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บทที่ 1 
บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 ซ่ึงได'บัญญัติให'องค+กร
ปกครองส�วนท'องถ่ินต'องรายงานผลการดําเนินงานต�อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใช'จ�ายและผล
ดําเนินงานในรอบป5 เพ่ือให'ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค+กร
ปกครองส�วนท'องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด'วยการจัดทําแผนพัฒนาองค+กรปกครองส�วนท'องถ่ิน 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข'อ 30 (5) ซ่ึงได'กําหนดให'ผู'บริหารองค+กรปกครองส�วนท'องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต�อสภาท'องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท'องถ่ินให'ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย�างน'อยป5ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป5เทศบาลตําบลรัษฎาจึง
ได'ดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ.2556 -2558) ข้ึน เพ่ือใช'เปDน
แนวทางสําหรับผู'บริหารท่ีจะได'ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช�วงเวลาท่ีผ�านมา ซ่ึงผลจากการติดตามและ
ประเมินผลตลอดจนข'อเสนอแนะท่ีได'จะเปDนแนวทางท่ีผู'บริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได'เปDน
อย�างดี 
 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใต'โครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให'ข'อมูลปMอนกลับ
เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปNญหาท่ีกําลังเผชิญอยู�และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานหากไม�มีระบบ
ติดตามของโครงการแล'ว ย�อมส�งผลให'เกิดความล�าช'าในการดําเนินงานให'ลุล�วง ค�าใช'จ�ายโครงการจะสูงเกินกว�า
ท่ีกําหนดไว' กลุ�มเปMาหมายหลักของโครงการไม�ได'รับประโยชน+หรือได'รับน'อยกว�าท่ีควรจะเปDน เกิดปNญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย'งในการปฏิบัติงานภายในหน�วยงาน
หรือระหว�างงานกับกลุ�มเปMาหมายที่ได'รับประโยชน+จากโครงการ ในทางตรงกันข'ามหากโครงการมีระบบติด
ตามที่ดีแล'ว จะก�อให'เกิดประสิทธิภาพในการลดต'นทุนดําเนินงานด'านต�างๆ ยกตัวอย�างเช�น การให'ข'อมูล
ปMอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปMาหมายของโครงการต�างๆ การระบุปNญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและเสนอแนวทาง
แก'ปNญหา การติดตามความสามารถในการเข'าถึงโครงการของกลุ�มเปMาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของส�วนต�างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน เปDนต'น 
 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก'าวหน'าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เปDนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปDนสําหรับการดําเนินการเช�นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีได'จากการประเมินจะใช'ในการปรับปรุง แก'ไข จะดําเนินการต�อไป หรือยุติการดําเนินการซ่ึง
ข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค+ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปDนสิ่งท่ีจะบ�งชี้ว�าแผนงานท่ีกําหนดไว'ได'มี
การปฏิบัติหรือไม� อย�างไร อันเปDนตัวชี้วัดว�าแผนงานหรือโครงการท่ีได'ดําเนินการไปแล'วนั้นให'ผลเปDนอย�างไร 
นําไปสู�ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว'หรือไม� อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปDนการตรวจสอบว�ามี
ความสอดคล'องกับการใช'ทรัพยากรเพียงใด ซ่ึงผลท่ีได'จากการติดตามและประเมินผลถือเปDนข'อมูลย'อนกลับท่ี
สามารถนําไปปรับปรุงและการตัดสินใจต�อไปนอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปDนกระบวนการตัดสินคุณค�าและ
การตัดสินใจอย�างมีหลักเกณฑ+โดยใช'ข'อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย�างเปDนระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได' 
 



 ประโยชน!ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค+กร จะเกิดประโยชน+ต�อองค+กรหลายด'าน คือ 
 1.ทําให'ทราบปNญหาและความต'องการท่ีแท'จริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปNญหาและแก'ไข
ปNญหาได'ทันที เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาขององค+กร 
 2.ทําให'วางแผนงานโครงการได'ตรงเปMาหมาย แก'ปNญหาได'ถูกจุดและพัฒนาได'ตรงตามนโยบายท่ีวางไว' 
 3.เปDนกลไกสําคัญท่ีจะมุ�งไปสู�การปรับปรุงและพัฒนา 
 4.ทําให'ทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอย�างชัดเจนว�าอะไรประสบผลสําเร็จแล'ว สิ่ง
ใดต'องทําต�อไป จํานวนเท�าใด อันจะเปDนข'อมูลไปสู�การตัดสินใจ สามารถทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ เม่ือเริ่มวางแผนใหม�อีกครั้งก็จะมีข'อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจนเท่ียงตรงและเปDนปNจจุบัน สามารถเปDน
เครื่องมือในการบริหารได'อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร+เพ่ือหาข'อมูลท่ี
เปDนจริงเก่ียวกับโครงการ โดยการเก็บรวบรวมข'อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค+ มีการวางแผนกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน และพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือเปDนการกําหนดคุณค�า หรือข'อดีของโครงการว�าดีหรือไม�ดี
อย�างไร สามารถบรรลุวัตถุประสงค+ท่ีต'องการ หรือเปDนการค'นหาว�าผลของกิจกรรมตามโครงการท่ีวางไว'ประสบ
ความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค+หรือไม� 
 สาเหตุท่ีต'องทําการประเมินโครงการก็เพ่ือให'ทราบว�าผลท่ีได'รับจากการดําเนินโครงการไปแล'วนั้น
ประสบความสําเร็จตามท่ีได'มุ�งหวังหรือไม� มีปNญหาอุปสรรคอะไร ตอบสนองความต'องการได'เพียงใด ควร
ปรับปรุงแล'วนําไปดําเนินการต�อไป หรือควรยุติโครงการ เปDนการตัดสินคุณค�าของสิ่งท่ีได'ดําเนินการไปแล'ว การ
ประเมินโครงการเปDนการวัดผลการดําเนินงานท่ีมุ�งเน'นความถูกต'องท่ีเปDนอยู�จริงเปDนการตรวจสอบและติดตาม
ผลงานให'เปDนไปตามมาตรฐาน โดยนํากระบวนการและเทคนิคการประเมินมาใช'อย�างเปDนระบบการประเมิน
โครงการจะเกิดประโยชน+ต�อองค+กรด'านการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดท่ีจะก�อให'เกิดประโยชน+สูงสุด 
ด'านข'อมูลสารสนเทศท่ีผู'บริหารใช'ในการตัดสินใจดําเนินโครงการในอนาคต 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได'พิจารณากระบวนการดําเนินงานของเทศบาล ซ่ึงได'ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด'วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส�วนท'องถ่ิน พ.ศ.2548 โดยได'ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.แต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 2.แต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 3.จัดทําแผนยุทธศาสตร+การพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 4.จัดทําแผนพัฒนาสามป5เทศบาลตําบลรัษฎา 
 5.ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5 
 6.จัดทําแผนการดําเนินงาน 
 7.แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 ในการดําเนินการท้ัง 7 ข้ันตอนดังกล�าวข'างต'นนั้นจะมีความสัมพันธ+เชื่อมโยงกันเปDนข้ันเปDนตอน 
กล�าวคือ เม่ือเทศบาลได'แต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแล'ว คณะกรรมการท่ีได'รับการแต�งต้ังจะทําหน'าท่ี
กําหนดแนวทางในการพัฒนาท'องถ่ิน โดยพิจารณาจากอํานาจหน'าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
 



พ.ศ.2496 แก'ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให'แก�องค+กร
ปกครองส�วนท'องถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง ยุทธศาสตร+การพัฒนาประเทศ กลุ�มจังหวัด       
อันดามัน จังหวัด นโยบาย วิสัยทัศน+ของผู'บริหารท'องถ่ินท่ีแถลงต�อสภาเทศบาล ปNญหาและความต'องการจาก
มติของท่ีประชุมประชาคมและชุมชน ในการนําประเด็นดังกล�าวข'างต'นมาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนั้น เทศบาล
ได'คํานึงถึงสถานะการคลังของเทศบาล ความจําเปDนเร�งด�วน และข'อจํากัดต�างๆ มาพิจารณาด'วย เม่ือได'แนวทาง
ในการพัฒนาท'องถ่ินแล'ว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก็จะแจ'งแนวทางดังกล�าวให'คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร+ให'คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา เพ่ือเสนอ
นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติและประกาศใช'แผนยุทธศาสตร+การพัฒนาเทศบาล เม่ือประกาศใช'แผน
ยุทธศาสตร+การพัฒนาเทศบาลแล'ว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร�วมกับประชาคมท'องถ่ินก็เริ่มจัดทํา
แผนพัฒนาสามป5เทศบาล โดยร�วมกันกําหนดประเด็นหลักของการพัฒนาให'สอดคล'องกับวิสัยทัศน+ พันธกิจ และ
จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาพร'อมท้ังการวิเคราะห+ข'อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล การกําหนดยุทธศาสตร+ แนวทางการ
พัฒนา และรายละเอียดโครงการท่ีสอดคล'องกับยุทธศาสตร+การพัฒนา เม่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป5เทศบาลเสร็จ
เรียบร'อยแล'วก็เข'าสู�กระบวนการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5โดยพิจารณาจากโครงการต�างๆ ท่ี
กําหนดไว'ในแผนพัฒนาสามป5 พร'อมท้ังการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือใช'เปDนเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลต�อไป 
 ข้ันตอนสุดท'ายคือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลซ่ึงเปDนอํานาจหน'าท่ีของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลําดับแรกคณะกรรมการจะกําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ลําดับต�อไปจะเปDนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซ่ึงจะเน'นการ
ตรวจสอบจํานวนโครงการท่ีบรรจุไว'ในแผนพัฒนาสามป5เฉพาะโครงการในป5งบประมาณนั้นๆ ตรวจสอบจํานวน
โครงการท่ีนําไปจัดต้ังงบประมาณในป5งบประมาณนั้นๆ ติดตามโครงการต�างๆ ตามแผนการดําเนินงานและ
ประเมินผลภายหลังจากท่ีได'ดําเนินการเสร็จเรียบร'อยแล'ว ลําดับสุดท'ายคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะจัดทํารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได'จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู'บริหารท'องถ่ิน เพ่ือ
ผู'บริหารท'องถ่ินเสนอต�อสภาท'องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให'ประชาชนในท'องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป% 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมประชาคม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ 

รวบรวมข�อมูล จัดทําร�างแผนพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา 

ร�างแผนพัฒนาสามป# 

ผู�บริหารท�องถิ่นอนุมัติและประกาศใช� 

นําโครงการจากแผนพัฒนาสามป#มาจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณประจําป# 

คณะกรรมการสนับสนุนนาํโครงการตาม

แผนพัฒนาสามป�ทีไ่ด!รับการต้ังงบประมาณจัดทาํ

ร#างแผนการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามฯ ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตามแผนการดําเนินงาน

เสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อผู�บริหารท�องถิ่น 

ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภา

เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาฯและประกาศให�ประชาชน

ทราบ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร�างแผนการ

ดําเนินงานเสนอผู�บริหารท�องถิ่นพร�อมประกาศใช� 



บทท่ี 2 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา 

 เทศบาลตําบลรัษฎาได�จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา (พ.ศ.2556-2560)และ
แผนพัฒนาสามป(เทศบาลตําบลรัษฎา (พ.ศ.2556-2558) ตามข้ันตอนท่ีบัญญัติไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5า
ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส5วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผ5านกระบวนการมีส5วนร5วมของประชาชน 
เช5น การประชุมประชาคมท�องถ่ินเพ่ือรับฟ=งป=ญหาและความต�องการของประชาชนการรับฟ=งความคิดเห็นจากภาค
ส5วนต5างๆ เปAนต�น จึงนําไปสู5การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป(โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.วิสัยทัศน�การพัฒนา 
 “นํารัษฎาพัฒนาเพ่ือประชาเปAนสุข” 
2.พันธกิจการพัฒนาท�องถ่ิน 
 การพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือให�บรรลุตามวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว� ประกอบด�วยพันธกิจการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสําคัญ 
7 ประการ ได�แก5 
 1.พัฒนาการศึกษาให�ได�มาตรฐาน 
 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และส5งเสริมการท5องเท่ียว 
 4.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให�ได�มาตรฐาน 
 5.สร�างจิตสํานึกและกระบวนการมีส5วนร5วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 6.พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 
 7.พัฒนาการบริหารจัดการองค�กรอย5างโปร5งใส ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
3.จุดมุ&งหมายเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
 การพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือให�บรรลุตามพันธกิจท่ีกําหนดไว� ประกอบด�วยจุดมุ5งหมายเพ่ือพัฒนาท่ีสําคัญ       
7 ประการ ได�แก5 

