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คํานํา 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 5 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เพ่ือให้แผนพัฒนาตําบลเป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบล ให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าท่ี มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 
โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
หลักการสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนา คือ ต้องอาศัยกระบวนการประชาคมในการระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถ่ินว่าต้องการให้ท้องถ่ินมีทิศทางในการพัฒนาเป็นอย่างไร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านกระบวนการประชาคมในการวางแผน   

การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา พ.ศ. 2556-2560 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ
จําเป็น ประเด็นการพัฒนา ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้าน มีการสํารวจปัญหา 
ความต้องการจําเป็น จัดกลุ่มปัญหา ความต้องการจําเป็น และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ความ
ต้องการจําเป็น ตลอดจนแนวทางการแก้ไข และแนวทางการตอบสนองความต้องการจําเป็น   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเป็นมา 

 สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
กําหนดนิยามความหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง
แสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และ
แผนชุมชน 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสําคัญต่อเทศบาลตําบลรัษฎาเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็น
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภา 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา จึงเป็นการกําหนดทิศทาง
ในอนาคต ตามสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง กําหนดความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการ
พัฒนาด้านต่างๆ ตามอํานาจหน้าท่ี โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านและเป็นระบบวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่างๆ เพ่ือนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาล
รัษฎา 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎาจัดทําข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายในระดับต่างๆ ของรัฐบาล 
อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล ส่งผลให้เทศบาล อําเภอ และ
จังหวัด และมีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตามความต้องการของประชาชน ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตําบลรัษฎาประกอบด้วย 

 บทท่ี 1 บทนํา 

 กล่าวถึงความเป็นมา ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กฎหมาย ระเบียบท่ีกําหนด 
ขอบเขต ภารกิจอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วัตถุประสงค์ ข้ันตอน และ
ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลรัษฎา 

 กล่าวถึงสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรัษฎา เก่ียวกับท่ีต้ัง อาณาเขต การ
ปกครอง ประชาชน การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ การสาธารณูปโภค ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลรัษฎา เก่ียวกับโครงสร้างการ
บริหารงานของเทศบาล อัตรากําลัง งบประมาณ สถานะการคลังของเทศบาล และ สรุปผลการพัฒนาท่ี
ผ่านมา 

 บทท่ี 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

 กล่าวถึงยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบ่ี ตรัง ระนอง ภูเก็ต พังงา) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผล
ต่อการพัฒนา 

 บทท่ี 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 
 กล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลในแต่ละด้าน 

 บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล 
 กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลในแต่ละด้าน 

 บทท่ี 6 การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 กล่าวถึงองค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล 
และการกําหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล 

 กฎหมาย ระเบียบ กฎ ประกาศ ท่ีกําหนดกรอบภารกิจอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 

 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะท่ีพึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคต ท่ีต้องการให้เกิดข้ึน
ในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 

 2. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรัษฎา ใน
การพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือกระตุ้นคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาท่ีสอดคล้อง และสอดประสานไปกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 4. เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการพัฒนามีเจตจํานงในการสร้างระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน ให้ดีข้ึนในทุกด้านอย่างมีความสมดุล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เตรียมการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 

 ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ 

 รวบรวมข้อมูล ปัญหา ศักยภาพของท้องถ่ิน โดยจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นําข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในการแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

 ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณ์พัฒนาของท้องถ่ินใน
ปัจจุบัน 

 ประเมินสถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis โดยการ
วิเคราะห์ถึงโอกาสและสภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของท้องถ่ิน ซ่ึงเป็น
การพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอก 
 SWOT analysis  
 จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรในการดําเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร 

 จุดอ่อน (Weak) หมายถึง ข้อด้อยขององค์กรในการดําเนินงาน 

 โอกาส (Opportunity) หมายถึง ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรดีข้ึน 

 อุปสรรค (Threat) หมายถึง ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลให้การดําเนินงานขององค์ด้อยลง 

 ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ิน 

 นําข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 มากําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซ่ึง
เป็น “จุดหมาย” ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต อันเป็นการตอบคําถามท่ีว่า “ท้องถ่ินต้องการอะไร ใน
อนาคต” 

 ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่าย
ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับองค์กร หรือ
ภาพลักษณ์ท่ีต้องการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเป็นพิเศษท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ 
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 ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 นําเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือเป็นการกําหนด
ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรจะดําเนินการ เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักท่ีได้
กําหนดไว้ 

 ข้ันตอนท่ี 6 การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถ่ิน 

 กําหนดผลสําเร็จท่ีต้องการ โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีจะต้องทํา เพ่ือนํา
ท้องถ่ินไปให้บรรลุความต้องการท่ีจะเป็นในอนาคต 

 ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 เม่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอาศัย
พ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ข้ันตอนต่อไป คือ การกําหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ิน ซ่ึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคาย อันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว
ขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการในอนาคตได้อย่างไร จะไปถึงจุดหมายท่ีต้องการได้อย่างไร 

 ข้ันตอนท่ี 8 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน 

 กําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

 ข้ันตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน นําผลท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 1 ถึง
ข้ันตอนท่ี 8 มาจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนนําเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ืออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์เป็นการกําหนดแนวทางเพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรซ่ึงเปรียบเทียบได้กับเข็มทิศชี้ทางการพัฒนา ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดความซํ้าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

