ประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 3.จัดทำอกสารทีไกีไยวขຌอง 
รายงานผลการดำนินงาน  

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 302,431 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ดยจัดฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน
฿หຌผูຌบริหาร สมาชิกสภา 
จຌาหนຌาทีไของทศบาลตำบล
รัษฎา ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นรืไอง
ตางโ ดังนีๅ 
1.การปฐมนิทศพนักงาน 
2.ดຌานคุณธรรมจริยธรรม฿นการ
ปฏิบัติงาน 
3.ดຌานมนษุยสัมพันธ์฿นการ
ทำงาน การจูง฿จ การ
ประสานงานการสืไอความหมาย 
การบริการ การทำงานป็นทีม 
การทำงานบบมุงผลสัมฤทธิ์ ยึด
มัไน฿นความถูกตຌองความขຌา฿จ
ขององค์กร 
4.ดຌาน พรบ. ขຌอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
5.ดຌานระบียบกฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ - บุคลากรของทศบาล

สามารถนำความรูຌทักษะเป
฿ชຌประยชน์฿นการทำงาน
เดຌอยางมีประสิทธิภาพพืไอ
พัฒนาตนองละองค์กร 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 1,092,660 - ดำนินการจຌางหมาละ
ปรับปรุงดูลอาคารสำนักงาน
รายละอียด ดังนีๅ 
1.จຌางหมาทำความสะอาด
อาคารสำนักงานทศบาล 
2.จຌางหมาจຌาหนຌาทีไรักษาความ
ปลอดภัยบริวณสำนักงาน
ทศบาล 
3.จຌางดูลรักษาลิฟท์ภาย฿น
สำนักงานทศบาล 
4.จຌางหมากำจัดมลง ปลวก
ละสัตว์อืไนโ ภาย฿นละ
ภายนอกอาคารสำนักงาน
ทศบาลตำบลรัษฎา   - อาคารสำนักงานมีความ

ป็นระบียบรียบรຌอย มี
ความปลอดภัยลิฟท์มีความ
พรຌอม฿นการ฿ชຌงาน มีการ
ปງองกันการทำลายอกสาร
จากสัตว์ มลงละปลวก 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บรหิารงาน

ทัไวเป 1 507,536 - จัดครงการประชาสัมพนัธ์ 
ทต.รัษฎา ดยมีรายละอียด 
ดงันีๅ  1.คาประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุทรทัศน์ สืไอสิไงพิมพ์  ปງาย
เวนิล จดหมายขาว การจัด
นิทรรศการละสืไอสิไงพิมพ์อืไนโ 2.จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปเมนຌอยกวา 2,000 ฉบับ 3.จัดทำวารสารทศบาลตำบล
รษัฎา เมนຌอยกวา 2,000 ฉบับ 4.จัดกิจกรรมถลงขาว
ประชาสัมพันธ์ผลการดำนินงาน 
ทต.รัษฎา  เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป 5.ดำนินการตออายุวใบเซด์ละ
อปพลิคชัไนทศบาล 6.จัดทำวีดีทัศน์นำสนอทศบาล
ตำบลรัษฎา - ประชาชนเดຌรับรูຌรับทราบ

ขຌา฿จถึง ขาวสารของ
ทศบาลตำบลรัษฎา 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 149,502.50 - ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌละพัฒนา
ศักยภาพกผูຌบริหาร สมาชิก
สภาทศบาล - ผูຌบริหารละสมาชิกสภา

ฯ มีความรูຌความขຌา฿จ
กีไยวกับบทบาทละอำนาจ
หนຌาทีไ พืไอเปพัฒนาองค์กร
ตอเป 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 42,986 - จัดประชุม อบรม ตัวทน
ประชาชน฿นตำบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 จำนวนเมนຌอยกวา 70 คน - ตัวทนประชาชนเดຌทราบ

ถึงบทบาทหนຌาทีไของศูนย์ฯ 
ละสามารถประสัมพันธ์฿น
ชุมชนตอเปเดຌ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 35,577.50 - ตรวจชใค ซอมซม 
กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด (CCTV) 
ทีไอยู฿นความรับผิดชอบ฿หຌ
สามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ 1.กลຌองขต 1 ละ 2 2.สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด
ภูกใตหงทีไ 2 3.กลຌองภาย฿นสำนักงาน - กลຌองวงจรปຂดสามารถ฿ชຌ

งานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
คุຌมคาละทันตอหตุการณ ์

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 4,066 - จัดอบรมคณะกรรมการ
วิคราะห์ความสีไยงกีไยวกับการ
ปฏิบัติหบຌาทีไทีไอาจกิดจากการมี
ผลประยชน์ทับซຌอนจำนวนเม
นຌอยกวา 12 ราย  - มีความรูຌความขຌา฿จ

กีไยวกับการปງองกัน
ผลประยชน์ทับซຌอน ละ
ลดความสีไยง฿นการ
ปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการพัฒนา 
ทีไดำนินการจริง 
(จำนวนครงการ) จำนวนงิน 

ทีไดำนินการจริง 
(บาท) ปา้หมาย 

ทีไเดຌจริงหรือเดຌผลจริง 
(ผลผลิตของครงการ) ผลทีไเดຌรับจริงหรือ 

สิไงทีไกิดขึๅนจากป้าหมาย 
ทีไประชาชนเดຌรับ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 153,624.60 - จดักจิกรรมวันสำคญัของ
ทศบาล ประกอบดຌวย 
1. วันทຌองถิไนเทย 
2. วันทศบาล 
3. วันรำลึกพระยารัษฎา - คณะผูຌบริหาร พนักงาน

ทศบาล ประชาชนเดຌ
ตระหนักถึงความสำคัญของ
สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ละวัน
สำคัญของทศบาล  

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 269,319 - จัดทำปງายประชาสัมพันธ์฿น
พืๅนทีไตำบลรัษฎา จำนวนเมนຌอย
กวา 3 จุด - ประชาชนเดຌทราบขຌอมูล