1.ประชาชนได�รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให�มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สร�างสังคม
แห5งการเรียนรู� เพ่ือรองรับการก�าวเข�าสู5การเปAนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได�รับบริการด�านสวัสดิการสังคมอย5างท่ัวถึงและเท5าเทียมกัน 
3.ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัย ปลอดป=ญหายาเสพติด และธํารงไว�ซ่ึงเอกลักษณ� 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน 
4.ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร�างรายได�เพ่ิมข้ึน และแหล5งท5องเท่ียวมีการพัฒนาให�

ได�มาตรฐานระดับสากล 
5.ทุกภาคส5วนมีส5วนร5วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คงอยู5สืบไป 
6.ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานได�รับการพัฒนาให�ได�มาตรฐาน ทุกพ้ืนท่ีน้ําต�องไหล ไฟต�องสว5าง ทางต�อง

สะดวก เพ่ือยกระดับความเปAนอยู5และการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
7.เทศบาลตําบลรัษฎา บริหารจัดการโดยใช�หลักธรรมาภิบาล เน�นให�ทุกภาคส5วนมีส5วนร5วมในการพัฒนา 

เปAนหน5วยงานท่ีเข�าถึงสภาพป=ญหาและความต�องการของประชาชนได�เปAนอย5างดี สร�างความรู�สึกเปAน
เจ�าของให�กับประชาชน 

 



4.ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช&วงสามป/ 
 1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ประกอบด�วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1.ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  2.พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานการศึกษา 
  3.ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
  4.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบด�วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส 
2.ส5งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ

ประชาชน 
3.ส5งเสริมและสนับสนุนให�ทุกภาคส5วนมีส5วนร5วมในการแก�ป=ญหายาเสพติด 
4.ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านกีฬาและนันทนาการ 
5.ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป=ญญา

ท�องถ่ิน 
 3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท5องเท่ียว ประกอบด�วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1.ส5งเสริมและสนับสนุนการสร�างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได�แก5ประชาชน 
  2.ส5งเสริมและพัฒนาแหล5งท5องเท่ียวให�ได�มาตรฐานสากล 
  3.จัดภูมิทัศน�ให�มีความเปAนระเบียบเรียบร�อยสวยงาม 
 4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1.ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให�ได�มาตรฐาน 
  2.สร�างจิตสํานึกและกระบวนการมีส5วนร5วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  3.พัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย และมลพิษอ่ืนๆ 
 5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1.ก5อสร�าง ปรับปรุง เส�นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคให�ได�มาตรฐาน 
  2.ก5อสร�าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําเพ่ือปMองกันน้ําท5วม 
  3.จัดระเบียบและแก�ไขป=ญหาการจราจร 
  4.พัฒนาระบบไฟฟMาและประปา 
 6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร ประกอบด�วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1.ส5งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส5วนร5วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  2.ส5งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  3.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
  4.ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได� 
  5.พัฒนาระบบประชาสัมพันธ�ข�อมูลข5าวสารให�มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



5.นโยบายการพัฒนาของผู�บริหารท�องถ่ิน 
 1.นโยบายการพัฒนาด�านการศึกษา 
 เปMาหมายของการพัฒนา คือ เปOดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให�มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให�
ประชาชนทุกคนมีความรู�ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู5ในสังคมอย5างมีความสุข และประสบความสําเร็จ เปAนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาตําบลรัษฎา สู5ความเปAนสังคมแห5งการเรียนรู� เพ่ือรองรับการก�าวเข�าสู5การเปAนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community –AEC) 2558 ในอีกสามป(ข�างหน�า 

1) พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร�อมก5อนเข�ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการ
ปรับปรุงศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และจัดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือให�เด็กระดับปฐมวัยได�รับการศึกษาเตรียม
ความพร�อมเพ่ิมข้ึนอย5างท่ัวถึง 

2) บริหารการจัดการศึกษาของท�องถ่ินในอนาคต ให�สอดคล�องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
ดําเนินการจัดการศึกษาอย5างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

3) สนับสนุนงบประมาณเปAนค5าใช�จ5ายในการดําเนินการให�กับโรงเรียนในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ให�มีอุปกรณ�การเรียนการสอนอย5างพอเพียงและได�มาตรฐาน 

4) ส5งเสริมให�นักเรียน เยาวชน ประชาชนได�รับการพัฒนาทักษะภาษาท่ี 2 ให�มีความรู�
ความสามารถการใช�ภาษาท่ี 2 ในระดับท่ีสามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวันได� 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด�านการศึกษา ส5งเสริม สนับสนุนให�ความรู�กับ
ประชาชน ในเรื่องการใช�เทคโนโลยี ให�มีความรู�และทักษะเพียงพอท่ีจะใช�แสวงหาความรู�ด�วย
ตนเองได�อย5างต5อเนื่องตลอดชีวิต 

 2.นโยบายการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 เปMาหมายของการพัฒนา คือ ให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถดูแลตนเองได�ในข้ันพ้ืนฐาน ได�รับ
บริการด�านสวัสดิการสังคมอย5างท่ัวถึงเท5าเทียมกัน เสริมสร�างให�ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน ปลอดป=ญหายาเสพติด และธํารงไว�ซ่ึงเอกลักษณ� ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน 

1) ส5งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก5ผู�สูงอายุ คนพิการ ผู�ติดเชื้อ เอช ไอ วีผู�ประสบภัย ผู�ยากไร� เด็ก
ถูกทอดท้ิงอย5างท่ัวถึง เปAนธรรม โดยการดําเนินการสอดคล�องและเชื่อมโยงกับนโยบายของ
ภาครัฐ 

2) จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให�กับเด็ก สตรี ผู�สูงอายุ และคนพิการท่ีด�อยโอกาสอย5างเหมาะสมและ
สอดคล�องกับความเปAนจริง 

3) สนับสนุนส5งเสริมให�ประชาชนได�มีส5วนร5วมในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยให�ประชาชนได�ร5วมคิด 
ร5วมกําหนด ร5วมกันจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

4) สนับสนุนส5งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของฝ_ายปกครอง ตํารวจชุมชน อาสาสมัคร
ปMองกันภัยฝ_ายพลเรือน (อปพร.) ในงานด�านปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน การให�บริการดูแลความปลอดภัยแก5นักท5องเท่ียว การสร�างเครือข5ายและ
การจัดให�มีหน5วยบริการช5วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) 

 
 



5) เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช�ในการปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
การนําเทคโนโลยี เช5น กล�องโทรทัศน�วงจรปOด (CCTV) ติดต้ังตามจุดเสี่ยง และสถานท่ี
สําคัญๆ เพ่ือใช�ในการบริหารจัดการด�านความปลอดภัย 

6) ส5งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร�างวินัยการจัดระเบียบจราจรในย5านชุมชนและมาตรการใน
การสร�างความปลอดภัยบนท�องถนน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร 

7) จัดทํางบประมาณเพ่ือแก�ไขป=ญหายาเสพติดท้ังตําบล สนองนโยบายของรัฐบาลในด�านการ
ปMองกันปราบปรามยาเสพติดอย5างเปAนรูปธรรม โดยประสานงานร5วมกับหน5วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข5ายท่ีเก่ียวข�อง 

8) ส5งเสริมสถาบันครอบครัวเพ่ือเปAนเกราะปMองกันยาเสพติด เสริมสร�างชุมชนสีขาวท่ีปลอดจาก
ป=ญหายาเสพติด 

9) ส5งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ มีสถานท่ี อุปกรณ�กีฬาสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี หนึ่ง
หมู5บ�าน หนึ่งลานกีฬา 

10) ส5งเสริมด�านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน รวมถึงสืบสานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมในตําบลรัษฎาให�คงอยู5และแพร5หลายอย5างต5อเนื่อง 

 3.นโยบายการพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท&องเท่ียว 
 เปMาหมายของการพัฒนา คือ ส5งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให�เปAน
ชุมชนท่ีเข�มแข็ง พ่ึงพาตนเองได�อย5างยั่งยืน ส5งเสริมอาชีพของชุมชน ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู� พัฒนา
ทักษะ ในการประกอบอาชีพ มีการผลิตการเพ่ิมมูลค5าของสินค�า เกิดการหมุนเวียนของเงิน การสร�างงานในชุมชน 
ตลอดจนส5งเสริมการท5องเท่ียว พัฒนาแหล5งท5องเท่ียวในตําบลรัษฎาให�เพ่ิมมากข้ึน 

1) สนับสนุนส5งเสริมให�ประชาชนได�รับการฝeกอบรมความรู�เก่ียวกับการประกอบอาชีพ ความ
ต�องการของประชาชน 

2) ส5งเสริมการสร�างงาน สร�างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได�ให�แก5ประชาชนและกลุ5มอาชีพต5างๆ ให�เกิด
เปAนชุมชนอยู5ดีมีสุข มีการจ�างงานคนในพ้ืนท่ีอย5างเหมาะสม ให�ประชาชนในท�องถ่ินมีงานทํา 
มีโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมุ5งเน�นให�มีการรวมกลุ5มในรูปแบบของกลุ5มอาชีพต5างๆ ท่ี
สอดคล�องกับความต�องการของประชาชน 

3) ส5งเสริมระบบสหกรณ� เพ่ือเปAนแหล5งเงินทุนคนในชุมชนสามารถเข�าถึงและพัฒนาระบบ
สวัสดิการ ส5งเสริมพัฒนาอาชีพ ช5องทางการตลาดของผลิตภัณฑ�ชุมชน ส5งเสริมกลุ5มแม5บ�าน 
กลุ5มอาชีพ ผ5านระบบสหกรณ�ให�เปAนแหล5งเงินทุนท่ีเหมาะสม เปAนธรรม 

4) พัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได�ของเทศบาล เพ่ือให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดต5อเทศบาลและประชาชน พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให�ท่ัวถึง เปAนธรรม 
ประหยัด สะดวก และมีความโปร5งใส 

5) ส5งเสริมสนับสนุนจัดหาและพัฒนาแหล5งท5องเท่ียวให�มีเพ่ิมข้ึนในตําบลรัษฎา 
6) จัดให�มีศูนย�บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและให�บริการด�านต5างๆ แก5นักท5องเท่ียว 
 
 
 



 
 4.นโยบายการพัฒนาด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
 เปMาหมายของการพัฒนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ� ปราศจาก
โรคภัยไข�เจ็บ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมให�สะอาด มีระเบียบและทัศนียภาพท่ีเหมาะสม สวยงาม รักษาความอุดม
สมบูรณ�ของทรัพยากรให�คงอยู5สืบไป 

1) สนับสนุนส5งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู5บ�าน  
(อสม.) เพ่ือการปฏิบัติการเชิงรุกในด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท�องถ่ินให�
สามารถเข�ารับบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานได�ท่ัวถึง 

2) พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล ให�สวยงามมีสิ่งแวดล�อมท่ีดีข้ึน เพ่ือให�เปAนสถานท่ี
พักผ5อนหย5อนใจและเปAนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชน 

3) พัฒนาปรับปรุงด�านการรักษาความสะอาด การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใช�ต�นทุนตํ่าเร5งดําเนินการให�เทศบาลตําบลรัษฎาสะอาด ควบคุมดูแลการ
เก็บขยะของแต5ละชุมชนอย5างใกล�ชิด ไม5ให�มีผลกระทบต5อชุมชน สิ่งแวดล�อม จัดให�มี
เครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย บุคลากรให�เพียงพอสมดุลกับปริมาณขยะและปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบ 

4) ปรับปรุงบํารุงรักษา บําบัดฟghนฟูตลอดจนการเฝMาระวัง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

 5.นโยบายการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 เปMาหมายของการพัฒนา คือ “น้ําต�องไหล ไฟต�องสว5าง ทางต�องสะดวก” ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให�ได�มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับความเปAนอยู5 อํานวยความสะดวก ตามความ
ต�องการของประชาชน เปAนฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต 

1) ปรับปรุงระบบโครงสร�างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ไฟฟMา ถนน ทางสาธารณะ แม5น้ํา ลําคลอง ใน
เขตเทศบาลให�มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ได�มาตรฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน
เพียงพอกับความต�องการของประชาชน 

2) พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรให�ได�มาตรฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ตลอดจนจัดให�มีปMายเครื่องหมาย บอกสถานท่ีเส�นทางต5างๆ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกต5อนักท5องเท่ียวและการเดินทางของประชาชนท่ัวไป 

3) พัฒนาเสริมสร�างมาตรการปMองกันภัยทางธรรมชาติและการแก�ป=ญหาน้ําท5วมขังในชุมชน โดย
การปรับปรุงระบบการระบายน้ําท่ีมีอยู5เดิมให�ดียิ่งข้ึน 

4) จัดทําผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวมเทศบาล ให�เปAนระเบียบสวยงาม มีสุนทรียภาพ 
สอดคล�องกับผังเมืองจังหวัด 

 
 
 
 