 2. เป็นการรวมพลังในองค์กร กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นลักษณะของความ
ร่วมมือร่วมใจกันดําเนินงานของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นพันธ
กิจร่วมกันในองค์กร ซ่ึงจากการร่วมมือกันนําไปสู่การมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. เป็นตัวส่งเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์
ข้อมูล แต่รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ และแผนยุทธศาสตร์จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความ
มุ่งหวัง จึงส่งผลให้เกิดความม่ันใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
ในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดท้ังปัจจัยท่ีสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
 



บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติความเป็นมาของตําบลรัษฎา 

 ตําบลรัษฎา เป็นหนึ่งใน 8 ตําบลของอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว่า ตําบลสั้นใน ในปี พ.ศ. 
2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากตําบลสั้นในเป็นตําบลรัษฎา เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิษศร
ภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ผู้ว่ามณฑลภูเก็ต  

ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎา ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 222/2499 เป็นลําดับท่ี 41 ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ัวประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถ่ินในระดับตําบลด้วยการยุบองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และต้ังคณะกรรมการสภาตําบลข้ึนแทน องค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎาจึงถูกยกเลิกให้มีฐานะ
เป็นสภาตําบลเหมือนกันท่ัวประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2538 และเป็นหนึ่งในจํานวน 19 
แห่ง ท่ัวประเทศท่ีได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลชั้นหนึ่งในการยกฐานะในครั้งแรก 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลรัษฎา เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาล
ตําบล 

1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 ตําบลรัษฎา ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห่างจากท่ีว่าการอําเภอเมืองภูเก็ตไปทางทิศ
เหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากด้านเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของตําบลรัษฎาติดกับทะเล
ภูเก็ต  มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จดแนวเขตตําบลเกาะแก้ว หมู่ท่ี 1 บ้านสะปํา และหมู่ท่ี 7 บ้านแหลมหิน 
 ทิศใต้ จดแนวเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขาโต๊ะแซะ และเขตเขารังใน 
 ทิศตะวันออก จดตลอดแนวชายฝั่งทะเลภูเก็ต 
 ทิศตะวันตก จดแนวเขตตําบลวิชิต หมู่ท่ี 5 บ้านชิดเชี่ยว และเขตตําบลกะทู้ กับหมู่ 2  
  หมู่ 3 และหมู่ 4 บ้านกะทู้ 

1.3 พ้ืนท่ีและการแบ่งเขตการปกครอง 

 ตําบลรัษฎามีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,994 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.07 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ท่ี 2 บ้าน
บางชีเหล้า หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู หมู่ท่ี 4 บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก หมู่ท่ี 6 บ้านลักกงษี 
และหมู่ท่ี 7 บ้านท่าเรือใหม่ 
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1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา ประมาณร้อยละ 40 เป็นภูเขาซ่ึงอยู่ทางด้านตะวันออก ร้อยละ 
60  เป็นพ้ืนท่ีราบ ประกอบด้วย ด้านทิศเหนือของตําบลรัษฎา ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเนินเขาใน หมู่ท่ี 2 บ้าน
บางชีเหล้า หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก และหมู่ท่ี 6 บ้านลักกงษี  

ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตําบลรัษฎาส่วนใหญ่เป็นท่ีราบริมฝั่งทะเล และเป็นป่าชาย
เลนในหมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ท่ี 4 บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่ท่ี 7 บ้านท่าเรือใหม่ โดยมีรายละเอียดทาง
กายภาพของชุมชนในเขตตําบลรัษฎาท้ัง 7 หมู่บ้านดังนี้คือ 

หมู่ท่ี 1  บ้านเกาะสิเหร่ มีพ้ืนท่ีเป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบ ลักษณะทางกายภาพเป็นภูเขา และมีท่ีราบ
ชายฝั่งทะเลและบริเวณคลองท่าจีน ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกติดทะเลภูเก็ต มีอ่าวและแหลมต่างๆ 
เช่น แหลมหงา หาดปลื้มสุข หาดเกาะสิเหร่ และหาดแป๊ะอ๋อง ด้านทิศใต้จดหมู่ท่ี 4 บ้านแหลมตุ๊กแก และ
ทางตะวันตกจดคลองท่าจีน คลองลัดใหม่ และคลองขุนชิด 

หมู่ท่ี 2 บ้านบางชีเหล้า มีลักษณะเป็นท่ีราบเนินเขา ทางด้านทิศเหนือจดบ้านแหลมหิน ตําบล
เกาะแก้ว ด้านทิศตะวันออกจดทะเลภูเก็ต มีป่าชายเลนคลองบางชีเหล้าและคลองท่าจีน และยังมีคลอง
ต่างๆ  ได้แก่ คลองบางเย็น คลองกู้กู คลองคอกช้าง และคลองด้วน ด้านตะวันตกจดถนนเทพกระษัตรี ซ่ึง
เป็นถนนสายหลักของจังหวัดภูเก็ตสายหนึ่ง 

หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู เป็นเนินเขาสลับท่ีราบ มีความสําคัญ คือ เป็นแหล่งชุมชนซ่ึงเป็นท่ีต้ังของท่ีทําการ
เทศบาลตําบลรัษฎา ด้านทิศเหนือจดหมู่ท่ี 2 บ้านบางชีเหล้า ด้านทิศตะวันออกติดทะเลภูเก็ต คลองลัดเก่า 
คลองลัดใหม่ มีป่าโกงกางและพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ริมฝั่ง ด้านทิศใต้จดเขตเทศบาลนครภูเก็ต และป่าเขา
โต๊ะแซะ  