ขาวสารกิจกรรมเดຌอยาง
ทัไวถึง 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร บริหารงาน

ทัไวเป 1 67,410 - จຌางหมาดูล บำรุงรักษาละ
ซอมซมครืไองคอมพิวตอร์ม
ขายของระบบกลຌอง CCTV ของ
ทศบาลตำบลรัษฎา - ขຌอมูล฿นระบบกลຌองCCTV มีความพรຌอมรองรับ

ทุกสถานการณ์ 
การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 17,866.12 - จัดทำสืไอประชาสัมพันธ์พืไอ

ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
ดังนีๅ 1.จัดทำผนพับ สืไอสิไงพิมพ์ 
กีไยวกับภัยตางโ 2.จัดทำผนปງายตือนภัย 3.จัดทำปງายประชาสัมพันธ์
ปງองกนัหตุภัยตางโ - ประชาชนมีความรูຌ

กีไยวกับการปງองกันภัย
สามารถชวยหลือตนอง
ละผูຌอืไนจากหตุสาธารณ
ภัยตางโ เดຌ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร การรักษา

ความสงบ
ภาย฿น 1 92,000 - ฝຄกทักษะ ฿หຌความรูຌ฿นการ

ปฏิบัติงานฝຄกทบทวนการ฿ชຌ
อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌการ
สรຌางสถานการณ์สมมุติ ฯลฯ 
฿หຌกบุคลากร จຌาหนຌาทีไงาน
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
อยางนຌอยดือนละ 1 ครัๅง  - จัดศึกษาดูงานลกปลีไยน
ประสบการณ์ดຌานการปງองกัน
ละบรรทาสาธารณภัย   - จຌาหนຌาทีไปງองกันละ

บรรทาสาธารณภัยกิด
ทักษะ฿นการ฿ชຌอุปกรณ์ 
ครืไองมือมากขึๅน  - ลดการสูญสียชีวิตละ
ทรัพย์สนิของประชาชน 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร สาธารณสุข 1 1,500,000 - ดำนินการบำรุงรักษาละ

ซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ 1.รถดูดคลนลน - รถดูดคลนลนสามารถ฿ชຌ
งานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาดຌาน
การมือง การ
บริหาร สรຌางความ

ขຌมขใงของ
ชุมชน 1 13,665 - จัดอบรม฿หຌความรูຌกผูຌนำ

ชุมชนละครือขายตางโ ฿น
ตำบลรัษฎา  จำนวน 40 คน - ผูຌนำชุมชนละครือขาย

กิดความรูຌความขຌา฿จ฿น
การพัฒนานวทางกຌเข
ปัญหาอยางป็นธรรม 

รวม 86 96,317,110.43   
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำนินงานทีไผานมา ละนวทางกຌเข 
ปัญหา อุปสรรค 1. ผนพัฒนาทຌองถิไนมีจำนวนครงการเมสอดคลຌองกับงบประมาณ ทำ฿หຌเมสามารถนำครงการเปปฏิบัติเดຌตอนืไอง ละ

ตรงกับความตຌองการละกิดประยชน์สูงสุดของประชาชน 2. การดำนินการครงการ/กิจกรรม เมสอดคลຌองกับผนการดำนินงาน 3. มีครงการทีไเดຌรับงบประมาณลຌวเมเดຌดำนินการจำนวนมาก 4. การจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนยังมีขຌอจำกัดทางดຌานงบประมาณ฿นการดำนินการครงการ฿หຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไ  
ปງาหมายภาย฿นระยะวลาละทรัพยากรทีไมีอยู ป็นอุปสรรค฿นการกຌเขปัญหาละความตຌองการของประชาชนทีไมา
พรຌอมกับการขยายตัวของความป็นมือง 
นวทางกຌเข 1.  ทศบาลควรทบทวนการจัดทำผนพัฒนาทศบาล฿หຌสอดคลຌองกับงบประมาณ  สามารถนำเปสูการปฏิบัติเดຌอยาง

ตอนืไอง  ตรงกบัความตຌองการละกดิประยชน์สูงสุดตอประชาชนเดຌอยางทຌจริง 2.  ทศบาลควรมีการรงดำนินการครงการ/กิจกรรม ฿หຌสอดคลຌองกับผนการดำนินงาน 3.  ทศบาลควรทบทวนหรือคຌนหาสาหตุของการทีไเมเดຌดำนินการ พืไอพัฒนาละปรับปรุงการดำนินงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

4. ฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน  ผนพัฒนาทຌองถิไนพิไมติมหรือปลีไยนปลง  ควรมีการสืบคຌนขຌอมูลพืๅนฐานชิง
ประจักษ์  ดยการศึกษาวิคราะห์ละรวบรวมขຌอมูลพืๅนฐานทีไป็นปัจจุบันอยางรอบดຌาน  ตลอดจนความตຌองการของ
ประชาชนหรือความดือดรຌอนจริง  ทัๅงขຌอมูลภาย฿นตำบล ขຌอมูลสวนราชการ ละขຌอมูลของพืๅนทีไตำบลขຌางคียง  พืไอ
ป็นขຌอมูลปรียบทียบ฿หຌกิดความชืไอมยงบูรณาการผนพัฒนา  พืไอ฿หຌเดຌผนพัฒนาทຌองถิไนทีไสมบูรณ์มีความป็นเป
เดຌ  กดิความชืไอมัไน  พืไอความสามารถกຌปัญหาเดຌตรงกับความจริงละความดือดรຌอนของประชาชนจริงโ                          
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2. นวทางการติดตามละประมินผล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ตามระบียบ กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการ

จัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 กຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ 3  พ.ศ. 2561 ป็นบบทีไกำหนด฿หຌ
คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน  ดำนินการ฿หຌ คะนนตามกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ  ซึไงป็นสวนหนึไงของการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนา  ดยดำนินการ฿หຌลຌว สรใจภาย฿นหกสิบวัน นับตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย มี
รายละอียด  ดงันีๅ  