 6.นโยบายการพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 
  เปMาหมายของการพัฒนา คือ พัฒนาท�องถ่ินเทศบาลตําบลรัษฎาให�เปAนองค�กรธรรมภิบาล มี
หลักการจัดการบริหารบ�านเมืองท่ีดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการให�บริการสาธารณะ ปฎิบัติตามหน�าท่ีและ
พันธกิจขององค�กรตลอดจนการเปAนหน5วยงานท่ีเข�าถึงสภาพป=ญหาและตอบสนองต5อความต�องการของประชาชน
ได�เปAนอย5างดี 

1) ใช�หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร5งใส หลักการมี
ส5วนร5วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ�มค5า ในการบริหารจัดการเทศบาลตําบลรัษฎา 
โดยดําเนินการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู5หัว 

2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให�มีความรู� ความสามารถ โดยเฉพาะด�านวิทยาการ
และเทคนิคใหม5ๆ เพ่ือให�สามารถนําความรู�มาปฏิบัติงานในหน�าท่ีความรับผิดชอบได�อย5างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช� สถานท่ีปฏิบัติงาน โดยการ
จัดซ้ือจัดหา ก5อสร�างให�เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม เพ่ือการปฏิบัติงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด ตามกําลังความสามารถด�านงบประมาณของเทศบาล 

3) พัฒนาปรับปรุงงานด�านประชาสัมพันธ�ทุกรูปแบบ วิธีการ ให�การติดต5อสื่อสารระหว5าง
เทศบาลกับประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ส5งเสริมการรับรู�ข�อมูลข5าวสารของ
ประชาชน ตลอดจนการเปOดโอกาสให�ประชาชน สังคม ได�เข�าถึงการเฝMาระวัง ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการของเทศบาลได�ในทุกระดับข้ันตอน 

4) พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให�มีประสิทธิภาพ โดยมุ5งเน�นการลดข้ันตอนการทํางาน 
ความถูกต�อง รวดเร็วและเปAนธรรม 

5) บริหารงานเทศบาล โดยให�ประชาชนเห็นว5าเทศบาลตําบลรัษฎา รวมท้ังพนักงานเทศบาลและ
นักการเมืองเปAนองค�กรท่ีถูกสร�างโดยประชาชน เปAนของประชาชน และองค�กรนี้พร�อมจะรับ
ใช�ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 1 แสดงบัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558 ห�วงป/ 2556 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 

1.1ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 28 15.82 15,190,470 1.58 

1.2พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานการศึกษา 8 4.52 2,429,590 0.25 

1.3 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

7 3.95 2,100,000 0.22 

1.4 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 3 1.69 1,360,000 0.14 

รวม 46 25.99 21,080,060 2.20 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ผู�สูงอายุ ผู�
พิการและผู�ด�อยโอกาส 

8 4.52 1,670,000 0.17 

2.2 ส5งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร�อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

8 4.52 976,000 0.10 

2.3 ส5งเสริมและสนับสนุนให�ทุกภาคส5วนมสี5วนร5วมในการ
แก�ป=ญหายาเสพตดิ 

4 2.26 1,050,000 0.11 

2.4 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านกีฬาและ
นันทนาการ 

4 2.26 3,070,000 0.32 

2.5 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป=ญญาท�องถ่ิน 

7 3.95 3,736,540  

รวม 31 17.51 10,502,540 1.09 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท&องเท่ียว 

3.1 ส5งเสริมและสนับสนุนการสร�างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได�แก5
ประชาชน 

3 1.69 530,000 0.60 

3.2 ส5งเสริมและพัฒนาแหล5งท5องเท่ียวให�ได�มาตรฐาน - - - - 

3.3 จัดภูมิทัศน�ให�มีความเปAนระเบียบเรียบร�อยสวยงาม 6 3.39 50,864,000 5.30 

รวม 9 5.08 51,394,000 5.35 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

4.1ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให�ได�
มาตรฐาน 

13 7.34 3,188,000 0.33 



ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

4.2 สร�างจิตสํานึกและกระบวนการมีส5วนร5วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 

4 2.26 1,350,000 0.14 

4.3 พัฒนาระบบการจัดการขยะ นํ้าเสีย และมลพิษอ่ืนๆ 8 4.52 651,230,000 67.81 

รวม 25 14.12 655,768,000 68.28 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

5.1 ก5อสร�าง ปรับปรุง เส�นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค
ให�ได�มาตรฐาน 

15 8.47 67,061,000 6.98 

5.2 ก5อสร�าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายนํ้า
เพ่ือปMองกันนํ้าท5วม 

12 6.78 105,589,000 10.99 

5.3 จัดระเบียบและแก�ไขป=ญหาการจราจร 5 2.82 14,614,600 1.52 

5.4 พัฒนาระบบไฟฟMา และประปา 2 1.13 7,000,000 0.73 

รวม 34 19.21 194,264,600 20.23 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 

6.1 ส5งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส5วนร5วมในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

15 8.47 4,080,000 0.42 

6.2 ส5งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 2 1.13 1,700,000 0.18 

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 12 6.78 21,263,300 2.21 

6.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได� 1 0.56 100,000 0.01 

6.5 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ�ข�อมูลข5าวสารให�มีประสิทธิภาพ 2 1.13 190,000 0.02 

รวม 32 18.08 27,333,300 2.85 

รวมท้ังหมด 177 100 960,342,500 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานการศึกษา 1 8.33 97,000 0.25 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม  

2.5 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป=ญญาท�องถ่ิน 

1 8.33 300,000 0.76 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท&องเท่ียว 

3.3 จัดภูมิทัศน�ให�มีความเปAนระเบียบเรียบร�อยสวยงาม 2 16.67 13,000,000 33.02 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

5.1 ก5อสร�าง ปรับปรุง เส�นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค
ให�ได�มาตรฐาน 

1 8.33 500,000 1.27 

5.2 ก5อสร�าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายนํ้า
เพ่ือปMองกันนํ้าท5วม 

5 41.67 23,500,000 59.70 

5.3 จัดระเบียบและแก�ไขป=ญหาการจราจร 1 8.33 1,372,000 3.47 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร     

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 1 8.33 595,600 1.51 

รวม 12 100 39,364,600 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม  

2.2 ส5งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร�อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

1 11.11 1,000,000 8.03 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

5.1 ก5อสร�าง ปรับปรุง เส�นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค
ให�ได�มาตรฐาน 

3 33.33 6,397,000 51.40 

5.2 ก5อสร�าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายนํ้า
เพ่ือปMองกันนํ้าท5วม 

2 22.22 3,680,000 29.57 

5.3 จัดระเบียบและแก�ไขป=ญหาการจราจร 1 11.11 38,000 0.31 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร     

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 2 22.22 1,331,000 10.70 

รวม 9 100 12,446,000 100 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานการศึกษา 1 25.00 224,330 1.70 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร     

6.1 ส5งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส5วนร5วมในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

2 50.00 11,000,000 83.18 

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 1 25.00 2,000,000 15.12 

รวม 4 100 13,224,330 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1,2 และ 3ในห�วงป/ 2556 
 
 

โครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556 - 2558 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

โครงการตามแผนพัฒนาสามป( พ.ศ.2556 - 2558  177 87.62 960,342,500 93.66 

โครงการตามแผนพัฒนาสามป( พ.ศ.2556 - 2558 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 12 5.94 39,364,600 3.84 

โครงการตามแผนพัฒนาสามป( พ.ศ.2556 - 2558 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 9 4.46 12,446,000 1.21 

โครงการตามแผนพัฒนาสามป( พ.ศ.2556 - 2558 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 4 1.98 13,224,330 1.29 

รวม 202 100 1,025,377,430 100 

 

 ตาราง 2 บัญชีสรุปโครงการในแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558 ท่ีได�รับการอนุมัติงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจําป/ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร�/แนวทางการพัฒนา 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 

1.1 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 7 6.80 12,817,980 15.50 

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานการศึกษา 8 7.77 2,438,590 2.95 

1.3 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 6 5.83 1,710,000 2.07 

1.4 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 3 2.91 1,360,000 1.64 

รวม 24 23.31 18,326,570 22.16 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ผู�สูงอายุ ผู�
พิการและด�อยโอกาส 

7 6.80 970,000 1.17 

2.2 ส5งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร�อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

8 7.77 806.000 0.97 

2.3 ส5งเสริมและสนับสนุนให�ทุกภาคส5วนมีส5วนร5วมในการ
แก�ป=ญหายาเสพติด 

4 3.88 750,000 0.91 

2.4 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านกีฬาและนันทนาการ 3 2.91 1,570,000 1.90 

2.5 ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านศาสนา ประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป=ญญาท�องถ่ิน 

6 5.83 3,206,540 3.88 



ยุทธศาสตร�/แนวทางการพัฒนา 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

รวม 28 27.19 7,302,540 8.83 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท&องเท่ียว 

3.1 ส5งเสริมและสนับสนุนการสร�างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได�แก5
ประชาชน 

3 2.91 257,000 0.31 

3.2 ส5งเสริมและพัฒนาแหล5งท5องเท่ียวให�ได�มาตรฐานสากล - - - - 

3.3 จัดภูมิทัศน�ให�มีความเปAนระเบียบเรียบร�อยสวยงาม 1 0.97 2,212,000 2.68 

รวม 4 3.88 2,469,000 2.99 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

4.1ส5งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให�ได�
มาตรฐาน 

6 5.83 2,195,900 2.66 

4.2 สร�างจิตสํานึกและกระบวนการมีส5วนร5วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

3 2.91 810,000 0.98 

4.3 พัฒนาระบบการจัดการขยะ นํ้าเสีย และมลพิษอ่ืนๆ 3 2.91 22,280,000 26.94 

รวม 12 11.65 25,285,900 30.58 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

5.1 ก5อสร�าง ปรับปรุง เส�นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
ให�ได�มาตรฐาน 

3 2.91 2,288,000 2.77 

5.2 ก5อสร�าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายนํ้า
เพ่ือปMองกันนํ้าท5วม 

2 1.94 437,000 0.53 

5.3 จัดระเบียบและแก�ไขป=ญหาจราจร 2 1.94 5,714,600 6.91 

5.4 พัฒนาระบบไฟฟMา และประปา 2 1.94 6,200,000 7.49 

รวม 9 8.73 14,639,600 17.70 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

6.1 ส5งเสริมและสนับสนุนใช�ประชาชนเข�ามามีส5วนร5วมในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

13 12.62 3,690,000 4.46 

6.2 ส5งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 2 1.94 1,699,000 2.05 

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 8 7.77 8,998,300 10.88 

6.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได� 1 0.97 100,000 0.12 

6.5 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ�ข�อมูลข5าวสารให�มีประสิทธิภาพ 2 1.94 190,000 0.23 

รวม 26 25.24 14,677,300 17.74 

รวมท้ังสิ้น 103 100.00 82,700,910 100.00 



บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558  

ได�รับการอนุมัติให�โอนงบประมาณตั้งจ&ายเปHนรายการใหม&ประจําป/ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

4.2 สร�างจิตสํานึกและกระบวนการมีส5วนร5วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

1 50.00 200,000 24.10 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร     

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 1 50.00 630,000 75.90 

รวม 2 100 830,000 100 

 

 

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558  

ได�รับงบประมาณจากเงินจ&ายขาดเงินสะสม ประจําป/ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

5.2 ก5อสร�าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายนํ้า
เพ่ือปMองกันนํ้าท5วม 

2 100 28,513,000 100 

รวม 2 100 28,513,000 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

ท่ีได�รับการอนุมัติงบประมาณให�ดําเนินการในป/งบประมาณ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท&องเท่ียว 

3.3 จัดภูมิทัศน�ให�มีความเปAนระเบียบเรียบร�อยสวยงาม 2 28.57 5,279,000 24.56 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

5.2 ก5อสร�าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายนํ้า
เพ่ือปMองกันนํ้าท5วม 

4 57.14 16,196,000 75.37 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร     

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 1 14.29 15,000 0.07 

รวม 7 100 21,490,000 100 
 
 

บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 

ท่ีได�รับการอนุมัติงบประมาณให�ดําเนินการในป/งบประมาณ พ.ศ.2556 
 
 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานการศึกษา 1 20.00 1,140,000 19.66 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

5.1 ก5อสร�าง ปรับปรุง เส�นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค
ให�ได�มาตรฐาน 

1 20.00 2,797,000 48.24 

5.2 ก5อสร�าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายนํ้า
เพ่ือปMองกันนํ้าท5วม 

1 20.00 682,000 11.76 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร     

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 2 40.00 1,179,000 20.34 

รวม 5 100 5,798,000 100 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556-2558เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 

ท่ีได�รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจําป/ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
 

ยุทธศาสตร� 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานการศึกษา 1 25.00 224,330 1.70 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร     

6.1 ส5งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนเข�ามามีส5วนร5วมในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