หมู่ท่ี 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ลักษณะเป็นแหลมท่ียื่นออกไปในทะเลมีภูเขาอยู่ปลายแหลม นอกนั้น
เป็นท่ีราบ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ติดทะเล มีอ่าวและแหลมต่างๆ ด้านทิศเหนือจดหมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่ ประชาชน
ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหม่ (ชาวเล) มีอาชีพทําการประมง และเป็นหมู่บ้านท่ีมีเนื้อท่ีน้อยท่ีสุดของ
ตําบลรัษฎา 

หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นเนินเขาสลับท่ีราบ โดยด้านทิศเหนือติดกับตําบล
เกาะแก้ว มีถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ด้านทิศตะวันออกจดกับหมู่ท่ี 6 บ้านลักกงษี ด้านทิศ
ใต้จดกับเขาพันธุรัตน์ แหล่งน้ําเพ่ืออุปโภคบริการชุมชนเมืองภูเก็ต และบริเวณโดยรอบ  

หมู่ท่ี 6 บ้านลักกงษี  มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับท่ีราบเช่นเดียวกับหมู่ท่ี 5 โดยด้านทิศเหนือจด
ตําบลเกาะแก้ว ด้านทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ด้านทิศใต้จด
เทศบาลนครภูเก็ตและคลองสามกอง ด้านทิศตะวันตกจดหมู่ท่ี 5 ทุ่งคาพะเนียงแตก 

หมู่ท่ี 7 บ้านท่าเรือใหม่ มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบเป็นส่วนใหญ่ มีคลองสายสําคัญไหลผ่านพ้ืนท่ี คือ 
คลองท่าจีน พ้ืนท่ีด้านทิศเหนือและทิศใต้ติดกับทะเลภูเก็ต ทิศตะวันออกติดคลองท่าจีนและคลองวัดใหม่  
ด้านทิศตะวันตกจดเทศบาลนครภูเก็ต และหมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู 
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1.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
 เนื่องด้วยตําบลรัษฎาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต จึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตรเป็น
แบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังปี เพราะอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิอยู่ในระดับสูงค่อนข้างคงท่ี โดยมีอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไป มีปริมาณ
น้ําฝนแต่ละเดือนแตกต่างกันไปตามฤดูมรสุม มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปี 28.49 องศาเซลเซียส มีฝนตก 
188 วัน ปริมาณ น้ําฝนในปี 2549 วัดได้ 2,207.7 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดท้ังปี 76.05% 
 ฤดูกาล แบ่งออกได้ 2 ฤดู 
 1) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 2) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ในระยะนี้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นลมร้อนและชื้น จึงทําให้อากาศร้อนชื้นข้ึน แต่โดยท่ัวไปอุณหภูมิจะไม่สูงข้ึนมากนัก 
 ฝน 
 ปริมาณน้ําฝนตกเฉลี่ยราย 30 ปี (ภาคผนวก ก) เท่ากับ 2,474.20 มิลลิเมตร ต่อปี มีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามช่วงฤดูกาล ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน มีปริมาณฝนตกชุกท่ีสุดในช่วง เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน
เท่ากับ 329.8, 399.1 และ 353.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
 ในช่วงฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณฝนรายเดือนเท่ากับ 67.4, 36.2 
และ 26.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ เดือนท่ีฝนแล้งท่ีสุด ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ 
 อุณหภูมิ 
 ลักษณะอุณหภูมิในรอบปี 30 ปี (ภาคผนวก ก) อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปีประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส 
และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 22.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 23.9 องศาเซลเซียส 
สําหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 31.9 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ําสุดเท่ากับ 23.9 องศาเซลเซียส 
 ลม 
 ความเร็วของลมท้องถ่ิน เฉลี่ยตลอดท้ังปี 2.6 – 5.5 น๊อต และมีความเร็วของลมสูงสุดในเดือน
มิถุนายนและเดือนกันยายน 50 น๊อต พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศทางของลมเป็นไปตามฤดู คือ พัดมา
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และพัดมาจากทิศตะวันตกถึง
ตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

1.6 ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
 ด้วยเทศบาลตําบลรัษฎามีพ้ืนท่ีต่อเนื่องกับเทศบาลนครภูเก็ต เป็นชุมชนท่ีให้บริการในด้านพาณิช
ยกรรมและอุตสาหกรรมบริการ มีการขยายตัวค่อนข้างสูง อันเป็นผลต่อเนื่องจากการขยายตัวของเทศบาล
นครภูเก็ต และยังมีพ้ืนท่ีว่างพอท่ีจะให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของ
ประชากร ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่าประชากรกระจายตัวออกมาอยู่รอบนอกเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องจากมี
โครงการบ้านจัดสรรเกิดข้ึนหลายโครงการ 
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 ทางด้านกายภาพพบว่ามีการใช้พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังในด้านท่ีอยู่อาศัยและธุรกิจการค้า แนวโน้มการ
ขยายตัวของชุมชนส่วนใหญ่จะขยายตัวไปตามสองข้างทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ไปทางทิศ
เหนือของตําบล และสองข้างทางของสายเลี่ยงเมือง และบริเวณท่าเทียบเรือใหม่ 