2.1 การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ 
นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน ประกอบดຌวย  1 ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมลูพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 คะนน  2 การวิคราะห์สภาวการณ์ละศกัยภาพ 20 คะนน  3 ยทุธศาสตร์ 60 คะนน ประกอบดຌวย     (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 10 คะนน     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 10 คะนน     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะนน     (4) วิสัยทัศน์ 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฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครอง

สวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80คะนน) 
ประดในการพิจารณา คะนน 

1. ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 
2. การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบดຌวย 60 
    3.1 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวดั (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       



 
การติดตามละประมินผล 2 -75 

2.2 การติดตามละประมินผลครงการ 
นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน  ประกอบดຌวย  1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 คะนน  2 การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 คะนน  3 การประมนิผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 คะนน  4 ผนงานละยุทธศาสตร์การพฒันา 10 คะนน  5 ครงการพัฒนา 60 คะนน ประกอบดຌวย     (1) ความชัดจนของชืไอครงการ 5 คะนน     (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ 5 คะนน     (3) ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนนำเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง 5 คะนน     (4) ครงการมีความสอดคลຌองกบัผนยุทธศาสตร์ชาติ 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฿ตຌหลักประชารัฐ 5 

คะนน 
   (9) งบประมาณมีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) 5 คะนน 
   (10) มีการประมาณราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะนน 
   (11) มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 5 คะนน 
   (12) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกบัวัตถปุระสงค์ 5 คะนน 
คนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครอง

สวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80  (80 คะนน) 
ประดในการพิจารณา คะนน 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 
3. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 
4. ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา 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) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกจิละสังคมหงชาติ (5) 
    5.6 ครงการมคีวามสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 (5)     5.7 ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ภาย฿ตຌหลัก
ประชารัฐ (5) 
    5.9 งบประมาณมีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ลผลทีไคาดวาจะเดຌรับ (5) 
    5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกบัวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะนน 100 
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2.3 กรอบละนวทาง฿นการติดตามละประมินผล 
การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ป็นการติดตามละประมินผลความสอดคลຌอง ละ ครงการพัฒนาทีไ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละการติดตามละประมินผลครงการพัฒนาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌดำนินการตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไนละผนการดำนินงานวาป็นเปตามปງาหมายการพัฒนาทีไสอดคลຌองกับพันธกิจ ซึไง สามารถนำเปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกำหนดหรือเม ละครงการพัฒนานัๅน ประสบผลสำรใจ  ตามกรอบการประมิน฿นระดับ฿ด  
ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ  1) คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎากำหนดกรอบละนวทาง฿นการ
ติดตามละประมินผล  2) คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมอบหมาย฿หຌฝຆายผนงานละงบประมาณ  
จัดกใบขຌอมูล฿นสวนทีไ กีไยวขຌองตามบบฟอร์ม (บบรายงานติดตามผลการดำนินครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน ละ
ผนการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา)  ปละ 2 ครัๅง  ละรวบรวมจัดสง฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  ภาย฿นกำหนด  

3) คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมอบหมาย฿หຌฝຆายผนงานละงบประมาณ  
วางผนจัดกใบขຌอมูลภาคสนาม  ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จของประชาชนตอผล
การดำนินครงการ 

4)  คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลสรุปผลการติดตามผลการดำนินงานครงการตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน  ผนการดำนินงาน  ละผลประมินความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดำนินงานครงการ  พืไอนำสนอ
ผูຌบริหารทຌองถิไนทราบ   ดยกำหนดชวงวลา฿นการติดตามละประมินผลครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  ดยมีการติดตามการ
ดำนินงานครงการ  ปละ 2 ครัๅง  นอกจากนีๅประมินผลความพึงพอ฿จของครงการ  มืไอดำนินการสรใจสิๅน  ละจะประมินผล
การดำนินงาน฿นภาพรวมละ฿นตละยุทธศาสตร ์ ตลอดจนการ฿ชຌจายงินงบประมาณ  อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง  ซึไงคณะกรรมการ
ติดตามละประมินผล  จะรายงานผลละสนอความหในตอนายกทศมนตรี พืไอ฿หຌนายกทศมนตรีสนอตอสภาทศบาล  
คณะกรรมการพัฒนาทศบาล  ละประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ อยางนຌอยปละ 
1 ครัๅงภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป ทัๅงนีๅ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวา 30 วัน    

ปฏิทินการตดิตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล  ประจำป พ.ศ. 2566 
ระยะวลาดำนินการ กิจกรรม 

ต.ค.65 - ประชุมคณะกรรมการติดตามละประมินผลพืไอกำหนด
นวทางละวธีิการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ทศบาล ประจำป 2566 - มอบหมาย฿หຌฝຆายผนงานละงบประมาณดำนินการ
ติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน 

ม.ย.  66 -  จຌงผลการดำนินการติดตามผลการดำนินงานตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน ละผนการดำนินงาน (฿นรอบ 6 ดือน) 

ต.ค. 66 - มอบหมาย฿หຌฝຆายผนงานละงบประมาณจดัทำรางสรุปผล
การติดตามละประมินผลผนยทุธศาสตร์การพัฒนาละ
การดำนินครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  

ธ.ค. 66 - ประชุมคณะกรรมการติดตามละประมินผลพืไอพิจารณา
รางสรุปผลการตดิตามละประมนิผลผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาละการดำนินครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  ละ
สนอความหในตอผูຌบริหารทຌองถิไนทราบ     
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2.4 กำหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผล 
ป็นการสดงถึงวิธีการติดตามละประมนิผลผนพัฒนาละครงการพัฒนาตามผนพัฒนา ดยการ กำหนดรูปบบ