2 50.00 11,000,000 83.18 

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 1 25.00 2,000,000 15.12 

รวม 4 100 13,224,330 100 

 
 

บัญชีสรุปโครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2556 
 

โครงการตามแผนพัฒนาสามป/ พ.ศ.2556 - 2558 
ป/ 2556 

จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร�อยละ 

โครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ5ายประจําป( ๒๕๕๖  

103 83.74 82,700,910 54.21 

โครงการท่ีได�รับการอนุมัติให�โอนงบประมาณตั้งจ5ายเปAนรายการใหม5
ประจําป( พ.ศ.2556 

2 1.63 830,000 0.54 

โครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบจากเงินจ5ายขาดเงินสะสม ประจําป(
งบประมาณ พ.ศ.2556 

2 1.63 28,513,000 18.69 

โครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป(    
(พ.ศ.2556-2558) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

7 5.69 21,490,000 14.09 

โครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป(    
(พ.ศ.2556-2558) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

5 4.07 5,798,000 3.80 

โครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป(    
(พ.ศ.2556-2558) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

4 3.25 13,224,330 8.67 

รวม 123 100 152,556,240 100 

 



6.2 การจัดทํางบประมาณ 
 เทศบาลตําบลรัษฎา ได�ประกาศใช�เทศบัญญัติงบประมาณรายจ5ายประจําป(เทศบาลตําบลรัษฎา 2556 
เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2555 มีข�อมูลโดยสรุปดังนี้ 
 1) รายรับจริงประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2556 วันท่ี 30 กันยายน 2556 
 

ตาราง 3 แสดงรายรับจริง ประจําป( 2556 และรายรับท่ีไม5ได�ตราเปAนเทศบัญญัติ 
รายการ งบประมาณ 

ก. รายได�จัดเก็บเองตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
1. หมวดภาษีอากร 

 
36,916,376.45 

2. หมวดค5าธรรมเนียมค5าปรับและต5อใบอนุญาต 5,005,377.80 

3. หมวดรายได�จากทรัพย�สิน 7,663,197.81 

4. หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� 0.00 

5. หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 509,294.54 

6. รายได�จากทุน 451,000.00 

ข. รายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให�เทศบาล 
1. หมวดภาษีจัดสรร 

 
167,221.337.33 

2. รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�เทศบาล 
 หมวดเงินอุดหนุน 
 - เงินอุดหนุนท่ัวไป  

 
 

43,191,425 

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 25,386,460.59 

รวบรายรับท้ังส้ิน 286,344,469.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2) รายจ5ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ5ายประจําป( 2556 และรายจ5ายท่ีไม5ได�ตราเปAนเทศ
บัญญัติณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
 

ตาราง 4 แสดงรายจ5ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ5ายประจําป( 2556 และรายจ5ายท่ีไม5ได�ตรา
เปAนเทศบัญญัติ 

รายการ งบประมาณ 
1. รายจ5ายงบกลาง 9,558,229.36 

2. เงินเดือน  18,787,117.03 

3. ค5าจ�างประจํา 600,960 

4. ค5าจ�างชั่วคราว 16,678,659.47 

5. ค5าตอบแทน 3,734,381.90 

5. ค5าใช�สอย 42,432,545.21 

6. ค5าวัสดุ 13,222,323.22 

7. ค5าสาธารณูปโภค 2,609,988.11 

8. เงินอุดหนุน 8,936,608.78 

9. ค5าครุภัณฑ� 15,067,712.10 

10. ค5าท่ีดินและสิ่งก5อสร�าง 29,375,286.32 

11. รายจ5ายอ่ืน 0.00 

รวมรายจ&ายจริงตามเทศบัญญัติ 161,003,811.50 

ข. รายจ5ายจริงท่ีไม5ได�ตราเปAนเทศบัญญัติงบประมาณ 
 หมวดเงินอุดหนุน 
 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 2.เงินจ5ายขาดเงินสะสม 

 
 

25,405,181.29 
20,785,724.57 

รวมรายจ&ายจริงท่ีไม&ได�ตราเปHนเทศบัญญัติ 46,190,905.86 

รวมรายจ&ายท้ังส้ิน 207,194,717.36 
 



บทที่ 3 
รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา ประจําป� 2556 

เทศบาลตําบลรัษฎา ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา (พ.ศ.2556-2560) เม่ือ
วันท่ี 31กรกฎาคม2555และแผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ.2556-2558) เม่ือวันท่ี 31กรกฎาคม2555ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว5าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส5วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อันจะนําไปสู5การวัดความสําเร็จและประเมินว5ามีการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติ
เพียงใด ได�ผลเป>นอย5างไร บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดและตอบสนองวิสัยทัศน�ของผู�บริหาร สามารถวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท�องถ่ิน ซ่ึงผลการประเมินสามารถนําไปปรับปรุงแก�ไขแผนงานโครงการได�อย5างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข�อมูลเพ่ือใช�เป>นสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินฉบับ
ต5อไป 

1.การแต$งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
เทศบาลตําบลรัษฎา ได�ออกคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประกอบด�วย 

สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือกจํานวนสามคน ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก
จํานวนสองคน ผู�แทนหน5วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหน�าส5วนภายในสังกัด
เทศบาล ท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคนและผู�ทรงคุณวุฒิท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือกจํานวนสองคนตามคําสั่งท่ี 
365/2555ลงวันท่ี 13มิถุนายน 2555ได�แต5งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 
 1.นายพีระโรจน�  ประชุมพันธ�  ผู�ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
 2.นายอัมพร  อภิชาตตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 3.นายณรงค�  เพ็ชรศิริ   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 4.นายนพพร  ยี่มี   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 5.นางเอมอร  แซ5เท๊ียะ   ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน  กรรมการ 
 6.นายอนุรักษ�  หงษ�วงศ�ไพศาล  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน  กรรมการ 
 7.นายวิลาศ  ปริญญานิยม  ผอ.รร.บ�านทุ5งคาฯ  กรรมการ 
 8.นายธีระพงศ�  วันดาว   รองผอ.รร.อนุบาลภูเก็ต  กรรมการ 
 9.ผู�อํานวยการกองช5าง        กรรมการ 
 10.นายพิสุทธิ์  ตันมณี   ผู�ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 11.หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล     กรรมการและเลขานุการ 

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3)รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต5อผู�บริหารท�องถ่ิน  
4) ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามต5อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย5างน�อยป/ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป/ ท้ังนี้ ให�ติดประกาศโดยเปOดเผยไม5น�อยกว5าสามสิบวัน 

5) แต5งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช5วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 



 
2.แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได�กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไว� 3 แนวทาง คือ 

1.ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลระดับต5างๆ ว5าเทศบาลตําบลรัษฎาได�ปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน แผนพัฒนาสามป/ และแผนการดําเนินงานเพียงใด พร�อมท้ังติดตามความก�าวหน�า 
และปQญหาอุปสรรคของโครงการท่ีเทศบาลได�ดําเนินการไปแล�ว 

2.ติดตามการดําเนินงานเป>นรายโครงการทุกโครงการ โดยกําหนดติดตามเป>นรายไตรมาสและนําแผนการ
ดําเนินงานของเทศบาลมาพิจารณาว5ามีโครงการใดท่ีจะดําเนินการในไตรมาสแรก ไตรมาสท่ี 2ไตรมาสท่ี3 จนถึงไตร
มาสสุดท�าย และมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการดังกล5าวว5ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด โดยใช�
เกณฑ�ตัวชี้วัดคุณค5าของโครงการ 4 ตัวชี้วัด ได�แก5 งบประมาณในการดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ผลผลิต และผลลัพธ�ในการดําเนินการ 

3.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป/ห�วงป/ 2556ว5ามีโครงการใดบ�างท่ีเทศบาลสามารถนํามา
ปฏิบัติได�จริง โครงการใดท่ีไม5ได�ทําเพราะเหตุใด เป>นการประเมินศักยภาพของเทศบาลในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท่ีวางไว� 

3.เครื่องมือท่ีใช/ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได�กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและ
ประเมินผลไว� คือ ใช�แผนการดําเนินงานประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลตําบลในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามห�วงเวลาท่ีระบุไว�ในแผนการดําเนินงานฯ 

โดยได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสามป/และแผนพัฒนาสามป/ เพ่ิมเติม
จํานวน 3 ฉบับซ่ึงได�จําแนกโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาไว�  6 ยุทธศาสตร� ได�แก5 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 
2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท5องเท่ียว 
4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 4 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป� พ.ศ.2556 - 2558 

 โครงการตามแผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ.2556-2558) ในป/งบประมาณ 2556 จํานวน 177 โครงการ และ
แผนพัฒนาสามป/ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1– 3 จํานวน 25 โครงการ รวมโครงการท้ังสิ้น 202 โครงการ สามารถต้ัง
งบประมาณดําเนินการได� จํานวน 123 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 60.89 ของโครงการตามแผนพัฒนา (ท้ังนี้ไม5รวม
โครงการท่ีได�รับงบประมาณจากหน5วยงานภายนอก งบประมาณท่ีกรมส5งเสริมการปกครองท�องถ่ินจัดสรรให� และ
โครงการของโรงเรียน) โดยจําแนกโครงการตามแผนดําเนินงานรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงจํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ.2556-2558) 

ตาราง 5แสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ.2556-2558) ห�วงป/งบประมาณ 2556 

ยุทธศาสตร6การพัฒนา 

จํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา

สามป� 
(1) 

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป� 

และเพ่ิมเติม 
(2) 

รวมโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป� 

 
(1+2) 

1.ด�านการศึกษา 46 2 48 (23.76) 

2.ด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 31 2 33 (16.34) 

3 ด�านเศรษฐกิจและการท5องเท่ียว 9 2 11 (5.44) 

4.ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 25 - 25 (12.38) 

5.ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 34 13 47 (23.27) 

6.ด�านการเมืองและการบริหาร 32 6 38 (18.81) 

รวม 177 25 202(100) 

  
จากตาราง 5 พบว5า โครงการตามแผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ.2556-2558) ห�วงป/งบประมาณ 2556โดยมี

จํานวนโครงการ 202  โครงการ โดยยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษามีโครงการบรรจุมากท่ีสุดคิดเป>นร�อยละ 
23.76 (48 โครงการ) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการโครงสร�างพ้ืนฐาน ร�อยละ 23.27 (47 โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตาราง 6 แสดงผลการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ.2556-2558) ห�วงป/งบประมาณ 2556

จําแนกตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร6การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาสามป�
และเพ่ิมเติม 

โครงการท่ีได/ต้ัง
งบประมาณ 

ดําเนินการ
แล/วเสร็จ 

อยู$ระหว$าง
ดําเนินการ 

ไม$ได/
ดําเนินการ
หรือยกเลิก 

1.ด�านการศึกษา 48 26 19 3 4 

2.ด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 33 28 22 - 6 

3.ด�านเศรษฐกิจและการท5องเท่ียว 11 6 3 3 - 

4.ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 25 13 13 - - 

5.ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 47 17 6 10 1 

6.ด�านการเมืองและการบริหาร 38 33 21 6 6 

รวม 202 123 84 22 17 

จากตาราง 6 พบว5า ผลการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ.2556–2558) ห�วงป/งบประมาณ 
2556 จําแนกตามยุทธศาสตร�การพัฒนาโดยมีการนําแผนพัฒนาสามป/ (พ.ศ.2556– 2558) ไปต้ังงบประมาณ
ดําเนินการในป/งบประมาณ พ.ศ.2556  จํานวน 123 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 60.89 และในป/งบประมาณ 2556 
โครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณมีการดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 84 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 68.29 อยู5ใน
ระหว5างดําเนินการ 22 โครงการ (ร�อยละ 17.89) และไม5ได�ดําเนินการ 17 โครงการ (ร�อยละ 13.82) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.ยุทธศาสตร6การพัฒนาด/านการศึกษา 

ตาราง 7 แสดงผลการติดตามโครงการในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ป/งบประมาณ 2556 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/
ไป (บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน�ของ ศพด. 
ทต.รัษฎา(แหลมตุTกแก) 

4,000,000 
จ5ายขาดสมทบ 

6,259,000  
=10,259,000  

- 
 

กองการศึกษา อยู5ระหว5างดําเนินการ 
กรรมการกําหนดราคา

กลางใหม5  
(ประชุมครั้งท่ี 2) 

2 โครงการก5อสร�างอาคาร 2 ช้ัน ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรัษฎา 
(ท5าเรือใหม5)  

7,000,000 
จ5ายขาดสมทบ  

4,320,000 
=11,320,000 

- 
 

กองการศึกษา อยู5ระหว5างดําเนินการ 
กองศึกษาขอชะลอการ
ก5อสร�างจนกว5าแหลม

ตุTกแกจะแล�วเสร็จ 

3 โครงการบัณฑิตน�อย 50,000 43,200 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