ลักษณะของการใช้ท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎาตาม พรบ.การใช้ท่ีดิน 
1. การใช้ท่ีดิน เพ่ือการอยู่อาศัย ร้อยละ 54  
2. การใช้ท่ีดิน เพ่ือการเกษตร ร้อยละ 2.31  
3. การใช้ท่ีดิน เพ่ือการอุตสาหกรรม (โรงงานฯ) ร้อยละ 11.90 
4. การใช้ท่ีดิน เพ่ือการค้า (ร้านค้าต่างๆ) ร้อยละ 4.09 
5. การใช้ท่ีดิน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ (สวนสาธารณะ ฯ) ร้อยละ 24.71 
6. การใช้ท่ีดิน เพ่ือการสาธารณูปโภค (ถนน แหล่งน้ํา ฯ) ร้อยละ 0.33 
7. การใช้ท่ีดิน เพ่ือเป็นสถานท่ีราชการ  ร้อยละ 0.16   

 

  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  
 ตําบลรัษฎามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ได้แก่ 

๑. ป่าสงวนแห่งชาติเขาโต๊ะแซะ  เนื้อท่ี 550 ไร่ 
๒. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า  คลองท่าจีน เนื้อท่ี 3,397 ไร่ 
๓. เทือกเขาพันธุรัตน์  หมู่ท่ี 5 
๔. ป่าชายเลน (ป่าเลนคลองบางชีเหล้า คลองท่าจีน) 
๕. สัตว์น้ํา สัตว์ทะเล 
๖. มุกและแร่ธาตุต่างๆ 
๗. สัตว์ป่าสงวน เช่น ลิงแสม 

 แหล่งน้ํา 
  1) หนอง บึง จํานวน 8 แห่ง (ของเอกชน) 
 2) คลอง ลําน้ํา ลําห้วย จํานวน 2 สาย 

 การระบายน้ํา 
 1) พ้ืนท่ีน้ําท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 2) ระยะเวลาเฉลี่ยน้ําท่วมขังนานท่ีสุด 3 วัน ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 

1.7 สถานท่ีท่องเท่ียว 
 ตําบลรัษฎามีสถานท่ีท่องเท่ียว ได้แก่ 
 1. ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง) ศาลเจ้ายกเค่เก้ง ศาลเจ้าเก่าแก่ศูนย์รวมจิตใจของชาวรัษฎา 
ต้ังอยู่ท่ีซอยพะเนียง สร้างเม่ือ พ.ศ. 2490 และได้รับการปรับปรุงใหม่ เม่ือ พ.ศ. 2529 มีองค์จ้อซูก้ง องค์
ประธานศาลเจ้า ชาวรัษฎานิยมนมัสการองค์พระและอธิษฐาน ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ํารวย อยู่เย็นเป็นสุข
เป็นประจําทุกปี ศาลเจ้าแห่งนี้จะจัดงานประเพณีถือศีลกินผักและจัดขบวนแห่งพระรอบเมือง  
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 2. จุดชมวิววัดเกาะสิเหร่ ชื่นชมและสัมผัสบรรยากาศความงดงามของภูเก็ต 360 องศา ได้บน
ยอดเขาวัดเกาะสิเหร่ และยังเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ภายในพระอุโบสถท่ีนักท่องเท่ียว
มักนิยมมากราบไหว้บูชาสักการะ 
 3. จุดชมลิงเกาะสิเหร่  พบกับบรรยากาศสนุก เพลิดเพลินกับการให้อาหารลิงแสมท่ีรอคอยอาหาร
จากนักท่องเท่ียวด้วยสีหน้าและท่าทางสนุกสนานของลิงตัวน้อย เป็นความประทับใจท่ีสามารถสัมผัสได้ด้วย 
ณ จุดชมลิงท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าโกงกาง บนถนนเทพประทาน บ้านเกาะสิเหร่ 
 4. หมู่บ้านชาวไทยใหม่ บ้านแหลมตุ๊กแก ศึกษาวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวไทยใหม่ (ชาวเล) กลุ่ม
ใหญ่ท่ีสุดในภูเก็ต ท่ีรักษาความเป็นชาวเลด้ังเดิมท้ังขนบธรรมเนียม ประเพณีอย่างเคร่งครัด อาทิ บ้านพัก
อาศัย การแสดงรองเง็ง และการทําประมงพ้ืนบ้านด้วยอุปกรณ์หาปลาตามแบบฉบับของชาวเลท่ีสืบทอดกัน
มา 

5. ดอนหอยหลอด ชุมชนหาดแสนสุข อีกหนึ่งของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีสามารถสัมผัสการ
เก็บหลอดหลอดได้อย่างใกล้ชิด ในทุกๆ วัน ช่วงเวลาน้ําลดชาวชุมชนหาดแสนสุขจะจับหอยหลอดด้วยวิธี
ด้ังเดิม  

6 เข่ือนมะลิแก้ว ชมธรรมชาติและภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของเข่ือนมะลิแก้ว ต้ังอยู่บนเกาะสิเหร่ 
บรรยากาศร่มรื่นน่าพักผ่อนนั่งเล่นกินลมชมทะเลเพลินๆ ได้เพลิดเพลินทุกวันยามเย็น  

7. หาดปล้ืมสุข สัมผัสทรายสีขาวน้ําทะเลใสของหาดแห่งความสุขในตําบลรัษฎา “หาดปลื้มสุข” 
หาดแห่งความสวยงาม ธรรมชาติสมบูรณ์ มองออกไปในทะเลสามารถมองเห็นเกาะต่างๆ อาทิ เกาะยาว
ของจังหวัดพังงา และอาจมองเห็นเกาะพีพีในวันท่ีท้องฟ้าไร้ไอหมอก 

8. ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ บ้านกู้กู ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 3 ตําบลรัษฎา ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า – ท่าจีน แม้จะเป็นป่าชายเลนมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่เต็มไปด้วยความอุดม
สมบูรณ์ในพ้ืนท่ี สามารถพบพันธุ์ไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น โกงกาง ปาด ตะบูน 

9. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลรัษฎา ซอยแม่กล่ิน แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างครบวงจร
เพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจําวันภายใต้วิถีแห่งความพอเพียง ภายในศูนย์ได้ปรับสภาพให้เป็นตามหลัก “ทฤษฎี
ใหม่”  

10. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินชุมชน ต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านการเคหะ ตําบลรัษฎา เป็นท่ีต้ังสหกรณ์
เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎาภูเก็ต จํากัด ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชนด้วยแนวคิดในการรวมคน 
ระดมเงิน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันทางด้านเศรษฐกิจเป็นเบ้ืองต้น ส่งเสริมการออม ส่งเสริมวินัยทางการเงิน 
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาด้านสวัสดิการของสมาชิกอย่างรอบด้าน เป็นท่ีศึกษาดูงานของกลุ่มและสหกรณ์
จากท่ัวประเทศ 
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2. สภาพทางสังคม 
2.1 ประชากรตําบลรัษฎา  

ตําบลรัษฎามีจํานวนประชากร 42,984  คน  แยกเป็นชาย 19,908 คน  และหญิง 23,076 คน  
จําแนกตามหมู่บ้านดังนี้ 

ตาราง 1  แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลรัษฎา 

ตําบล/หมู่บ้าน จํานวน/หลัง ชาย หญิง รวม 
หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่  2,186 1,713 1,698 3,411 
หมู่ท่ี 2 บ้านบางชีเหล้า  2,116 1,480 1,716 3,196 
หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู  6,654 5,115 5,483 10,598 
หมู่ท่ี 4 บ้านแหลมตุ๊กแก  284 733 716 1,449 
หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 6,833 4,413 5,232 9,645 
หมู่ท่ี 6 บ้านลักกงษี   3,071 2,767 4,338 7,105 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าเรือใหม่ 3,104 3,687 3,893 7,580 

รวม 24,248 19,908 23,076 42,984 
ท่ีมา  (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  กุมภาพันธ์ 2555) 

ตาราง 2  แสดงจํานวนประชากรของตําบลรัษฎาแยกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
เด็ก (ทารก - 3 ปี) 1,235  1,129  2,364  
เด็ก (4 - 6 ปี) 937  838  1,775  
เด็กโต (7 - 12 ปี) 1,354  1,298  2,652  
วัยรุ่น (13 - 18 ปี) 1,565  1,691  3,256  
ผู้ใหญ ่(19 - 60 ปี) 13,447  16,564  30,011  
ผู้สูงอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) 1,369  1,559  2,928  

รวม 19,909  23,076  42,985  
ท่ีมา: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลรัษฎา (เดือนมกราคม 2555) 

ตาราง 3  แสดงรายได้เฉลี่ย/คน/ปี ของประชากรในตําบลรัษฎา 

หมู่บ้าน/ชุมชน รายได้เฉล่ีย/คน/ปี 
หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่  62,733.21 
หมู่ท่ี 2 บ้านบางชีเหล้า  55,787.02 
หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู  52,201.03 
หมู่ท่ี 4 บ้านแหลมตุ๊กแก  47,237.27 
หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 62,160.01 
หมู่ท่ี 6 บ้านลักกงษี   47,292.81 
หมู่ท่ี 7 บ้านท่าเรือใหม ่ 45,692.24 

ท่ีมา: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลรัษฎา (เดือนมกราคม 2555) 
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2.2 กลุ่มธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 
  ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎามีผู้ประกอบการตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กับทางเทศบาลตําบลรัษฎา แบ่งเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 

ตาราง 4  แสดงสถานประกอบการท่ีได้จดทะเบียนกับเทศบาลตําบลรัษฎา 

 ประเภทธุรกิจ จํานวน (แห่ง) 
กิจการเจ้าของคนเดียว 568 
บริษัทจํากัด 180 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14 
บริษัทมหาชนจํากัด 22 

ท่ีมา : กองคลัง เทศบาลตําบลรัษฎา (เมษายน 2555) 
 

3. บริการพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 

3.1 การศึกษา 
 เทศบาลตําบลรัษฎามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 5 แห่ง และมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 1 
แห่ง ดังนี้ 

ตาราง 5  แสดงสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลรัษฎา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
จํานวนครูผู้สอน 

(คน) 
ศพด.ทต.รัษฎา (นาหลวง) 83 3 
ศพด.ร.ร.เกาะสิเหร่ 30 1 
ศพด.ร.ร.บ้านทุ่งคาฯ 62 4 
ศพด.เทศบาลรัษฎา (แหลมตุ๊กแก) 25 2 
ศพด.บ้านท่าเรือใหม่ 100 5 
โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา 197 8 

ท่ีมา : กองการศึกษา เทศบาลตําบลรัษฎา (เมษายน 2555) 

