


   
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2 6 - 2570)  

เปลี่ยนแปลงครัง้ท่ี 2 
เทศบาลต าบลรษัฎา           

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน   
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

ส านกัปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบลรษัฎา 
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ครงการทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2566-2570)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2  

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม 
ผนงานการศึกษา 
14. ครงการวันยาวชนหงชาติ 
15. ครงการสงสริมประชาธิปเตย฿นสถานศึกษา 
16. ครงการอบรมพัฒนาศักยภาพยาวชนตำบลรัษฎาสูความป็นลิศทางวิชาการ 
20. ครงการกิจกรรมอบรมมัคคุทศนຌอยพืไอตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน  
ผนงานสาธารณสุข 
4. ครงการอบรม฿ห้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งวดล้อม฿นสถานประกอบการ                            
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รายละอียดครงการพัฒนาทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2566 – 2570)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2 

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ 
ครงการ / ป้าหมาย / งบประมาณ 

ตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566 – 2570) ครงการ / ป้าหมาย / งบประมาณ 
ทีไปลีไยนปลงครัๅงทีไ 2 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  
ผนงานการศึกษา 
14. ครงการวันยาวชนหงชาติ  
วัตถุประสงค์ 
1. พืไอสงสริมละสนับสนุนยาวชนมีสวนรวม฿นการจัด
กิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ป็นประยชน์ตอการพัฒนาตนอง 
2. พืไอสงสริม฿หຌยาวชนมีความตระหนัก฿นคุณคาของตนองทีไ
รวมรงรวม฿จสามัคคีละสียสละสวนตัวพืไอประยชน์
สวนรวม  
ป้าหมาย - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 
   1. จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌกยาวชนตำบลรัษฎา 
   2. จัดนิทรรศการกลุมป้าหมาย คือ ยาวชน฿นขตพืๅนทีไ
ตำบลรัษฎา  
งบประมาณ   200,000 บาท  (ป 2566) 
                 200,000 บาท  (ป 2567) 
                 200,000 บาท  (ป 2568) 
                 200,000 บาท  (ป 2569) 
                 200,000 บาท  (ป 2570)  
ตัวชีๅวัด  จำนวนกิจกรรมทีไดำนินการ  
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   -ยาวชนรวมจัดกิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ป็นประยชน์ตอการ
พัฒนาตนอง    -ยาวชนมีความตระหนัก฿นคุณคาของตนองทีไรวมรงรวม
฿จสามัคคีละสียสละสวนตัวพืไอประยชน์สวนรวม  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 
กองการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  
ผนงานการศึกษา 
14. ครงการวันยาวชนหงชาติ  
วัตถุประสงค์ 
1. พืไอสงสริมละสนับสนุนยาวชนมีสวนรวม฿นการจัด
กิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ป็นประยชน์ตอการพัฒนาตนอง 
2. พืไอสงสริม฿หຌยาวชนมีความตระหนัก฿นคุณคาของ
ตนองทีไรวมรงรวม฿จสามัคคีละสียสละสวนตัวพืไอ
ประยชน์สวนรวม  
ป้าหมาย - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 
   1. จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌกยาวชนตำบลรัษฎา 
   2. กลุมป้าหมาย คือ ยาวชน฿นขตพืๅนทีไตำบลรัษฎา  
งบประมาณ   550,000 บาท  (ป 2566) 
                 550,000 บาท  (ป 2567) 
                 550,000 บาท  (ป 2568) 
                 550,000 บาท  (ป 2569) 
                 550,000 บาท  (ป 2570)  
ตัวชีๅวัด  จำนวนกิจกรรมทีไดำนินการ  
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   -ยาวชนรวมจัดกิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ป็นประยชน์ตอ
การพัฒนาตนอง    -ยาวชนมีความตระหนัก฿นคุณคาของตนองทีไรวมรง
รวม฿จสามัคคีละสียสละสวนตัวพืไอประยชน์สวนรวม  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 
กองการศึกษา  
หตุผล 
  - ขยายกลุมป้าหมาย มีจำนวนดใกพิไมขึๅน    
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รายละอียดครงการพัฒนาทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2566 – 2570)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2 