ทีไจะ฿ชຌ฿นการติดตามละประมินผลพืไอตรวจสอบวา  การดำนินกิจกรรมตามครงการอยู ภาย฿ตຌระยะวลาละงบประมาณทีไ
กำหนดเวຌหรือเม ละผลของการดำนินครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทีไเดຌวาง เวຌหรือเม การติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ทศบาลตำบลรัษฎา  ดังนีๅ 

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

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ 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 สุ ข 
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
จังหวดั ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน นยบายของผูຌบริหาร 20 

(5)   ทຌองถิไน รวมถึงความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0   
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ  2. การวิคราะห์การ฿ชຌผังมืองรวมหรือผังมืองฉพาะละการบังคับ฿ชຌผล
ของการบังคบั฿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
ทางศรษฐกจิละความป็นอยูทัไวเป ป็นตຌน  (3)   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 ผนพฒันาศรษฐกจิละสังคมหงชาติ 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฿นสิไงทีไจะดำนินการ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์นัๅน  (5)  

3.6 ปງาประสงค์ของตละ
ประดในยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์มีความสอดคลຌองละสนับสนุนตอ

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

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงกิดจากศักยภาพของพืๅนทีไ
จริงทีไจะนำเปสูผลสำรใจทางยุทธศาสตร ์ (5)  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
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   
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  



 
การติดตามละประมินผล 2 -80 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌรับ 
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)  
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับครงการ มีวัตถุประสงค์ทีไ ชัดจน (clear objective) ครงการตຌองกำหนด

วัตถุประสงค์สอดคลຌองกับความป็นมาของครงการ สอดคลຌองกับ
หลักการละหตุผลวิธ ีการดำนินงานตຌองสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
มคีวามป็นเปเดຌชัดจนมลีักษณะฉพาะจาะจง (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)  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌรับ 
5 .6  ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคลຌอ งกับ  Thailand 4.0 ครงการมีลักษณะหรือสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนครงสรຌาง

ศรษฐกิจเปสู Value-Based Economy หรือศรษฐกิจทีไขับคลืไอน
ดຌวยนวัตกรรมทำนຌอย เดຌมาก ชน (1)ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา ภค
ภัณฑ์฿ปสูสินคຌาชิงนวัตกรรม (2) ปลีไยนจากการขับคลืไอนประทศ
ดຌวยภาคอุตสาหกรรมเปสูการขับคลืไอนทคนลยี  (5)   ความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม (3) ปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิต
สินคຌา เปสูการนຌนภาคบริการมากขึๅน รวมถึงครงการทีไติมตใมดຌวย
วิทยาการ ความคิดสรຌางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ ทคนลยี 
ละการวิจัยละพัฒนาลຌวตอยอดความเดຌปรียบชิงปรียบทียบ 
ชน ดຌานการกษตร ทคนลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ   

5.7 ครงการสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ครงการพัฒนาทຌองถิไนมีความสอดคลຌองกับหຌวงระยะวลาของ

ผนพัฒนาจังหวัดทีไเดຌกำหนดขึๅน พืไอขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไน
สมือนหนึไงการขับคลืไอนการพัฒนาจังหวัด ซึไงเมสามารถยกสวน฿ด
สวนหนึไงออกจากกันเดຌ นอกจากนีๅครงการพัฒนาทຌองถิไนตຌองปງน
ครงการชืไอมตอหรือดินทางเปดຌวยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไเดຌ
กำหนดขึๅนทีไป็นปัจจุบัน (5)  5.8 ครงการกຌเขปัญหา

ค วาม ย าก จ น ห รือ ก าร
สริมสรຌาง฿หຌประทศชาติ
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ภาย฿ตຌ
หลักประชารฐั ป็นครงการทีไดำนินการภาย฿ตຌพืๅนฐานความพอพียงทีไประชาชน

ดำนินการองหรือรวมดำนินการ  ป็นครการตอยอดละขยายเดຌ
ป็นครงการทีไประชาชนตຌองการพืไอ฿หຌกิดความยัไงยืน ซึไงมีลักษณะทีไ
จะ฿หຌทຌองถิไนมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นทຌองถิไนทีไพัฒนาลຌวดຌวย
การพัฒนาตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง (5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลຌองกับ ปງ าหมาย 
(ผลผลิตของครงการ) งบประมาณครงการพัฒนาจะตຌองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ฿น

การจัดทำครงการ เดຌก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความหลืไอมลๅำ฿นการพัฒนาทຌองถิไน นำเปสูความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความปรง฿ส (Transparency) (5)  5.10 มีการประมาณการ

ราค าถู ก ตຌ อ งต าม ห ลั ก
วิธกีารงบประมาณ การประมาณราคาพืไอการพัฒนาตຌอง฿หຌสอดคลຌองกับครงการถูกตຌอง

ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทຌองถิไน มี
ความปรง฿ส฿นการกำหนดราคาละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์ (5)  

5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด 
(KPI)  ละสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ละผลทีไคาด
วาจะเดຌรับ มีการกำหนดดัชนีชีๅวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 

ทีไสามารถวัดเดຌ (measurable) ฿ชຌบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
฿ชຌบอกประสิทธิภาพภาพ (efficiency) เดຌ ชน การกำหนดความพึง
พอ฿จการกำหนดรຌอยละ การกำหนดอันกิดจากผลของวัตถุประสงค์ทีไ
กิดขึๅน สีไงทีไเดຌรับ (การคาดการณ์ คาดวาจะเดຌรับ) (5)  

5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
สอดคลຌองกับวตัถุประสงค์ ผลเดຌรับป็นสิไงทีไกิดขึๅนเดຌจริงจากการดำนินการตามครงการพัฒนา 

ซึไงสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ การเดຌผลหรือผลทีไกิดขึๅนจะตຌอง
ทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวาวัตถุประสงค์ซึไงการขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความป็นเปเดຌละมีความฉพาะจาะจง ฿นการ
ดำนินงานตามครงการ (2) วัดละประมินผลระดับของความสำรใจ
เดຌ (3) ระบุสิไงทีไตຌองการดำนินงานอยางชัดจนละฉพาะจาะจงมาก
ทีไสุดละสามารถปฏิบัติเดຌ (4) ป็นหตุป็นผล สอดคลຌองกับความป็น
จริง (5) สงผลตอการบงบอกวลาเดຌ (5)  