 นอกจากนั้นยังมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา ดังนี้ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 1. โรงเรียนเกาะสิเหร่ หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่ 
 2. โรงเรียนอนุบาลบุษบง หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู (เอกชน) 
 3. โรงเรียนเทพอํานวยวิทยา หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู (เอกชน) 
 4. โรงเรียนบ้านทุ่งคา หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 
 5. โรงเรียนบ้านกู้กู  หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู 
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โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 
 1. โรงเรียนบ้านสิเหร ่ หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่ 
 2. โรงเรียนบ้านทุ่งคา หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต หมู่ท่ี 6 บ้านลักกงษี 

3.2 ศาสนา 
 ตําบลรัษฎามีวัด  สํานักสงฆ์ มัสยิด ศาลเจ้า และโบสถ์คริสต์ ในพ้ืนท่ีจํานวน 11 แห่ง ดังนี้ 

ตาราง 6  แสดงศาสนสถานในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

วัด/สํานักสงฆ์/ 
มัสยิด/ศาลเจ้า/โบสถ์คริสต ์

ท่ีตั้ง 

วัดเกาะสิเหร ่ ม.1 บ้านเกาะสเิหร ่
วัดอร่ามรตันาราม ม.3 บ้านกู้กู 
วัดพิทักษ์สมณกิจ ม.3 บ้านกู้กู 
วัดเขารังสามัคคี ม.5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 
ท่ีพักสงฆ์เขาโตะ๊แซะ ม.3 บ้านกู้กู 
ท่ีพักสงฆ์กู้กู ม.3 บ้านกู้กู 
ท่ีพักสงฆ์เขารังนอกเฉลมิพระเกียรต ิ ม.5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 
มัสยดิลีวาอุ้ลอิสลาม ม.2 บ้านบางชีเหล้า 
มัสยดิอิสลาฮดุดีน ม.5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 
ศาลเจ้ายกเค่งเก้ง ม.5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 
โบสถ์ครสิตเ์ซเวนเดย ์ ม.6 บ้านลักกงษี 

ท่ีมา : กองการศึกษา เทศบาลตําบลรัษฎา (เมษายน 2555)  

3.3 แหล่งน้ําท่ีใช้อุปโภคบริโภค 
1. แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 1.1 ลําน้ํา ลําห้วย คลอง 2 สาย 
 1.2 บึง หนอง และอ่ืน (ขุมเหมือง) 8 แห่ง (ของเอกชน) 
2. แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
 2.1 บ่อน้ําต้ืน 3,357 แห่ง แยกเป็น 
  - ส่วนตัว 3,349 แห่ง 
  - สาธารณะ 8 แห่ง 
 2.2 บ่อโยก 1 แห่ง 
 2.3 บ่อบาดาล 14 แห่ง แยกเป็น 
  - ส่วนตัว 11  แห่ง 
  - สาธารณะ 3 แห่ง 
 2.4 ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง 
ท่ีมา (สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอเมืองภูเก็ต 2544) 

 



13 

3.4 งานบริการสาธารณสุข 
 หน่วยงานท่ีให้บริการด้านสาธารณสุขของตําบลรัษฎา ประกอบด้วย 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลรัษฎา (รพ.สต.รัษฎา) รับผิดชอบพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1, 5 และ 6 
 2. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับผิดชอบพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 และ 7 
 2. โรงพยาบาลมิชชั่น (เอกชน)  
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎา รับผิดชอบพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2 และ 3 

ข้อมูลท่ัวไปของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎา 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎามีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2 หมู่ คือ หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 3 
หน้าท่ีหลัก คือ ให้บริการดูแลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงอายุในพ้ืนท่ี ซ่ึงแยกออกตาม
รายละเอียด ตามสถิติจํานวนประชากรจําแนกเป็นรายสํานักงานเขต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 

ตาราง 7  แสดงพ้ืนท่ีการให้บริการดูแลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตําบลรัษฎา  

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5,536 ตารางเมตร 
จํานวนประชากร 13,794 คน 
ชาย 6,595 คน 
หญิง 7,199 คน 
ชุมชน 4 ชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ท่ีปฏิบัติงาน 100 คน 
โรงเรียน 2 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ 

ท่ีมา : กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลรัษฎา (เมษายน 2555) 

อัตรากําลังทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ในปีงบประมาณ 2555 บุคลากรด้านสุขภาพของงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎา

ประกอบด้วย 
1. พยาบาลเวชปฏิบัติ จํานวน 1 คน 
2. พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 คน 
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล จํานวน 1  คน 
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 100 คน 
การให้บริการด้านสาธารณสุขของงานศูนย์บริการฯ มีการผสมผสานด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม

ป้องกันโรค รักษาพยบาลและฟ้ืนฟูสภาพ เน้นหลักการ “ดูแลตนเอง (Self Care)” 
วิสัยทัศน์  “เน้นมาตรฐาน บริการดี มีคุณภาพ” 
พันธกิจ  1. พัฒนาบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน 
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 
กลยุทธ์  “สร้างสุขภาพ” นําการ “ซ่อมสุขภาพ” 
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3.5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1. เจ้าพนักงานป้องกัน จํานวน 1 คน 