4 โครงการจัดการเรียนการสอนด�าน
ภาษาต5างประเทศ  

650,000 284,410 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

5 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน   380,380 376,405.50 ร.ร.ทต.รัษฎา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

6 โครงการสนับสนุนค5าใช�จ5ายในการ
บริหารสถานศึกษา   

194,200 192,120 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

7 โครงการอาหารกลางวันแก5นักเรียน   543,400 
 

584,044 
(จ5ายสมทบจาก

ค5าอาหารกลางวัน
เพ่ิมเติม 40,644 

บาท) 

กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

8 โครงการดนตรี  – ศิลปW ถ่ินเกาะสิเหร5 
“ดนตรีไทย วงมโหรี” 

165,350 165,350 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

9 โครงการพัฒนาทักษะการรํานาฏศิลปW
ไทยและนาฏศิลปWพ้ืนเมือง 

50,000 50,000 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

10 โครงการจัดหาวิทยากรภาษาอังกฤษ   927,200 794,600 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

11 โครงการปรับปรุงคูระบายนํ้า        718,200 - กองการศึกษา ไม5ผ5านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการ

กระจายอํานาจฯ 

12 โครงการขอครูอัตราจ�าง (วิชา
ภาษาอังกฤษ และดนตรี – นาฏศิลปW) 

199,040 199,040 
(คืนเงิน 2,600 

บาท) 

กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/
ไป (บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

13 โครงการปรับปรุงรางนํ้าและติดตั้งแผง
ดักนก 

90,000 - กองการศึกษา ไม5ผ5านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการ

กระจายอํานาจฯ 

14 โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า ห� อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน     

139,000 139,000 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

15 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาห�อง
ประชุมสภานักเรียน 
 

150,000 - กองการศึกษา ยกเลิกโครงการ 
ไม5ผ5านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการ

กระจายอํานาจฯ 

16 โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล
ตําบลรัษฎา เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ห�องเรียนวิทยาศาสตร�ท่ัวไป ม.ปลาย 

224,330 
แผนเพ่ิมเติมฯ  

(ฉบับท่ี 3) 

- กองการศึกษา ยกเลิกโครงการ 
เน่ืองจากดําเนินการไม5

แล�วเสร็จทันใน
ป/งบประมาณ 

17 โครงการปรับปรุงห�องปฏิบัติการสอน
คอมพิวเตอร�โรงเรยีนเทศบาลตําบล
รัษฎา 

1,140,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ  

(ฉบับท่ี 1) 

- กองการศึกษา อยู5ระหว5างดําเนินการ 
อยู5ระหว5างการ

ก5อสร�างท่ีศูนย�นาหลวง 

18 โครงการงานวันเด็กแห5งชาต ิ 700,000 
โอนลด 

250,000 
=450,000 

426,740 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

19 โครงการจัดการเรียนการสอนศาสนา
อิสลาม   

360,000 360,000 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

20 โครงการจัดค5ายเด็กและเยาวชน    300,000 
โอนเพ่ิม 
200,000 

= 500,000 

395,755 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

21 โครงการกิจกรรมบ�านหลังเลิกเรียน 200,000 189,470 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

22 โครงการขยายเครือข5ายดําเนินงาน
คุ�มครองเด็กและเยาวชน   

100,000 26,320 กองสวัสดิการสังคม ดําเนินการแล�วเสร็จ 

23 โครงการจัดอบรมทักษะชีวิต 50,000 23,700 กองสวัสดิการสังคม ดําเนินการแล�วเสร็จ 

24 โคร งการ พัฒนา ศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

900,000 250,150 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

25 โคร งการประ กัน คุณภาพการ จัด
การศึกษา 

340,000 30,950 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/
ไป (บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

26 โครงการชุมชนมีส5วนร5วมในการจัด
การศึกษา 

120,000 91,776 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

รวม 26 โครงการ 30,220,100 4,623,030.50  

 จากตาราง 7 พบว5า การใช�งบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา มีโครงการที่ได�รับการ
จัดสรรงบประมาณภายหลังได�ม ีการโอนลดและโอนเพิ ่มงบประมาณ ทั ้งสิ ้น 26 โครงการ งบประมาณ 
30,220,100 บาทโดยได�มีการดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน 19 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 73.08 ใช�งบประมาณ 
4,623,030.50 บาท คิดเป>นร�อยละ 15.30 

ท้ังนี้ มีโครงการท่ีอยู5ในอยู5ระหว5างดําเนินการ จํานวน 3 โครงการงบประมาณรวม 22,719,000 บาท ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาและปรับปร ุงอาคารสถานที่และภูม ิทัศน�ของ ศพด.ทต.ร ัษฎา (แหลมตุ Tกแก) 

งบประมาณ 10,259,000 บาท อยู5ในข้ันตอนกรรมการกําหนดราคากลางใหม5 (ประชุมครั้งท่ี 2) 
2. โครงการก5อสร�างอาคาร 2 ชั้น ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรัษฎา (ท5าเรือใหม5) งบประมาณ 

11,320,000 บาท กองการศึกษาได�มีการบันทึกขอชะลอการก5อสร�างจนกว5าจะดําเนินการก5อสร�างแหลมตุTกแก
แล�วเสร็จ 

3. โครงการปรับปรุงห�องปฏิบัต ิการสอนคอมพิวเตอร�โรงเร ียนเทศบาลตําบลรัษฎา งบประมาณ 
1,140,000 บาท อยู5ระหว5างดําเนินการก5อสร�างท่ีศูนย�นาหลวง 

และมีโครงการที่ไม5ได�ดําเนินการ/ขอยกเลิกโครงการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 1,182,530 
บาท ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา งบประมาณ 718,200 บาท 
2. โครงการปรับปรุงรางน้ําและติดต้ังแผงดักนก งบประมาณ  90,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาห�องประชุมสภานักเรียน งบประมาณ 150,000 บาท 

เนื่องจากท้ัง 3 โครงการเป>นโครงการที่หน5วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุนงบประมาณในภารกิจด�าน
อื่นนอกเหนือจากภารกิจด�านการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งจะต�องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจการปกครองส5วนท�องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต แต5ไม5ผ5านความเห็นชอบ จึงไม5
สามารถดําเนินการให�การสนับสนุนโครงการดังกล5าวได� 

4. โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลรัษฎา เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีห�องเรียนวิทยาศาสตร�
ท่ัวไป ม.ปลาย งบประมาณ 224,330 บาท เนื่องจากได�รับแจ�งจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยว5าไม5สามารถดําเนินการ
ให�แล�วเสร็จภายในป/งบประมาณ พ.ศ.2556 ได� จึงขอยกเลิกโครงการ 

 
 
 

 



2.ยุทธศาสตร6การพัฒนาด/านคุณภาพชีวิตและสังคม 

ตาราง 8 แสดงผลการติดตามโครงการในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม ป/งบประมาณ 
2556 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนสวัสดิการสังคม
สงเคราะห�ผู�ปZวยเอดส� 

120,000 
 

13,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ   300,000 189,100 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันผู�สูงอายุ     250,000 102,535 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู�พิการ 160,000 59,135 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

5 โครงการจัดประชุมเครือข5าย
ดําเนินงานคุ�มครองเด็กและเยาวชน   

30,000 11,778 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

6 โครงการครอบครัวสัมพันธ�  60,000 25,620 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

7 โครงการอบรมการดําเนินงานด�านเด็ก
และงานคุ�มครองเด็ก  

50,000 26,780 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

8 โครงการฝ\กซ�อมแผนสาธารณภัยใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและฝ\กซ�อมแผนอาคาร 

150,000 - สํานักปลดัฯ ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากมีเหตุ         

สาธารณภัยอ่ืนและกําลัง 
จนท.ไม5เพียงพอ 

9 โครงการจัดซ้ือแหล5งนํ้าเพ่ือแก�ปQญหา
ภัยแล�ง และใช�บริการสาธารณะ   

96,000 88,000 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

10 โครงการฝ\กอบรมสมาชิก อปพร.  /
ลูกเสือชาวบ�าน   

350,000 - สํานักปลดัฯ 
 

ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากมีการคัดเลือก 

คณะกรรมการฯ ชุดใหม5
ในเดือน ส.ค. 56 

11 โครงการป]องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช5วงเทศกาลสําคัญ 

100,000 
 

62,035 สํานักปลดัฯ 
 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

12 โครงการฝ\กทักษะการระงับอัคคีภยั 
 

30,000 
 
 

25,615 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 



ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

13 โครงการเทศกิจอาสาจราจร  10,000 - สํานักปลดัฯ ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากกําลัง

เจ�าหน�าท่ีไม5เพียงพอ 

14 โครงการสร�างความตระหนักในความ
ปลอดภัยด�านจราจร   

50,000 
 

- สํานักปลดัฯ ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากได�รบัแจ�งจาก
ตํารวจว5าไม5สะดวกท่ีจะ

มาเป>นวิทยากร 

15 โครงการเทศกิจพบผู�ประกอบการและ
ผู�ค�าหาบเร5แผงลอย  

20,000 - สํานักปลดัฯ 
 

ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากกลุ5ม 

เป]าหมายมีน�อยและมี
การเปลีย่น/ย�าย

สถานท่ี 

16 โครงการรณรงค�ป]องกันปQญหายาเสพ
ติด  

400,000 
โอนลด 100,000 
    = 300,000 

119,580 กองสาธารณสุขฯ 
 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

17 โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู5บ�าน
และชุมชน    

150,000 
โอนเพ่ิม 
200,000 

= 350,000 

265,640 สํานักปลดัฯ 
 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

18 โครงการอบรมให�ความรู�เพ่ือต5อต�าน
การใช�ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 
(โครงการ D.A.R.E)  

50,000 
 

38,700           
 

กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

19 โครงการพลังแผ5นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   

150,000 
(คณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจฯ 

เห็นชอบให�
สนับสนุน

งบประมาณ 
100,000 บาท) 

100,000 สํานักปลดัฯ 
(เงินอุดหนุน) 

 
 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

20 โครงการจัดส5งนักกีฬาเข�าร5วมการ
แข5งขันกีฬาประเภทต5างๆ 
 

600,000 
โอนลด 250,000 

= 350,000 

72,130 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

21 โครงการส5งเสริมกิจกรรมกีฬานักเรียน 
ศพด. โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา 

120,000 75,306 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 



ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

22 โครงการจัดการแข5งขันกีฬาเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

850,000 486,405 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

23 โครงการจัดงานวันสําคัญด�าน
วัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ินของ
ชาติ  

1,500,000 
 

784,652 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

24 โครงการงานวัฒนธรรมท�าวเทพ
กระษัตรี ท�าวศรีสุนทร 

50,000 50,000 กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

25 โครงการจัดงานวันสําคัญของเทศบาล  250,000 
โอนลด 120,000 

=130,000 

129,128 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

26 โครงการส5งเสริมและฝ\กอบรมศิลปะ 
วัฒนธรรมภมูิปQญญาท�องถ่ิน 

430,000 72,760 กองการศึกษา ดําเนินการแล�วเสร็จ 

27 โครงการจัดทําหนังสืออนุรักษ� 
ภูมิปQญญาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน    

150,000 - กองการศึกษา 
 

ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากคณะผู�จัดทํา

ไม5สะดวกในการ
รวบรวมข�อมลู 

28 โครงการสนับสนุนทํานุบํารุงกิจการ
ศาสนา ศาสนสถานในเขตเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

826,540 572,000 กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

รวม 28 โครงการ 7,032,540 3,369,899   

 
 จากตาราง 8 พบว5า การใช�งบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม มีโครงการท่ี
ได�รับการจัดสรรงบประมาณภายหลังได�มีการโอนลดและโอนเพ่ิมงบประมาณ ท้ังสิ้น 28 โครงการ งบประมาณ 
7,032,540 บาทโดยได�มีการดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 22 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 78.57 ใช�งบประมาณ 
3,369,899 บาท คิดเป>นร�อยละ 47.92 

มีโครงการท่ีไม5ได�ดําเนินการ/ขอยกเลิกโครงการ จํานวน  6 โครงการ งบประมาณ 730,000 บาท ดังนี้ 
1. โครงการฝ\กซ�อมแผนสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและฝ\กซ�อมแผนอาคาร งบประมาณ 150,000 บาท 

เนื่องจากในช5วงกําหนการฝ\กซ�อมแผนฯ มีเหตุสาธารณภัย ประกอบกับมีกําลังเจ�าหน�าที่ค5อนข�างน�อยจึงต�อง
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามลําดับความสําคัญและเร5งด5วนตามนโยบาย จนเป>นเหตุให�ไม5ได�ดําเนินโครงการ 

2. โครงการฝ\กอบรมสมาชิก อปพร./ลูกเสือชาวบ�าน งบประมาณ 350,000บาท เนื่องจากได�มีการคัดเลือก
คณะกรรมการศูนย� อปพร.ชุดใหม5 จึงขอเลื่อนไปดําเนินการในป/ 2557 