รวมคะนน 100    
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3. บบประมินผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไนละผนการดำนินงาน   บบรายงานการติดตามผลการดำนินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2566-2570)  ละผนการดำนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2566   ทศบาลตำบลรัษฎา   เตรมาสทีไ 1 (ตัๅงตวันทีไ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2565)   สำหรับ  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนนิการ  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา..............................................                1.1  ผนงาน.............................................................             
ทีไ ครงการ / กิจกรรม ปງาหมาย 

(ผลผลติของครงการ) 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. 2566-2570)   
ละผนการดำนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2566 

ทศบาลตำบลรัษฎา  
1.)  ทีไ       หมายถงึ    ลำดับทีไของครงการหรือกิจกรรม 
2.)  ครงการ      หมายถงึ    ครงการหรือกิจกรรมตามผนพฒันาทຌองถิไน 
3.)  ป้าหมาย หมายถึง    ผลผลติของครงการทีไดำนินการจริงหรือจะดำนินการ 

ของครงการ 
4.)  งบประมาณตามผนฯ    หมายถงึ    งบประมาณทีไตัๅงเวຌ฿นผนพัฒนาทຌองถิไน 
5.)  งบประมาณอนุมัต ิ   หมายถึง    งบประมาณทีไอนุมัติตามทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย 

ละหมายรวมถงึ  การอน  อนเปตัๅงจายป็นรายการ 
฿หม  ละการจายขาดงินสะสม 

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

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

ป็นเปตามปງาหมายทีไกำหนดเวຌผนการดำนินงาน 
12.)  หนวยงานทีไรับผิดชอบ     หมายถึง    หนวยงานจຌาของครงการ/กิจกรรม    

...............................................................................................                  
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4. บบประมินความพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

     บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
           บบสอบถามนีๅจัดทำขึๅนพืไอประมินความพึงพอ฿จทีไประชาชน฿นขตทศบาลตำบลรัษฎามีตอการดำนินงานของทศบาลตำบล
รัษฎา฿นภาพรวม    พืไอนำเป฿ชຌ฿นการสรุปผลละปรับปรุงการดำนินการ฿นครัๅงตอเป  จะเมมีผลกระทบ฿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.    มัธยมศึกษาหรือทียบทา    3.     ปวช. / ปวส.  สายอาชีพ  4.    อนุปริญญาหรือ ทียบทา     5.     ปริญญาตรี                       6.    สูงกวาปริญญาตรี      7.     อืไนโ (ระบุ).............  4. อาชีพหลกั 1.   รับราชการ      2.    อกชน / รัฐวิสาหกิจ             3.   คຌาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
              4.   รับจຌาง          5.    นักรียน / นักศึกษา          6.   กษตรกร     7.   อืไน โ  (ระบุ ) .......................................................                (ปรดพลิกดຌานหลัง)    
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สวนทีไ 2  ความพงึพอ฿จทีไมตีอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา      
ดยทีไ            5    :     พึงพอ฿จมากทีไสุด ,           4   :  พึงพอ฿จมาก ,        3 :  พึงพอ฿จปานกลาง ,     
                     2    :     พึงพอ฿จนຌอย       ละ      1   :  พึงพอ฿จนຌอยทีไสดุ   

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

ติดตามละประมินผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  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  2565  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 26 ตุลาคม  2565 
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
สวนทຌองถิไน฿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            
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3. การวิคราะห์ชิงปริมาณ 
3.1 การติดตามละประมินผลการดำนินงานละการ฿ชຌจายงินงบประมาณตามผนพัฒนา

ทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1.  การวางผนละการจัดทำงบประมาณ   ทศบาลตำบลรัษฎา  เดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ทบทวนครัๅงทีไ 1  
มืไอวันทีไ  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  ดยเดຌกำหนดครงการทีไจะดำนินการตามผนพัฒนาทຌองถิไน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม  227  ครงการ  งบประมาณ  660,383,838  บาท  ละเดຌผานความหในชอบ
จากสภาทศบาลตำบลรัษฎา  ละเดຌรับความหในชอบจากผูຌวาราชการจังหวัดภูกใต  ฿หຌตราทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ละ฿หຌ฿ชຌบังคับ฿นวันทีไ 1 ตุลาคม  2564  ซึไงทศบาล
ตำบลรัษฎาเดຌประกาศ฿หຌ฿ชຌทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มืไอวันทีไ 6  
กันยายน  พ.ศ.  2564  ประกอบกับเดຌตราทศบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติม เดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ
ละจายขาดงินสะสม  รวมจำนวนครงการทีไ เดຌรับอนุมัติ   มีทัๅ งสิๅน  132 ครงการ  งบประมาณ  
211,765,025  บาท  จากนัๅนทศบาลตำบลรัษฎาเดຌประกาศ฿หຌ฿ชຌผนการดำนินงาน  ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.  2565  มืไอวันทีไ  5  ตุลาคม  2564  ดยตละหนวยงานเดຌนำเปดำนินการตามผนการดำนินงาน  
ดยดำนินการลຌวสรใจ  จำนวน  86  ครงการ  อยูระหวางดำนินการ  17  ครงการ  งบประมาณบิกจาย
ทัๅงสิๅน  108,865,110.43 บาท  ละเมเดຌดำนินการ  จำนวน  29  ครงการ  ดยยกตามผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเดຌดังนีๅ                  
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ตารางทีไ 3  สรุปผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2565  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 รຌอยละ
ของ