 2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 คน 

 3. พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 3 คน 

 4. รถยนต์ดับเพลิง จํานวน 2 คัน 

 5. รถบรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน 

 6. รถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 2 คัน 

 7.  รถพยาบาลเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 1 คัน 

3.6 การคมนาคมและการขนส่ง 
 การคมนาคมภายในตําบลรัษฎา มีความสะดวกท้ังการคมนาคมทางบกและทางน้ํา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) และถนนสายเลี่ยง
เมืองสายใหม่ (บายพาส) 
 2. ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนรัษฎานุสรณ์ ถนน รพช.ภก.4131 (บ้านสามกอง - มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต) ถนน รพช.ภก.3047 (ศรีสุทัศน์-บ้านเกาะสิเหร่) ถนน ยธ.ภก.2006 (รอบเกาะสิเหร่) 
 3. ถนนติดต่อภายในชุมชน ได้แก่ ถนน รพช.ภก.3109, ถนน รพช.ภก4057, ถนน รพช.ภก.3068, 
ถนน รพช.ภก.3041, ถนน รพช.ภก.4100 และ ถนนสายบ้านทุ่งคา  
 4. ถนนซอย ถนนลูกรัง ท่ีเข้าถึงหมู่บ้านอีกหลายเส้นทาง 
 5. ท่าเทียบเรือประมง และท่าเทียบเรือท่องเท่ียวบริเวณปากคลองท่าจีนซ่ึงเชื่อมต่อกับการ
คมนาคมทางบก 

3.7 การสาธารณูปโภค 
การคมนาคม/การจราจร 

 1.  ถนน  
  จํานวนถนนลูกรัง       - สาย 
  จํานวนถนนลาดยาง       8 สาย 
  จํานวนถนนคอนกรีต       9 สาย 
  จํานวนถนนอ่ืนๆ       - สาย 
 2. สะพาน  
  จํานวนสะพานคอนกรีต       5 แห่ง 
  จํานวนสะพานไม้       - แห่ง 
  จํานวนสะพานอ่ืนๆ       - แห่ง 
 3. แหล่งน้ํา  
  จํานวนแม่น้ําท่ีไหลผ่าน       - สาย 
  จํานวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง       2 แห่ง/สาย 
  จํานวนชลประทาน       - แห่ง 
  จํานวนบ่อบาดาลสาธารณะ       3 แห่ง 
  จํานวนบ่อบาดาลเอกชน       - แห่ง 
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  จํานวนบ่อน้ําต้ืนสาธารณะ        2 แห่ง 
  จํานวนบ่อน้ําต้ืนเอกชน        - แห่ง 
 
 4. การประปา  
  จํานวนครัวเรือนมีน้ําประปาใช้       - ครัวเรือน 
  จํานวนครัวเรือนท่ีไม่มีน้ําประปาใช้       - ครัวเรือน 
 5 ไฟฟ้า  
  ไฟฟ้าท่ีผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ  100 ของพ้ืนท่ี 
  จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้       24,248  ครัวเรือน 

3.8 ระบบการติดต่อส่ือสาร 
 การบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน สามารถให้บริการในบริเวณ
ชุมชนย่านการค้า และถนนสายสําคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุโทรทัศน์อีก 5 แห่ง คือ 
 1. สถานีวิทยุเสียงสามยอด ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู 
 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู 
 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3, 5 ,7 และ 9 ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู 
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 บ้านกู้กู 
 6. สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านกู้กู 

3.9 อัตรากําลังเทศบาลตําบลรัษฎา 
 เทศบาลตําบลรัษฎามีบุคลากรท้ังหมด ดังนี้ 

ตาราง 8  แสดงอัตรากําลังของเทศบาลตําบลรัษฎา 

สํานัก/กอง 
อัตรากําลัง 

รวม พนักงาน/
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ ท่ัวไป 
สํานักปลดัเทศบาล 17 2 21 10 50 
กองช่าง 12 - 14 5 31 
กองคลัง 12 1 9 3 25 
กองสวัสดิการและสังคม 2 - 4 1 7 
กองสาธารณสุข 8 1 18 43 70 
กองการศึกษา 15 - 21 4 40 

รวม 66 4 87 66 223 
ท่ีมาของข้อมูล : งานการเจ้าหน้าท่ี เทศบาลตําบลรัษฎา (เดือน มีนาคม 2555) 
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3.10 คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลรัษฎา 

ฝ่ายบริหารเทศบาลตําบลรัษฎา 
 1.  นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 2. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 3. นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 4. นายสุทัศน์ หงษ์บุตร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 5. นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 

ฝ่ายสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 1. นายวินิจ เสมาตระกูล ประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 2. นายอัมพร อภิชาตตระกูล รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 3.  นางจันทิพย์ ยิ่งดํานุ่น เลขาสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 3. นายวรวุฒิ กลัมพะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 4. นายมาโนช พ่วงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 5. นายนพพร ยี่มี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 6. นายชัยณรงค์ ปิลวาสน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 7. นายเจริญ แซ่อ๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 8. นายนรสิงห์ อรรถธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 9. นายณรงค์ เพ็ชรศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 10. นายปัญญา แซ่อ๋ึง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 11. นายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 12. นายประสิทธิ์ หวงรัตนากร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
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3.11 โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตําบลรัษฎา 

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตําบลรัษฎา 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตรี 
ตําบลรัษฎา 

รองนายกเทศมนตรี 
ตําบลรัษฎา 

ปลัดเทศบาล 
ตําบลรัษฎา 

รองปลัดเทศบาล 
ตําบลรัษฎา 

ตรวจสอบภายใน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองการศึกษา 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