3. โครงการเทศกิจอาสาจราจร งบประมาณ 10,000 บาท เนื่องจากกําลังเจ�าหน�าท่ีมีไม5เพียงพอท่ีจะปฏิบัติ
หน�าท่ีหน�าโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 



4. โครงการสร�างความตระหนักในความปลอดภัยด�านจราจร งบประมาณ 50,000 บาท เนื่องได�รับแจ�งจาก
ทางตํารวจว5าไม5สะดวกท่ีจะมาเป>นวิทยากรบรรยาย 

5. โครงการเทศกิจพบผู�ประกอบการและผู�ค�าหาบเร5แผงลอยงบประมาณ 20,000 บาท เนื่องจากผู�ค�าหาบ
เร5แผงลอยมีจํานวนไม5มากเพียงพอและมีการย�าย/เปลี่ยนสถานท่ีบ5อยครั้ง 

6. โครงการจัดทําหนังสืออนุรักษ�ภูมิปQญญาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 150,000 บาท เนื่องจากคณะผู�จัดทํา
หนังสือไม5สะดวกในการรวบรวมข�อมูลให�สมบูรณ�สําหรับจัดทําหนังสือฯ 

 
3.ยุทธศาสตร6การพัฒนาด/านเศรษฐกิจและการท$องเท่ียว 

ตาราง 9 แสดงผลการติดตามโครงการในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท5องเท่ียว 
ป/งบประมาณ 2556 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ5มวิสาหกิจ
ชุมชน 

50,000 7,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

2 โครงการอบรมกลุ5มอาชีพ   70,000 43,450 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

3 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลรัษฎา 

137,000 137,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

4 โครงการก5อสร�างอาคารเอนกประสงค� 
ซอยพะเนียง หมู5ท่ี 5 

2,212,000 - 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
การก5อสร�างโดย   

หจก.สองพ่ีน�องมั่นคง 

5 โครงการติดตั้งราวกันตกชุมชน หาด
แสนสุข หมู5ท่ิ 7 

2,905,000 
แผนเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 

- 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
เปOดซองวันท่ี     

 14 พ.ย. 56 โดยวิธี
พิเศษ 

6 โครงการจัดระเบียบชุมชนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน�สวนหย5อมการเคหะ 
หมู5ท่ี 7 

2,374,000 
แผนเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 

- 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
ขายซองเอกสาร

ระหว5างวันท่ี         
11-19 พ.ย. 56 

รวม 6 โครงการ 7,748,000 187,450   

 จากตาราง 9 พบว5า การใช�งบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท5องเท่ียว มี
โครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณภายหลังได�มีการโอนลดและโอนเพ่ิมงบประมาณ ท้ังสิ้น 6 โครงการ 
งบประมาณ 7,748,000 บาทโดยได�มีการดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 3 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 50.00 ใช�
งบประมาณ 187,450 บาท คิดเป>นร�อยละ 2.24 



 มีโครงการท่ีอยู5ระหว5างการดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 7,491,000 บาท ดังนี้ 
1. โครงการก5อสร�างอาคารเอนกประสงค� ซอยพะเนียง หมู5ท่ี 5 งบประมาณ 2,212,000 บาท ซ่ึงอยู5ระหว5าง

การก5อสร�างโดย ห�างหุ�นส5วนจํากัดสองพ่ีน�องม่ันคง 
2. โครงการติดต้ังราวกันตกชุมชน หาดแสนสุข หมู5ท่ี 7งบประมาณ 2,905,000 บาท ซ่ึงได�มีการเปOดซองใน

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 โดยวิธีการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยวิธีพิเศษ 
3. โครงการจัดระเบียบชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน�สวนหย5อมการเคหะ หมู5ท่ี 7 งบประมาณ 2,374,000 

บาท อยู5ระหว5างการประกาศขายซองเอกสาร วันท่ี 11 – 19 พฤศจิกายน 2556 

4.ยุทธศาสตร6การพัฒนาด/านสาธารณสุขและส่ิงแวดล/อม 

ตาราง 10 แสดงผลการติดตามโครงการในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
ป/งบประมาณ 2556 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

1 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลตําบลรัษฎา 

1,495,900 1,063,760 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

2 โครงการควบคุมและป]องกันโรคเอดส� 50,000 46,000 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

3 โครงการควบคุมโรคท่ีนําโดยสตัว�และ
แมลง 

300,000 298,800 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

4 โครงการสร�างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสนัุข
บ�า 

200,000 198,950 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

5 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
บ�านพักพิงสุนัขจรจัด 

100,000 100,000 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

6 โครงการกําจัดหนูและแมลงสาบ 50,000 40,000 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

7 โครงการร5วมใจภักดิ์ รักษ�พ้ืนท่ีสีเขียว 50,000 49,800 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

8 โครงการอนุรักษ�และฟdeนฟูสภาพปZาชาย
เลน 

50,000 16,416 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

9 โครงการจ�างเหมาเอกชนปรับปรุงและ
ซ5อมบํารุง พร�อมดูแลรักษาสวนหย5อม
ในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 
 

710,000 513,359.10 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

10 โครงการจ�างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูล
ฝอยตําบลรัษฎา 

15,730,000 11,768,836.76 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

11 โครงการจ�างเหมาเอกชนกวาดขยะและ
ตัดหญ�าในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

6,300,000 5,722,780 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

12 โครงการจัดการขยะมลูฝอยครบวงจร 
 

250,000 34,596.30 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

13 โครงการสร�างนํ้าใจคืนนํ้าใสให�ชาว
รัษฎา 

200,000 
ตั้งรายการใหม5 

131,036 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

รวม 13 โครงการ 25,485,900 19,984,334.16   

 

 จากตาราง 10 พบว5า การใช�งบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม         
มีโครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณภายหลังได�มีการโอนลดและโอนเพ่ิมงบประมาณ ท้ังสิ้น 13 โครงการ 
งบประมาณ 25,485,900 บาทโดยได�มีการดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 13 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 100 ใช�
งบประมาณ 19,984,334.16 บาท คิดเป>นร�อยละ 78.41 

5.ยุทธศาสตร6การพัฒนาด/านโครงสร/างพ้ืนฐาน 

ตาราง 11 แสดงผลการติดตามโครงการในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ป/งบประมาณ 
2556 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

1 โครงการก5อสร�างถนน คสล.พร�อมคู
ระบายนํ้าในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - ซอยเทพคอนกรีต (ลูกแก�ว) หมู5ท่ี 6 

1,421,000 
 

921,000 

 
 

916,000 

กองช5าง  
 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

  - ซอยพัชรี 5 หมู5ท่ี 2 500,000 -  อยู5ระหว5างประกาศ
สอบราคาแล�วไม5มี

ผู�รับจ�าง 

2  โครงเสริมผิวจราจรด�วยแอสฟQลต�ติก 
คอนกรีตและวางท5อระบายนํ้าในเขต
เทศบาลตาํบลรัษฎา 
-ซอยหงษ�บุตร หมู5ท่ี 6 
 

528,000 
จ5ายขาดสมทบ 

242,000 
=770,000 

- 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
ข้ันการเปOดซองในวันท่ี 
21 พ.ย. 56 ครั้งท่ี 2 

3 โครงการก5อสร�างท5าจอดเรือหางยาว 
หมู5ท่ี 7 

339,000 
 

- 
 

กองช5าง ยกเลิกโครงการ 
เน่ืองจากประกาศสอบ
ราคาแล�วไม5มีผู�มาซ้ือ

ซอง 
 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

4 โครงการป]องกันการกัดเซาะของถนน
สาย  ภก. 3001 หมู5ท่ี 5  

2,797,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 2 

- 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
ข้ันตอนการประมูล

จ�างครั้งท่ี 2 

5 โครงการจ�างเหมาขุดลอกคูระบายนํ้า 150,000 90,900 กองสาธารณสุข ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

6 โครงการวางท5อ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3  
หมู5ท่ี 5 

287,000 
จ5ายขาดสมบท 

113,000 
= 400,000 

 กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
หาผู�รับเหมาก5อสร�าง 

7 โครงการก5อสร�างคูระบายนํ้าพร�อม
ขยายผิวจราจรด�วยคอนกรตีถนนร5วม
พัฒนา หมู5ท่ี 3  

2,968,000 
จ5ายขาดเงิน

สะสม 

2,262,239 กองช5าง ดําเนินการแล�วเสร็จ 

8 โครงการก5อสร�างเข่ือนข�างปQfมนํ้ามนั  
ป.ต.ท. ถนนเทพกษัตรีย� หมู5ท่ี 6  
 

25,545,000 
จ5ายขาดเงิน

สะสม 

- กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ
ขอใช�ท่ีดินในการ

ก5อสร�าง 

9 โครงการก5อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อม
วางท5อระบายนํ้า ซอยนาวารักษ� หมู5ท่ี 5  

2,798,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 1 

- 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
กองช5างทบทวน

โครงการ 

10 โครงการก5อสร�างรางระบายนํ้าพร�อม
วางท5อ ค.ส.ล. ถนนรัษฎานุสรณ�     
หมู5ท่ี 3  

11,426,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 1 

- 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 

ข้ันตอนการยื่นซองใน
วันท่ี 14  พ.ย. 56   

ด�วยวิธีพิเศษ 

11 โครงการก5อสร�างเข่ือนหินก5อ        
ซอยในนา หมู5ท่ี 2  

1,469,000 
จ5ายขาดสมทบ 

559,000 
=2,028,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 1 

- 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 

รอราคากลางใหม5 

12 โครงการวางท5อระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย
พะเนียง 1 หมู5ท่ี 5 

503,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 1 

- 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
เข�าสภาเพ่ือแก�ไขแบบ 

13 โครงการก5อสร�างวางท5อระบายนํ้า
พร�อมบ5อพักในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - ถนนเทพประทาน หมู5ท่ี 1  

682,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 2 

- 
 

กองช5าง 

 

 

อยู5ระหว5างดําเนินการ 
การก5อสร�าง         

โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด
ภูเก็ตร็อค 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

14  โครงการปรับปรุงสญัญาณไฟจราจร
และเครื่องหมายจราจรในเขตตําบล
รัษฎา 

1,000,000 165,759 กองช5าง ดําเนินการแล�วเสร็จ 

 

15 โครงการอุดหนุนแขวงการทางกรมทาง
หลวง (โครงการจัดระบบจราจรสาม
แยกควนดินแดง หมู5ท่ี 2 และหมู5ท่ี 6 ) 

4,714,600 - 
 

กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 

ขออนุญาตจาก
คณะกรรมการแก�ไข

ปQญหาจราจร 
16 โครงการขยายเขตไฟฟ]าในเขตตําบล

รัษฎา 
3,200,000 

โอนลด 
900,000 

=2,300,000 
 

2,286,935 
 

กองช5าง ดําเนินการแล�วเสร็จ 

17 โครงการขยายเขตประปาในเขตตาํบล
รัษฎา 

3,000,000 632,760 
 

กองช5าง ดําเนินการแล�วเสร็จ 

รวม 17 โครงการ 62,841,600 6,354,593   

 จากตาราง 11 พบว5า การใช�งบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน มีโครงการท่ี
ได�รับการจัดสรรงบประมาณภายหลังได�มีการโอนลดและโอนเพ่ิมงบประมาณ ท้ังสิ้น 17 โครงการ งบประมาณ 
62,841,600 บาทโดยได�มีการดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 6 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 35.29 ใช�งบประมาณ 
6,354,593 บาท คิดเป>นร�อยละ 10.11 

 มีโครงการท่ีอยู5ระหว5างการดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 51,663,600 บาท ดังนี้ 
1. โครงเสริมผิวจราจรด�วยแอสฟQลต�ติกคอนกรีตและวางท5อระบายน้ําซอยหงษ�บุตร หมู5ท่ี 6 งบประมาณ 

770,000 บาท อยู5ระหว5างการดําเนินการในข้ันตอนการเบิกจ5ายครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556  
2. โครงการป]องกันการกัดเซาะของถนนสาย ภก. 3001 หมู5ท่ี 5 งบประมาณ 2,797,000 บาท อยู5ระหว5าง

การดําเนินการ ข้ันตอนการประมูลจ�าง ครั้งท่ี 2 
3. โครงการวางท5อ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 หมู5ท่ี 5 งบประมาณ 400,000 บาท อยู5ระหว5างดําเนินการ

ประกาศหาผู�รับเหมาก5อสร�าง 
4. โครงการก5อสร�างเข่ือนข�างปQfมน้ํามัน ป.ต.ท. ถนนเทพกษัตรีย� หมู5ท่ี 6 งบประมาณ 25,545,000 บาท อยู5

ระหว5างการดําเนินการขอใช�ท่ีดินในการดําเนินการ 
5. โครงการก5อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวางท5อระบายน้ํา ซอยนาวารักษ� หมู5ท่ี 5 งบประมาณ 2,798,000 บาท 