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ 
ครงการ / ป้าหมาย / งบประมาณ 

ตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566 – 2570) ครงการ / ป้าหมาย / งบประมาณ 
ทีไปลีไยนปลงครัๅงทีไ 2 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  
ผนงานการศึกษา 
15. ครงการสงสริมประชาธิปเตย฿นสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
  - พืไอ฿หຌนักรียนมีจตคติทีไดีกีไยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตย 
  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌละฝຄกตนองกีไยวกับการชิสิทธิ
สรีภาพ ความสมอภาคละหนຌาทีไตามระบอบประชาธิปเตย   - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน  
ป้าหมาย 
   จัดกิจกรรม ดังนีๅ 
   1. จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌสงสริมประชาธิปเตย 
   2. จัดนิทรรศการกลุมป้าหมายคือ นักรียนรงรียนสังกัด 
สพป.ภูกใต฿นขตตำบลรัษฎา  
งบประมาณ   200,000 บาท  (ป 2566) 
                 200,000 บาท  (ป 2567) 
                 200,000 บาท  (ป 2568) 
                 200,000 บาท  (ป 2569) 
                 200,000 บาท  (ป 2570)  
ตัวชีๅวัด  จำนวนกิจกรรมทีไดำนินการ  
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   -นั ก รี ยนมี จตคติ ทีไ ดี กีไ ย วกั บ การปกครองระบ อบ
ประชาธิปเตย    -นักรียนเดຌรียนรูຌละฝຄกตนองกีไยวกับการ฿ชຌสิทธิสรีภาพ
ความสมอภาคละหนຌาทีไตามระบอบประชาธิปเตย 
  -นักรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 
กองการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  
ผนงานการศึกษา 
15. ครงการสงสริมประชาธิปเตย฿นสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
  - พืไอ฿หຌนักรียนมีจตคติทีไดี กีไยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตย 
  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌละฝຄกตนองกีไยวกับการชิ
สิทธิสรีภาพ ความสมอภาคละหนຌาทีไตามระบอบ
ประชาธิปเตย   - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน  
ป้าหมาย 
   จัดกิจกรรม ดังนีๅ 
   1. จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌสงสริมประชาธิปเตย 
   2. จัดนิทรรศการกลุมป้าหมายคือ นักรียนรงรียน
สังกัด สพป.ภูกใต฿นขตตำบลรัษฎา 
งบประมาณ   300,000 บาท  (ป 2566) 
                 300,000 บาท  (ป 2567) 
                 300,000 บาท  (ป 2568) 
                 300,000 บาท  (ป 2569) 
                 300,000 บาท  (ป 2570) 
ตัวชีๅวัด  จำนวนกิจกรรมทีไดำนินการ  
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   -นักรียนมีจตคติทีไดี กีไยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตย    -นักรียนเดຌรียนรูຌละฝຄกตนองกีไยวกับการ฿ชຌสิทธิ
ส รีภ าพ ค วาม สมอภ าคละห นຌ าทีไ ต าม ระบ อบ
ประชาธิปเตย 
  -นักรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 
กองการศึกษา 
หตุผล 
  - ขยายกลุมป้าหมาย มีจำนวนดใกพิไมขึๅน  
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รายละอียดครงการพัฒนาทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2566 – 2570)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2 

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ 
ครงการ / ป้าหมาย / งบประมาณ 

ตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566 – 2570) ครงการ / ป้าหมาย / งบประมาณ 
ทีไปลีไยนปลงครัๅงทีไ 2 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  
ผนงานการศึกษา 
16. ครงการอบรมพัฒนาศักยภาพยาวชนตำบลรัษฎา
สูความป็นลิศทางวิชาการ  
วัตถุประสงค ์
   1. พืไอสงสริม฿หຌดใกละยาวชนเดຌพัฒนาศักยภาพ
การรียนรูຌละทักษะกระบวนการคิด วิคราะห์ ฿น
รูปบบตาง โ มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์  
ป้าหมาย 
   จัดกิจกรรม ดังนีๅ 
   1. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการรียนรูຌละ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิคราะห์ ฿นรูปบบตาง โ 
   
งบประมาณ  200,000 บาท  (ป 2566) 
                200,000 บาท  (ป 2567) 
                200,000 บาท  (ป 2568) 
                200,000 บาท  (ป 2569) 
                200,000 บาท  (ป 2570)  
ตัวชีๅวัด  จำนวนกิจกรรมทีไดำนินการ  
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   -ดใกละยาวชนเดຌรียนรูຌทักษะกระบวนการคิด 
วิคราะห์ ฿นรูปบบตาง โ ละทักษะกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 
กองการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  
ผนงานการศึกษา 
16. ครงการอบรมพัฒนาศักยภาพยาวชนตำบลรัษฎา
สูความป็นลิศทางวิชาการ  
วัตถุประสงค์ 
     1. พืไอสงสริม฿หຌดใกละยาวชนเดຌพัฒนาศักยภาพ
การรียนรูຌละทักษะกระบวนการคิด วิคราะห์ ฿น
รูปบบตาง โ มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์  
ป้าหมาย 
   จัดกิจกรรม ดังนีๅ 
   1. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการรียนรูຌละ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิคราะห์ ฿นรูปบบตาง โ 
   
งบประมาณ  500,000 บาท  (ป 2566) 
                500,000 บาท  (ป 2567) 
                500,000 บาท  (ป 2568) 
                500,000 บาท  (ป 2569) 
                500,000 บาท  (ป 2570)  
ตัวชีๅวัด  จำนวนกิจกรรมทีไดำนินการ  
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   -ดใกละยาวชนเดຌรียนรูຌทักษะกระบวนการคิด 
วิคราะห์ ฿นรูปบบตาง โ ละทักษะกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 
กองการศึกษา 
หตุผล฿นการขอปลีไยนปลง 
  - ขยายกลุมป้าหมาย มีจำนวนดใกพิไมขึๅน       
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รายละอียดครงการพัฒนาทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2566 – 2570)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2 

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ 
ครงการ / ป้าหมาย / งบประมาณ 

ตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566 – 2570) ครงการ / ป้าหมาย / งบประมาณ 
ทีไปลีไยนปลงครัๅงทีไ 2 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  
ผนงานการศึกษา 
20. ครงการกิจกรรมอบรมมัคคุทศนຌอยพืไอตรียม
ความพรຌอมสูประชาคมอาซียน  
วัตถุประสงค ์
   1. พืไอส งสริม฿หຌ ดใกละยาวชนมีทักษะดຌาน
ภาษาตางประทศพิไมขึๅน 
   2. พืไอตรียมความพรຌอม฿นการขຌาสูประชาคม
อาซียน  
ป้าหมาย 
   จัดกิจกรรม ดังนีๅ 
   1. จัดกิจกรรมทีไสงสริมการ฿ชຌภาษาตางประทศ  
งบประมาณ  200,000 บาท  (ป 2566) 
                200,000 บาท  (ป 2567) 
                200,000 บาท  (ป 2568) 
                200,000 บาท  (ป 2569) 
                200,000 บาท  (ป 2570)                    
ตัวชีๅวัด  จำนวนกิจกรรมทีไดำนินการ  
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   -ดใกละยาวชนมีทักษะดຌานภาษาตางประทศ
พิไมขึๅน 
   -ดใกละยาวชนสามารถสืไอสารภาษาตางปะทศ  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 
กองการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  
ผนงานการศึกษา 
20. ครงการกิจกรรมอบรมมัคคุทศนຌอยพืไอตรียม
ความพรຌอมสูประชาคมอาซียน  
วัตถุประสงค์ 
   1. พืไ อส งสริม฿หຌ ดใกละยาวชนมีทักษะดຌาน
ภาษาตางประทศพิไมขึๅน 
   2. พืไอตรียมความพรຌอม฿นการขຌาสูประชาคม
อาซยีน  
ป้าหมาย 
   จัดกิจกรรม ดังนีๅ 
   1. จัดกิจกรรมทีไสงสริมการ฿ชຌภาษาตางประทศ  
งบประมาณ   400,000 บาท  (ป 2566) 
                 400,000 บาท  (ป 2567) 
                 400,000 บาท  (ป 2568) 
                 400,000 บาท  (ป 2569) 
                 400,000 บาท  (ป 2570)                    
ตัวชีๅวัด  จำนวนกิจกรรมทีไดำนินการ  
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
   -ดใกละยาวชนมีทักษะดຌานภาษาตางประทศ
พิไมขึๅน 
   -ดใกละยาวชนสามารถสืไอสารภาษาตางปะทศ  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 
กองการศึกษา 
หตุผล฿นการขอปลีไยนปลง 
  - พิไมจำนวนกิจกรรม ขยายกลุมป้าหมาย มีจำนวน
ดใกพิไมขึๅน      
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รายละอียดครงการพัฒนาทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2566 – 2570)  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 2 