ครงการทีไ
เดຌรับ
อนุมัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน 37 20 1 15 4 95.00 168,119,000 69,182,000 15,214,890.15 21.99 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ทรพัยากรธรราชาติละ
สิไงวดลຌอม 19 9 - 1 8 100.00 53,000,000 36,410,000 25,110,968.60 68.97 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ศรษฐกิจละการทองทีไยว 18 8 1 - 7 87.50 14,430,000 4,024,600 2,398,627.76 59.60 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
คุณภาพชีวิตละสังคม 109 65 14 - 51 78.46 370,711,988 65,572,725 61,833,445.20 94.30 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
การมือง การบริหาร 44 30 13 1 16 56.67 54,122,850 36,575,700 4,307,172.72 11.78 

รวม 227 132 29 17 86 78.03 660,383,838 211,765,025 108,865,110.43 51.41      
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ผนภาพ 1  สดงการปรียบทียบรຌอยละของจำนวนครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ครงการทีไเดຌรับอนุมัติ  ละครงการทีไดำนินการลຌวสรใจ  
ประจำป  2565 
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2.  การ฿ชຌจายงบประมาณ   ทศบาลตำบลรัษฎา  ม ีการ฿ชຌจ ายงบประมาณ฿นการดำน ินครงการตามทศบัญญ ัต ิ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ละผนการดำนินงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ดยเดຌมีการกอหนีๅผูกพัน/ลงนาม฿นสัญญา  รวม  86  ครงการ  จำนวนงิน  109,678,844.70  บาท  มีการบิกจาย
งบประมาณ  จำนวน  86 ครงการ  จำนวนงิน  108,865,110.43  บาท  สามารถสดงขຌอมูลการ฿ชຌจายงบประมาณ
จรงิ  ดยจำนกตามยุทธศาสตร์  เดຌดังนีๅ  
ตารางทีไ  4   สรุปจำนวนงบประมาณทีไบิกจายจริง฿นการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2565  ของทศบาลตำบลรัษฎา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณทีไบิกจาย
จรงิ จำนวน  (บาท) รຌอยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 15,214,890.15 13.97 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรพัยากรธรราชาติละสิไงวดลຌอม 25,110,968.60 23.07 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 2,298,627.76 2.20 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 61,833,445.20 56.80 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 4,307,172.72 3.96 

รวมทัๅงสิๅน 108,865,110.43 100    
ผนภาพ  2  สดงจำนวนงบประมาณทีไบิกจายจริง฿นการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน 
                 (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป 2565   ของทศบาลตำบลรัษฎา        13.97

23.07

2.2

56.8

3.96 ุ ศาสต ์ ี ่1
ุ ศาสต ์ ี ่2
ุ ศาสต ์ ี ่3
ุ ศาสต ์ ี ่4
ุ ศาสต ์ ี ่5
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ตารางทีไ  5  ตารางสดงจำนวนครงการละงบประมาณปรียบทียบระหวาง  จำนวนงบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติ

ละจำนวนงบประมาณทีไบิกจายจริง     
ผนภาพ  3  สดงจำนวนงบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติละงบประมาณทีไบิกจายจริง  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน งบประมาณ งบประมาณ 

ครงการ ทีไเดຌรับอนุมัติ ทีไบิกจายจริง   (บาท) (บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 20 69,182,000 15,214,890.15 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรพัยากรธรราชาติละสิไงวดลຌอม 9 36,410,000 25,110,968.60 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 8 4,024,600 2,398,627.76 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 65 65,572,725 61,833,445.20 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 30 36,575,700 4,307,172.72 

รวมทัๅงสิๅน 132 211,765,025 108,865,110.43 
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4. การวิคราะห์ชิงคุณภาพ 4.1  การประมินความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดำนินงานครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  

(พ.ศ.  2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ  2565  ของทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นภาพรวมละ
จำนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    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  396  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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ผลการตดิตามละประมินผล 
สวนทีไ 1  ขຌอมูลทัไวเป 
       ตารางทีไ  6  สดงความถีไละรຌอยละของขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  

ขຌอมูลทัไวเป ความถีไ รຌอยละ 1)  พศ ชาย 156 39.4   หญิง 240 60.6   รวม 396 100 2)  อายุ นຌอยกวา 20 ป 17 4.3   20-30 ป 73 18.4   31-40 ป 119 30.1   41-50 ป 89 22.5   51-60 ป 81 20.5   มากกวา 60 ป 17 4.3   รวม 396 100 3)  ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 23 5.8   มัธยมศึกษาหรือทียบทา 64 16.2   ปวช./ปวส.สายอาชีพ 106 26.8   อนุปริญญาหรือทียบทา 80 20.2   ปริญญาตรี 111 28.0   สงูกวาปรญิญาตรี 12 3.0   อืไนโ - -   รวม 396 100 4)  อาชีพ รับราชการ 21 5.3   อกชน/รัฐวิสาหกิจ 94 23.7   คຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว 110 27.8   รับจຌาง 121 30.6   นักรียน/นักศึกษา 43 10.9   กษตรกร - -   อืไนโ  (มบຌาน ,วางงาน) 7 1.8   รวม 396 100 
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  จากการกใบขຌอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา ผูຌตอบบบสอบถามป็นพศหญิง จำนวน 240 คน  คิดป็น
รຌอยละ  60.6  ละพศชาย  จำนวน  156  คน  คิดป็นรຌอยละ  39.4  ละสวน฿หญ  มีอายุระหวาง  31-40 ป  
จำนวน  119  คน  คิดป็นรຌอยละ  30.1  รองลงมา  มีอายุระหวาง  41-50 ป จำนวน  89  คน  คิดป็นรຌอยละ  22.5ละ 51-60 ป  จำนวน  81  คน  คิดป็นรຌอยละ  20.5  ตามลำดับ    มืไอพิจารณาจากระดับการศึกษา  พบวา  สวน฿หญอยู฿นระดับปริญญาตรี  จำนวน  111  คน  คิด
ป็นรຌอยละ  28.0  รองลงมาคือ  ระดับปวช.ปวส.สายอาชีพ  จำนวน  106  คน  คิดป็นรຌอยละ  26.8  สำหรับอาชีพ
สวน฿หญคือ รับจຌาง  จำนวน  121  คน  คิดป็นรຌอยละ  30.6  รองลงมาคือ  คຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จำนวน  110  
คน  คิดป็นรຌอยละ  27.8  
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 3.88 0.862 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.78 0.873 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.81 1.262 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
฿หຌประชาชนรับทราบ 3.80 0.910 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.78 0.912 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.82 0.884 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.90 0.866 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.92 0.872 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนนิครงการ/กิจกรรม 3.92 0.869 มาก 