อยู5ระหว5างการดําเนินการ โดยกองช5างได�นําโครงการกลับไปทบทวน 
6. โครงการก5อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมวางท5อ ค.ส.ล. ถนนรัษฎานุสรณ� หมู5ท่ี 3 งบประมาณ  11,426,000 

บาท อยู5ระหว5างดําเนินการ ในข้ันตอนการยื่นซองในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ด�วยวิธีพิเศษ 
7. โครงการก5อสร�างเข่ือนหินก5อ ซอยในนา หมู5ท่ี 2 งบประมาณ 2,028,000 บาท อยู5ระหว5างดําเนินการ 

โดยขณะนี้อยู5ในข้ันตอนกําลังรอราคากลางใหม5 
8. โครงการก5อสร�างท5อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 1 หมู5ท่ี 5 งบประมาณ 503,000 บาท อยู5ระหว5าง

การดําเนินการ ซ่ึงกองช5างขอนําโครงเข�าสภาใหม5อีกรอบเพ่ือแก�ไขแบบ 



9. โครงการวางท5อระบายโครงการก5อสร�างวางท5อระบายน้ํา พร�อมบ5อพักถนนเทพประทาน หมู5ท่ี 1 
งบประมาณ 682,000 บาท อยู5ระหว5างดําเนินการก5อสร�าง โดยบริษัทห�างหุ�นส5วนจํากัดภูเก็ตร็อค 

10. โครงการอุดหนุนแขวงการทางกรมทางหลวง (โครงการจัดระบบจราจรสามแยกควนดินแดง หมู5ท่ี 2 
และหมู5ท่ี 6) งบประมาณ 4,714,600 บาท อยู5ระหว5างดําเนินการขออนุญาตจากคณะกรรมการแก�ไขปQญหา
การจราจรจังหวัดภูเก็ต 

 และมีโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการจํานวน 1 โครงการคือ โครงการก5อสร�างท5าจอดเรือหางยาว หมู5ท่ี 7 
งบประมาณ 339,000 บาท เนื่องจากประกาศสอบราคาแล�วไม5มีผู�มาซ้ือซอง 
 
6.ยุทธศาสตร6การพัฒนาด/านการเมืองและการบริหาร 

ตาราง 12 แสดงผลการติดตามโครงการในยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 
ป/งบประมาณ 2556 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพองค�กรต5างๆ 
ในชุมชน 

1,380,000 
โอนลด

630,000 
=750,000 

584,410 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณให�แก5 
อสม. จัดกิจกรรมสาธารณสุข 

70,000 70,000 กองสาธารณสุขฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสา
พัฒนาชุมชน 

70,000 12,100 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

4 โครงการสนับสนุนชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลรัษฎา 

80,000 12,510 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 630,000 
ตั้งจ5ายรายการ

ใหม5 

341,039 กองสาธารณสุขฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

6 โครงการจัดทําแผนชุมชน 40,000 22,490 กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 

7 โครงการเทศบาลพบประชาชน 100,000 27,727 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

8 โครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชน 50,000 2,000 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

9 โครงการประชาสมัพันธ�เทศบาลตาํบล
รัษฎา 
 
 
 

1,200,000 726,721 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

10  โครงการปรับปรุงเว็บไซต�เทศบาล
ตําบลรัษฎา 

30,000 4,458.87 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

11 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 340,000 130,276.86 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

12 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

50,000 625 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

13 โครงการปกป]องสถาบันชาติ
พระมหากษัตริย� 

200,000 - สํานักปลดัฯ ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากตั้งไว�รองรับการ
จัดกิจกรรมตามหนังสือ

สั่งการของจังหวัด 

14 โครงการศึกษาวิเคราะห�ตดิตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

80,000 - สํานักปลดัฯ ไม5ได�ดําเนินการ 
ตั้งไว�รองรับการตรวจ

โบนัส 

15 โครงการติดตั้งจอ LED สี่แยกราชภัฎ
ภูเก็ต ถนนเทพกระษัตร ี

5,000,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 3 

- กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
เตรียมกําหนดวัน

จําหน5ายซองเอกสาร 

16 โครงการติดตั้งซุ�มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติถนนเทพกระษัตรี หมู5ท่ี 2 และ
หมู5ท่ี 6 

6,000,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 3 

- กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ 
ข้ันตอนการขายซอง 
วันท่ี 11-22 พ.ย. 56 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1,199,000 296,386.50 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

18 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการประจําป/ 

500,000 
โอนลด 

178,000 
=322,000 

- สํานักปลดัฯ ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากไม5มีกิจกรรม

การศึกษาดูงาน 

19 โครงการจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือเครือ่งใช�
ในการปฏิบัติงาน 
 

4,349,300 4,084,844 ทุกกอง ดําเนินการแล�วเสร็จ 
 

20 โครงการจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือเครือ่งใช�
ในการปฏิบัติงาน   

15,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 1 

14,873 สํานักปลดัฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

21 โครงการจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือเครือ่งใช�
ในการปฏิบัติงาน 

589,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 2 
 

583,316.84 สํานักปลดัฯ 
กองช5าง 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

22 โครงการจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือเครือ่งใช�
ในการปฏิบัติงาน 

2,000,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 3 

- กองสาธารณสุขฯ อยู5ระหว5างดําเนินการ 
ข้ันตอนการแต5งตั้ง

คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะ 

23 โครงการจ�างเหมาเอกชนทําความ
สะอาด 

480,000 464,028 สํานักปลดั ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

24 โครงการจ�างยามรักษาความปลอดภัย 336,000 333,840 สํานักปลดั ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

25 โครงการปรับปรุง ซ5อมแซม ครุภณัฑ�
และสิ่งก5อสร�าง 

3,100,000 
โอนเพ่ิม 182,930

=3,282,930 

2,749,692.78 ทุกกอง ดําเนินการแล�วเสร็จ 

26 โครงการจ�างเหมาเอกชนกําจัดแมลง 
ปลวก อาคารสํานักงานเทศบาลตาํบล
รัษฎา 

130,000 - สํานักปลดั ฯ ยกเลิกโครงการ 
เน่ืองจากกองคลังได�

ดําเนินการจัดจ�างแล�ว 

27 โครงการจัดซ้ือเครื่องเสียงห�องประชุม 
ช้ัน 3 เทศบาลตําบลรัษฎา 

60,000 
โอนเพ่ิม 35,000 

= 95,000 

95,000 
 

สํานักปลดั ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

28 โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห�อง
ประชุมสภาเทศบาล ช้ัน 5 

200,000 
โอนเพ่ิม 
63,000 

=263,000 

- สํานักปลดั ฯ อยู5ระหว5างดําเนินการ 
แต5งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดคุณลักษณะ

และราคา 

29 โครงการปรับปรุงสาํนักงานด�านหลัง
เทศบาลตาํบลรัษฎา 

343,000 
จ5ายขาดสมทบ 

233,000 
=576,000 

- กองช5าง อยู5ระหว5างดําเนินการ
คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางด�วยวิธีพิเศษ 

30 โครงการปรับปรุงรถดับเพลิงเป>น
รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค� 
 

590,000 
แผนเพ่ิมเติมฯ 

ฉบับท่ี 2 

- สํานักปลดั ฯ อยู5ระหว5างดําเนินการ 
คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะและราคา 

31 โครงการสร�างแรงจูงใจให�ประชาชน
ชําระภาษี 

100,000 
โอนลด 
 100,000 

= 0 

- กองคลัง ไม5ได�ดําเนินการ 
 (มีการโอนลด

งบประมาณท้ังหมด แต5
ได�มีการดําเนินการโดย
ใช�วัสดุคงเหลือของป/ท่ี
ผ5านมา ดําเนินการในป/ 

2556 ) 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณท่ี
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช/ไป 
(บาท) 

หน$วยงาน
รับผิดชอบ 

 

32 โครงการปรับปรุงระบบเครือข5าย
สัญญาณอินเตอร�เน็ตในสํานักงาน
เทศบาลตาํบลรัษฎา 

150,000 150,000 สํานักปลดั ฯ ดําเนินการแล�วเสร็จ 

33 โครงการประชาสมัพันธ�ข5าวสาร
ทางการศึกษา 

40,000 - กองการศึกษา ไม5ได�ดําเนินการ 
เน่ืองจากงบประมาณ
ท่ีตั้งไว�ไม5เพียงพอใน
การจัดทําเว็บไซต� 

รวม 33 โครงการ 29,107,230 10,706,338.85   

 จากตาราง 12 พบว5า การใช�งบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร มีโครงการ
ท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณภายหลังได�มีการโอนลดและโอนเพ่ิมงบประมาณ ท้ังสิ้น 33 โครงการ งบประมาณ 
29,107,230 บาท โดยได�มีการดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 21 โครงการ คิดเป>นร�อยละ 63.64 ใช�งบประมาณ 
10,706,338.85 บาท คิดเป>นร�อยละ 36.78 

มีโครงการท่ีอยู5ระหว5างการดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 14,429,000 บาท ดังนี้ 
1. โครงการติดต้ังจอ LED สี่แยกราชภัฎภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี งบประมาณ 5,000,000 บาท ซ่ึงอยู5

ระหว5างดําเนินการในข้ันตอนเตรียนกําหนดวันจําหน5ายซองเอกสาร 
2. โครงการติดต้ังซุ�มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติถนนเทพกระษัตรี หมู5ท่ี 2 และหมู5ท่ี 6 งบประมาณ 

6,000,000 บาท อยู5ระหว5างดําเนินการในข้ันตอนการขายซอง ณ วันท่ี 11 – 22 พฤศจิกายน 2556 
3. โครงการจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน (แผนเพ่ิมเติมฯ) ฉบับท่ี 3 งบประมาณ 

2,000,000 บาท อยู5ระหว5างดําเนินการในข้ันตอนการแต5งต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ 
4. โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห�องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5  งบประมาณ 263,000 บาท อยู5

ระหว5างดําเนินการในข้ันตอนการแต5งต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและราคา 
 5. โครงการปรับปรุงสํานักงานด�านหลังเทศบาลตําบลรัษฎา งบประมาณ 576,000 บาท อยู5ระหว5าง

ดําเนินการในข้ันตอนการแต5งต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและราคา ด�วยวิธีพิเศษ 
6. โครงการปรับปรุงรถดับเพลิงเป>นรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค� งบประมาณ 590,000 บาท อยู5ระหว5าง

ดําเนินการข้ันตอนการแต5งต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและราคา 

และมีโครงการท่ีไม5ได�ดําเนินการ/ขอยกเลิกโครงการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 772,000 บาท  
1. โครงการปกป]องสถาบันชาติ พระมหากษัตริย� งบประมาณ 200,000 บาท เนื่องจากต้ังงบประมาณไว�

รองรับการจัดกิจกรรมตามหนังสือสั่งการของจังหวัด อย5างไรก็ตามในป/งบประมาณ 2556 ได�มีการดําเนินการจัด
กิจกรรมวันแม5 โดยจังหวัดประสานแจ�งให� อปท. สนับสนุนการดําเนินการร5วมกับจังหวัด ซ่ึงไม5ได�เบิกจ5าย
งบประมาณจากโครงการฯ แต5เบิกจ5ายจากค5าใช�จ5ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีต5างๆ 

 
 
 



2. โครงการศึกษาวิเคราะห�ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรัษฎา งบประมาณ 
80,000 บาท เนื่องจากต้ังงบประมาณไว�รองรับการการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือกําหนดประโยชน�ตอบแทนกรณีพิเศษประจําป/ 2556 แต5เทศบาลไม5ผ5านการตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการประจําป/ 2555 จึงไม5ได�ดําเนินการโครงการฯ 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจําป/ งบประมาณ 322,000 บาท เนื่องจากได�มีการ
อบรมบุคลากรตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านคุณธรรม จริยธรรม ความรู�ด�าน พรบ.ข�อมูลข5าวสาร ด�าน
การประกันสังคม โดยไม5มีการศึกษาดูงาน ดังนั้น จึงไม5มีการเบิกจ5ายงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการประจําป/ 

4. โครงการจ�างเหมาเอกชนกําจัดแมลง ปลวก อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎางบประมาณ 130,000 
บาท เนื่องจากกิจกรรมจะไปซํ้าซ�อนกับกองคลังท่ีได�ดําเนินการไปก5อนแล�ว 

5. โครงการสร�างแรงจูงใจให�ประชาชนชําระภาษี งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีการโอนลดงบประมาณ
ท้ังหมด แต5ได�มีการดําเนินการโดยใช�วัสดุคงเหลือของป/ท่ีผ5านมา 

6. โครงการประชาสัมพันธ�ข5าวสารทางการศึกษา งบประมาณ 40,000 บาท เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว�ไม5
เพียงพอ ทําให�ไม5มีผู�รับเหมารับจัดทําเว็บไซต� 
 