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ 
ครงการ/ป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2566-2570)  ครงการ/ป้าหมาย/งบประมาณ 
ทีไปลีไยนปลง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม 
ผนงาน สาธารณสุข 
1. ครงการอบรม฿ห้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งวดล้อม฿น
สถานประกอบการ 
วัตถุประสงค์ 
1.พืไออบรม฿หຌความรูຌดຌานการจัดการสิไงวดลຌอม฿นสถาน
ประกอบการ 
ป้าหมาย -จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการจัดการสิไงวดลຌอม฿หຌกับสถาน
ประกอบการ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 
งบประมาณ  
150,000  บาท (ป2567) 150,000 บาท (ป 2568) 
150,000 บาท (ป 2569 
150,000 บาท (ป 2570) 
ตัวชีๅวัด  จำนวนครัๅงทีไจัดกิจกรรม 
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎามีความรูຌดຌานการจัดการ
สิไงวดลຌอมพิไมมากขึๅน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก    
กองสาธารณสุขละสิ่งวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม 
ผนงาน สาธารณสุข 
1. ครงการควบคุมละสงสริมการจัดการสิไงวดลຌอม฿น
สถานประกอบการ 
วัตถุประสงค์ 
1.พืไออบรม฿หຌความรูຌดຌานการจัดการสิไงวดลຌอม฿นสถาน
ประกอบการ 
2.พืไอลกปลีไยนรียนรูຌการจัดการสิไงวดลຌอม฿นสถาน
ประกอบการ 
3.พืไอฝ้าระวังคุณภาพสิไงวดลຌอม ชน คุณภาพนๅำ 
4.พืไอพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทศบาล
ตำบลรัษฎา 
ป้าหมาย 
จัดอบรมละลกปลีไยนรียนรูຌการจัดการสิไงวดลຌอม฿น
สถานประกอบการ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา ละจຌาหนຌาทีไ
ผูຌกีไยวขຌอง จำนวน 1 ครัๅง/ป 
งบประมาณ  
150,000  บาท (ป2567) 150,000 บาท (ป 2568) 
150,000 บาท (ป 2569 
150,000 บาท (ป 2570) 
ตัวชีๅวัด  จำนวนครัๅงทีไจัดกิจกรรม 
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา 
มีความรูຌดຌานการจัดการสิไงวดลຌอมพิไมมากขึๅน 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก    
กองสาธารณสุขละสิ่งวดล้อม 
หตุผล   
พ่ือ฿ห้ครอบคลุมถึงการฝ้าระวังคุณภาพสิ่งวดล้อม   