รวม 3.85 0.923 มาก    จากตารางทีไ 7 ป็นผลการประมินระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีผลตอการดำนินงานของ
ทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นภาพรวม   พบวา  ประชาชนสวน฿หญ  มีความพึงพอ฿จ฿นระดับ   มาก    ดยมีคาฉลีไย
ทากับ  3.85  ทัๅงนีๅ  ประดในทีไประชาชนพึงพอ฿จมากทีไสดุ  การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชนละ ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.92  รองลงมาคือ  
ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน  มีคาฉลีไยทากับ  3.90  ละ
ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  มีมีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรับรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม
ละมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม  มีคาฉลีไยทากับ 3.78    
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สวนทีไ  3  การประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา  ฿นตละยุทธศาสตร์ 
1.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   ผลการดำนินงานของทศลบาลละประมินความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีผลตอการดำนินงาน
ครงการ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา  ปรากฏ฿นตารางทีไ 8   
ตารางทีไ  8  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 

(ตามยุทธศาสตร์ทีไ  1  การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน)  
ประดใน คาฉลีไย  

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D) ระดับความ
พึงพอ฿จ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 3.28 1.176 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.31 1.170 ปานกลาง 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.27 1.186 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอ 
    สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 3.36 1.115 ปานกลาง 
5. มกีารปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.38 1.083 ปานกลาง 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.57 1.018 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.77 0.933 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.84 0.941 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.88 0.910 มาก 

รวม 3.51 0.835 มาก    จากตารางทีไ  8  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
ตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดยมีคาฉลีไยทากับ  
3.51  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในที ไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  ประยชน์ทีไ
ประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.88  รองลงมาคือ  มีการกຌปัญหาละ
การตอบสนองความตຌองการของประชาชน  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.84  ละประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จ
นຌอยทีไสุด  คือ  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ 3.27          
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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 3.94 0.793 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.87 0.814 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคดิหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.94 2.669 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอ    

สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 3.89 0.863 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.77 0.933 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.81 0.894 มาก 
7. ผลการดำนนิงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.91 0.888 มาก 
8. การกຌปญัหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.93 0.896 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.93 0.893 มาก 

รวม 3.89 1.071 มาก  
     จากตารางทีไ  9  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
ตำบลรัษฎา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดย
มีคาฉลีไยทากับ  3.89  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  มีการ
ปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม  ละมีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿น
ครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.94  รองลงมาคือ  การกຌปญัหาละการตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชน ละมีประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.93  ละ
ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/
กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ 3.77         
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3.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว   ผลการดำนินงาน   ของทศบาลตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละ
การทองทีไยว  ดังปรากฏ฿นตารางทีไ  10  
ตารางทีไ  10  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาลตำบลรัษฎา 

(ตามยุทธศาสตร์ทีไ  3  การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว)  
ประดใน คาฉลีไย  

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D) ระดับความ
พึงพอ฿จ 

1. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 4.16 0.766 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 4.02 0.778 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 4.10 0.780 มาก 
4. มกีารรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอ    

สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 4.00 0.833 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 4.06 0.832 มาก 
6. การดำนนิงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.98 0.808 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ   

ประชาชน฿นทຌองถิไน 4.05 0.807 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 4.03 0.825 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 4.05 0.824 มาก 

รวม 4.05 0.806 มาก    จากตารางทีไ  10  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
ตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดยมี
คาฉลีไยทากับ  4.05  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  มี
การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.16  รองลงมาคือ  มีการปຂด
อกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.10  ละทีไประชาชนมีความพึง
พอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.98           
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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 4.15 0.868 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 4.00 0.837 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.99 0.900 มาก 
4. มกีารรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอ     

สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 3.96 0.939 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.91 0.927 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.98 0.884 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ   

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.96 0.897 มาก 
8. การกຌปญัหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 4.00 0.913 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม 4.00 0.901 มาก 

รวม 3.99 0.896 มาก    จากตารางทีไ  11  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
รัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชวีิตละสังคม  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.99  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  มีการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.15  รองลงมาคือ  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌ
ประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม  การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน  ละ
ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.00  ละทีไประชาชนมีความ
พึงพอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ 
3.91          
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 5.)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง 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. มกีารปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม 3.85 0.705 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.71 0.766 มาก 
3. มกีารปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.75 0.775 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กจิกรรมตอ     

สาธารณะ฿หຌประชาชนรับทราบ 3.78 0.804 มาก 
5. มกีารปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.76 0.785 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.78 0.816 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ   

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.81 0.805 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.81 0.783 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนนิครงการ/กิจกรรม 3.75 0.815 มาก 

รวม 3.78 0.784 มาก    จากตารางทีไ  12  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน  ทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล
ตำบลรัษฎา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร  ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก  ดยมีคาฉลีไย
ทากับ  3.78  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  การปຂด
อกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.85  รองลงมาคือ  ผลการดำนินงาน
ครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน  ละการกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการ
ของประชาชน  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.81  ละทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด  คือ  มีการประชาสัมพันธ์฿หຌ
ประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม  ดยมีคาฉลีไยทากับ 3.71                