 ตาราง 13 แสดงการใช�จ5ายงบประมาณของโครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณ ในป/งบประมาณ 2556 
จําแนกตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ยุทธศาสตร6การพัฒนา 
งบประมาณ 

ได/รับการจัดสรร
จริง 

ดําเนินการแล/ว
เสร็จ 

อยู$ในระหว$าง
ดําเนินการ 

ไม$ได/
ดําเนินการ 

ท่ีเหลือจ$าย 

1.ด�านการศึกษา 30,220,100.00 4,623,030.50 22,719,000.00 1,182,530 1,695,539.50 

2.ด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 7,032,540.00 3,369,899.00 - 730,000.00 2,932,641.00 

3.ด�านเศรษฐกิจและการท5องเท่ียว 7,748,000.00 187,450.00 7,491,000.00 - 69,550.00 

4.ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 25,485,900.00 19,984,334.16 - - 5,501,565.84 

5.ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 62,841,600.00 6,354,593.00 51,663,600.00 339,000.00 4,484,407.00 

6.ด�านการเมืองและการบริหาร 29,107,230.00 10,706,338.85 14,429,000.00 772,000.00 3,199,891.15 

รวม 162,435,370.00 45,225,645.51 96,302,600.00 3,023,530.00 17,883,594.49 

   
จากตาราง 13 พบว5า การใช�งบประมาณในป/งบประมาณ 2556 โครงการในแผนพัฒนาสามป/       

(พ.ศ.2556– 2558) ได�รับการจัดสรรงบประมาณจริง ท้ังสิ้น 162,435,370 บาท มีการใช�จ5ายงบประมาณโครงการ
ท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 45,225,645.51 บาท (ร�อยละ 27.84) มีงบประมาณของโครงการท่ีอยู5ในระหว5าง
ดําเนินการ จํานวน 96,302,600 (ร�อยละ 59.29) และมีงบประมาณไม5ได�ดําเนินการ จํานวน 3,023,530บาท (ร�อย
ละ 1.86) จึงทําให�มีงบประมาณท่ีเหลือจ5ายในป/งบประมาณ 2556 จํานวน 17,883,594.49บาท (ร�อยละ 10.01) 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา ประจําป� 2556 

สรุปผลการดําเนินงาน 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2556 – 2558) ในป�งบประมาณ 2556 มีโครงการจํานวน 177 โครงการ 
แผนพัฒนาสามป� เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 จํานวน 12 โครงการ , แผนพัฒนาสามป� เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 จํานวน 9 
โครงการ แผนพัฒนาสามป� เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 จํานวน 4 โครงการ รวมท้ังสิ้น 202  โครงการ มีการนําโครงการ
ไปต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 123  โครงการ คิดเป5นร6อยละ 60.89 ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาฯ   
โดยใช6งบประมาณ 162,435,370 บาท 

ในป�งบประมาณ 2556  มีโครงการท่ีสามารถดําเนินการแล6วเสร็จจํานวน  84 โครงการ (ร6อยละ 68.29 
ของโครงการท่ีได6รับการจัดสรรงบประมาณ) งบประมาณ 45,225,645.51 บาท (ร6อยละ 27.84 ของงบประมาณ
ท่ีได6รับการจัดสรร) โครงการท่ีอยู@ในระหว@างดําเนินการ จํานวน 22 โครงการ (ร6อยละ 17.89 ของโครงการท่ี
ได6รับการจัดสรรงบประมาณ) งบประมาณ 96,302,600  บาท (ร6อยละ 59.29 ของงบประมาณท่ีได6รับการ
จัดสรร) โครงการท่ีไม@ได6ดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ (ร6อยละ 13.82 ของโครงการท่ีได6รับการจัดสรร
งบประมาณ) งบประมาณ 3,023,530 บาท (ร6อยละ 1.86 ของงบประมาณท่ีได6รับการจัดสรร) และมี
งบประมาณเหลือจ@าย 17,883,594.49  บาท (ร6อยละ 11.01 ของงบประมาณท่ีได6รับการจัดสรร) 

อภิปรายผล 

 จากการดําเนินโครงการต@างๆ ของเทศบาลตําบลรัษฎา มีโครงการบางส@วนท่ีมีปEญหาอุปสรรค ทําให6
ต6องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมหรือยกเลิกโครงการ อาทิเช@น 

- โครงการในยุทธศาสตรIการพัฒนาโครงสร6างพ้ืนฐาน ส@วนใหญ@อยู@ในระหว@างดําเนินการ เนื่องจากการ
จัดทําราคากลางไม@สอดคล6องกับราคาวัสดุในท6องตลาด เกิดปEญหาไม@มีผู6รับจ6างเข6าประมูลงาน ทําให6ต6องมีการ
ทบทวนราคากลางใหม@ จนบางครั้งไม@ได6ดําเนินการและนําโครงการไปบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลใหม@อีก
ครั้ง 

- โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา งบประมาณ  718,200  บาท ยกเลิกโครงการ  (คณะอนุกรรมการการ
กระจายอํานาจให6แก@องคIกรปกครองส@วนท6องถ่ินระดับจังหวัด ไม@ให6ความเห็นชอบโครงการและให6ทบทวนการ
เสนอโครงการ ซ่ึงเทศบาลตําบลรัษฎา ได6แจ6งยกเลิกโครงการ) 

- โครงการปรับปรุงรางน้ําและติดต้ังแผงดักนก  งบประมาณ 90,000 บาท ยกเลิกโครงการ 
(คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให6แก@องคIกรปกครองท6องถ่ินระดับจังหวัดไม@ให6ความเห็นชอบโครงการ
และให6ทบทวนการเสนอโครงการ ซ่ึงเทศบาลตําบลรัษฎา ได6แจ6งยกเลิกโครงการ) 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห6องประชุมสภานักเรียน งบประมาณ  150,000  บาท ยกเลิกโครงการ 
(คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให6แก@องคIกรปกครองส@วนท6องถ่ินระดับจังหวัด ไม@ให6ความเห็นชอบ
โครงการและให6ทบทวนการเสนอโครงการ ซ่ึงเทศบาลตําบลรัษฎา ได6แจ6งยกเลิกโครงการ) 

 

 

 



 

 

- โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลรัษฎา เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีห6องเรียนวิทยาศาสตรI
ท่ัวไป ม.ปลาย (อุดหนุนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)  งบประมาณ  224,330 บาท (โครงการนี้ได6บรรจุในแผนพัฒนา
สามป� พ.ศ.2556 – 2558 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 และได6ประสานไปยัง ผู6อํานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  แต@ทาง
โรงเรียนได6ขอบอกเลิกในการดําเนินการ และขอคืนเงินมายังเทศบาลฯ โดยอ6างว@าไม@สามารถดําเนินการได6ทัน
ภายในป�งบประมาณได6 ) 

- โครงการฝOกอบรมสมาชิก อปพร./ลูกเสือชาวบ6าน  งบประมาณ  350,000 บาท ขอยกเลิกโครงการ
เพราะเพ่ิงจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการศูนยI อปพร.ชุดใหม@  ขอเลื่อนไปดําเนินการในป� 2557 
  
ข'อเสนอแนะ 

 1. โครงการอบรมกลุ@มอาชีพ ซ่ึงเป5นโครงการท่ีมาจากปEญหาและความต6องการของประชาชน
ในเวทีประชาคมท6องถ่ิน ฉะนั้นผู6รับผิดชอบโครงการก็ควรท่ีจะดําเนินการได6ทันที ไม@ใช@ว@ารอให6ประชาชนมายื่น
คําร6องขอให6ดําเนินการจึงจะลงมือปฏิบัติ 

2. ขอให6มีการกําชับเจ6าหน6าท่ีผู6รับจ6างเก็บขยะในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา ให6จัดเก็บให6เรียบร6อย
ด6วย และควรให6มีรถเก็บขยะขนาดเล็กท่ีสามารถเข6าไป เก็บขยะในตรอกหรือซอยเล็กๆ ซ่ึงรถขยะขนาดใหญ@ไม@
สามารถเข6าไปจัดเก็บได6 

3. ในการต้ังงบประมาณควรต้ังไว6ให6เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เช@น โครงการจ6างเหมาขุดลอกคูระบาย
น้ํา งบประมาณท่ีต้ังไว6 150,000 บาท ซ่ึงถ6าเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีตําบลรัษฎาซ่ึงมีพ้ืนท่ีในการดําเนินการ
กว6างขวางนับว@าเป5นงบประมาณท่ีน6อยมาก ควรจะต้ังงบประมาณให6มากกว@านี้เพ่ือให6ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

4. เทศบาลควรเร@งรัดดําเนินโครงการท่ียังไม@ได6ดําเนินการ  ซ่ึงมีจํานวนมากเม่ือเปรียบเทียบ         
เป5นสัดส@วนกับโครงการท่ีดําเนินการแล6วเสร็จ 

5. การจัดทําเวทีแผนชุมชนเป5นเรื่องสําคัญ ไม@ควรให6เจ6าหน6าท่ีไปดําเนินการตามลําพัง ขอให6
ผู6บริหารเข6าร@วมเวทีแผนชุมชนเพ่ือชี้แจงตอบประเด็นข6อซักถามของชาวบ6านด6วย 

6. โครงการกําจัดหนูและแมลงสาบ งบประมาณ 50,000 บาท  กําหนดปรับระยะเวลาในการ
ดําเนินการโครงการไว6ต้ังแต@ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ยังไม@ได6ดําเนินการและขอปรับระยะเวลา
ดําเนินการเป5นไตรมาสท่ี 4 ขอให6หน@วยงานเจ6าของโครงการดําเนินการให6สอดคล6องกับระยะเวลาท่ีกําหนดไว6ด6วย 
เพราะว@าสามารถดําเนินการได6ต้ังแต@ไตรมาสท่ี 1 รวมท้ังควรต้ังบประมาณเพ่ิมข้ึนเป5น 200,000 บาท เนื่องจาก
ปEจจุบันยาเบ่ือหนูมีราคาแพง และงบประมาณท่ีต้ังไว6เพียง 50,000 บาท จะไม@สามารถดําเนินการครอบคลุมได6
ทุกหมู@บ6าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. การต้ังงบประมาณดําเนินโครงการจ6างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยตําบลรัษฎา ขอให6ต้ัง

งบประมาณให6เหมาะสม เพราะต้ังไว6 15,730,000 บาท เพราะ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 เบิกจ@ายเพียง 6,868,314.53 บาท ซ่ึง
ยังมีระยะเวลาดําเนินโครงการอีกเพียง 1 ไตรมาสเท@านั้น  

8. การดําเนินโครงการตามท่ีได6รับการจัดสรรงบประมาณจากสภาฯ ควรเร@งรัดให6มีการ
ดําเนินการในป�งบประมาณ เพ่ือประโยชนIสูงสุดของทุกคนในท6องถ่ิน และการดําเนินการท่ีล@าช6าอาจทําให6
งบประมาณท่ีได6รับการจัดสรรไว6ไม@เพียงพอท่ีจะดําเนินการ จะทําให6ยุ@งยากต@อการบริหารจัดการ เม่ือต6องมีการ
เพ่ิมเติมงบประมาณ 

9. ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎาไตรมาสสุดท6ายต6องมีการ
รายงานข6อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล6วรวบรวมเป5นรูปเล@มเพ่ือเสนอคณะผู6บริหาร ขอให6ส@งให6
คณะกรรมการฯพิจารณาก@อน 3 วัน เพ่ือจะได6ช@วยกันตรวจสอบความเรียบร6อย ก@อนท่ีจะมีการส@งรายงาน
ดังกล@าวไปให6คณะผู6บริหาร และเพ่ือรายงานสภาเทศบาลตําบลรัษฎาต@อไป 

10. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา โครงการท่ีไม@ได6
ดําเนินการให6บอกเหตุผลและความจําเป5นในช@องหมายเหตุไว6ให6ทราบชัดเจน 

11. โครงการพาไปศึกษาดูงานมีการดําเนินการทุกป� ควรจะพิจารณาให6ดีก@อนท่ีจะไปศึกษาดู
งานท่ีมีจุดเด@นหรือดีกว@าเราเพ่ือจะได6นํามาพัฒนาองคIกรของเราได6 ถ6าเราไปดูสิ่งท่ีดีๆ กว@าของเรา จะได6นํา
ความรู6ท่ีได6ไปศึกษามาพัฒนาในพ้ืนท่ีของตําบลรัษฎาต@อไปและรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ด6วย  

12. ด6านโครงสร6างพ้ืนฐาน การออกแบบโครงการให6ระบุวัสดุท่ีสามารถหาซ้ือได6ง@ายท่ัวไปใน
ท6องตลาด เช@น ขนาดของท@อพักท่ีระบุไว6ในแบบแปลน ไม@สามารถหาซ้ือสําเร็จรูปในท6องตลาดได6ทําให6ต6อง
เสียเวลาในการทําแบบเพ่ือสร6างข้ึนมาใหม@ 

 