 
สรุปผล ขຌอสังกตละขຌอสอนอนะ4-1 

 
สรปุผล ขຌอสังกตละขຌอสนอนะ  

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

1.1  ผลการดำนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี  
2565  1.1.1  ผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2565  มีจำนวนครงการทัๅงหมด  227 
ครงการ  ครงการทีไเดຌรับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  132  ครงการ  ละครงการทีไดำนินการลຌวสรใจ 
จำนวน  86  ครงการ  ซึไงยกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ครงการตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน ครงการทีไเดຌรับ

การอนุมัติ ครงการทีไดำนนิการ
ลຌวสรใจ 

จำนวน รຌอยละ จำนวน รຌอยละ จำนวน รຌอยละ 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 37 16.30 20 15.15 4 4.65 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 19 8.37 9 6.82 8 9.30 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกจิละ     
การทองทีไยว 18 7.93 8 6.06 7 8.14 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม 109 48.02 65 49.24 51 59.30 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง    
การบริหาร 44 19.38 30 22.73 16 18.61 

รวม 227 100 132 100 86 100        
บททีไ 4 
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1.1.2  ผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2565  มีจำนวนงบประมาณทัๅงหมด
660,383,838  บาท  งบประมาณทีไ เดຌรับอนุมัติ   211,765,025  บาท  ละงบประมาณทีไ บิกจาย  
108,865,104.79  บาท  ซึไงยกตามยุทธศาสตร์เดຌดังนีๅ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณตาม
ผนพัฒนาทຌองถิไน งบประมาณทีไเดຌรับการ

อนุมัติ งบประมาณทีไ 
บิกจาย 

งบประมาณ 
(บาท) รຌอยละ งบประมาณ 

(บาท รຌอยละ งบประมาณ 
(บาท) รຌอยละ 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง

พืๅนฐาน 168,119,000 25.46 69,182,000 32.44 15,214,890.15 13.97 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 53,000,000 8.03 36,410,000 17.07 25,110,968.60 23.07 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
ละการทองทีไยว 14,430,000 2.19 4,024,600 1.89 2,398,627.76 2.20 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม 370,711,988 56.13 65,572,725 31.43 61,833,445.20 56.80 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง    
การบริหาร 54,122,850 8.19 36,575,700 17.16 4,307,172.72 3.96 

รวม 660,383,838 100 211,765,025 100 108,865,110.43 100   1.1.3  ครงการตามผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป  2565  มีจำนวน  227  
ครงการ  เดຌรับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  132  ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  58.15  ของครงการตาม
ผนพัฒนา  ครงการทีไดำนินการลຌวสรใจมีจำนวน 86 ครงการ ละอยูระหวางดำนินการ จำนวน 17 
ครงการ  รวม 103  ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  78.03  ของจำนวนครงการทีไเดຌรับอนุมัติ  ละเมเดຌ
ดำนินการ  จำนวน 29 ครงการ  คิดป็นรຌอยละ  21.97  ฿นสวนของงบประมาณ  งบประมาณตามผนฯ  
จำนวน  660,383,838  บาท  เดຌรับอนุมัติ  211,765,025  บาท  คิดป็นรຌอยละ 32.07  ของงบประมาณตาม
ผนฯ  ยกป็นงบประมาณของครงการทีไดำนินการลຌวสรใจทีไบิกจายจริง  จำนวน  108,865,110.43  
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 3.88 0.862 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชนรบัรูຌขຌอมูลของครงการ/กิจกรรม 3.78 0.873 มาก 
3. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรม 3.81 1.262 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำนินงานของครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
฿หຌประชาชนรับทราบ 3.80 0.910 มาก 
5. มีการปຂดอกาส฿หຌประชาชนตรวจสอบการดำนินครงการ/กิจกรรม 3.78 0.912 มาก 
6. การดำนินงานป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนด 3.82 0.884 มาก 
7. ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของ

ประชาชน฿นทຌองถิไน 3.90 0.866 มาก 
8. การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของประชาชน 3.92 0.872 มาก 
9. ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนนิครงการ/กิจกรรม 3.92 0.869 มาก 

รวม 3.85 0.923 มาก     ฿นการวิคราะห์ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานของทศบาล  ฿น
ภาพรวม  ตามบบรายงาน 2/1  ทัๅง 9  ประดใน  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงาน
ครงการของทศบาล  อยู฿นระดับ  มาก   ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.85  มืไอพิจารณาป็นรายประดใน  พบวา  
ประดในทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด  คือ  การกຌปัญหาละการตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชนละประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจากการดำนินครงการ/กิจกรรม  มีคาฉลีไยทากับ  3.92  
รองลงมาคือ  ผลการดำนินงานครงการ/กิจกรรมนำเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน  มีคาฉลีไย
ทากับ  3.90  สดง฿หຌหในวาประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นผลการดำนินงานทีไทศบาลจัดขึๅน  ซึไงผลการ
ดำนินงานของทศบาลป็นประยชน์ตอประชาชน นำเปสูการกຌเขปัญหาละตอบสนองตามตຌองการของ
ประชาชนเดຌ          
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ระดับความพึงพอใจตอผลการดำนินงานของทศบาลในตละยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คาฉลีไย 

(Mean) สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

(S.D.) ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 3.51 0.835 มาก 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 3.89 1.071 มาก 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 4.05 0.806 มาก 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 3.99 0.896 มาก 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง การบริหาร 3.78 0.784 มาก 

รวม 3.84 0.878 มาก    จากตาราง  พบวา  ระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอผลการดำนินงานครงการตางโ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นตละยุทธศาสตร์  ดยภาพรวมมีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ มาก  มืไอ
พิจารณายกตละยุทธศาสตร์จะมีระดับความพึงพอ฿จ  อยู฿นระดับมาก  ดยยุทธศาสตร์ทีไประชาชนมีความพึง
พอ฿จตอผลการดำนินงานครงการมากทีไสุดคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว  มี
คาฉลีไยทากับ  4.05  รองลงมาคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  มีคาฉลีไยทากับ 3.99  
ละทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานครงการนຌอยทีไสุด  คือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน  มีคาฉลีไยทากับ 3.51  
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  
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