ฝ่ายอํานวยการ 
 

ฝ่ายปกครอง 
 

ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 

งานนิติกร 
 

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

ฝ่ายบริหารงาน
คลัง 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 

งานธุรการ 
 

ฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง 

ฝ่ายการโยธา 
 

ฝ่ายช่าง
สุขาภิบาล 

งานธุรการกอง 
 

ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 

งานธุรการ 
 

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

งานโรงเรียน 
 

ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 

งานพัฒนา
ชุมชน 
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4. ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 
4.1 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
 เทศบาลตําบลรัษฎามีนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นท่ีจะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลรัษฎามีความน่าอยู่ น่าอาศัย โดยจะเน้น
การดําเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 1. สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จะดูแลการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยแต่ละพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนทุกครัวเรือนมิให้มีขยะตกค้าง โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บ
ขนขยะให้ท่ัวถึง และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 
 2. สนับสนุนการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรัษฎา รวมถึงน้ําเสียชุมชน 
คูคลอง และรวมถึงการฟ้ืนฟูคลองท่าจีน-คลองบางชีเหล้า 

3. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการถนนสวยงามในถนนสายหลักในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา และจะทํา
ถนนสวยงาม ให้เป็นตัวอย่างของตําบลรัษฎา อย่างน้อย 1 สาย 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ี
เสื่อมโทรม โดยเน้นให้ประชาชนและชุมชนฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคุมไปด้วย โดยเฉพาะ
การฟ้ืนฟูชายหาด ป่าชายเลน ชายฝั่ง ให้มีความสวยงามและมีความสมดุลดังเดิม 

 การจัดการขยะ 
 1. การเก็บรวบรวมมูลฝอยและการขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลตําบลรัษฎามีรถเก็บขนขยะจํานวน 8 
คัน ให้บริการเก็บขยะบริเวณบ้านพักอาศัยและกิจการค้า โดยเก็บระหว่างเวลา 04.00 – 12.00 น. และมี
รถสําหรับเก็บก่ิงไม้ ใบไม้และเศษวัสดุตามคําขอ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  
 2. โดยให้บริการเก็บขนขยะในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2, 3, 5 และ 6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ซ่ึงขยะท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 40 – 50 ตัน/วัน และจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยบริเวณ
พ้ืนท่ีหมู่ 1, 4 และ 7 ซ่ึงมีขยะโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 15 - 20 ตัน/วัน 
 3. จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดรอบรวมขยะและตัดหญ้าในพ้ืนท่ีเขตตําบลรัษฎา เพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สะอาด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 38 ตารางกิโลเมตร 
 4. เทศบาลตําบลรัษฎาได้ดําเนินการนําขยะฝอยท่ีจัดเก็บไปจัดการท่ีโรงงานเตาเผาขยะของ
เทศบาลนครภูเก็ต โดยเสียค่ากําจัดขยะ 520 บาท/ตัน 

 การจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 
 เทศบาลตําบลรัษฎาได้ดําเนินการแก้ไขเรื่องน้ําเสียในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการบําบัด
น้ําเสียเบ้ืองต้น โดยมีการทําน้ําหมักชีวภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําเสียสําหรับประชาชนและจัดโครงการสร้าง
น้ําใจคืนน้ําใสให้ชาวรัษฎา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนรู้รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันแก้ไข
ปัญหาน้ําเสียในชุมชนของตนเอง  
 ส่วนระบบบําบัดน้ําเสียในปี 2551 เทศบาลตําบลรัษฎาได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเป็นท่ีปรึกษาและ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสียเพ่ือเก็บรวบรวมน้ําเสียพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู หมู่ท่ี 4 บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่ท่ี 
7 บ้านท่าเรือใหม่ บริเวณคลองท่าจีน 
 และปีงบประมาณ 2555 เทศบาลตําบลรัษฎา ได้จ้างบริษัทท่ีปรึกษาให้ศึกษาโครงการรวบรวมและ
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือดําเนินการบําบัดน้ําเสียของพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2, 5, และ 6 ตําบลรัษฎา อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 
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4.2 การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1. สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิก อปพร./ลูกเสือชาวบ้านโดยการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 
/ลูกเสือชาว อย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มีความพร้อมและความเข็มแข็งในการช่วยดูแลสอดส่องภัย
ทางสังคม  
 2. การให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสําคัญๆ โดยต้ังจุด
ตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรัษฎา  
 3. การฝึกทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในพ้ืนท่ีในการระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือตนเอง
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่องปีละ 1 – 2 ครั้ง 

4.3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 1. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่ และน่าเรียน ให้กับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลรัษฎาในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 
 2. สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี อย่างต่อเนื่อง 
 3. สนับสนุนการเรียนการสอน โดยการจ้างวิทยากรเฉพาะทางมาช่วยสอน เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักเรียนในพ้ืนท่ี ท้ังครูสอนด้านภาษาอังกฤษ ครูสอนด้านคอมพิวเตอร์  
 4. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน รวมท้ังส่งเสริมการกีฬาของโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี อีกท้ังการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัด 
เพ่ือให้มีทักษะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
 5. จัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ แก่เด็ก และเป็นการ
เก็บเก่ียวประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษาได้นํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.4 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 
งานบริการภายในศูนย์ 
เทศบาลตําบลรัษฎามีคลินิกท่ีให้บริการภายในศูนย์บริการฯ การบริการส่วนใหญ่ จะเป็นด้านการ

รักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพ มีดังนี้ 
1. คลินิกตรวจรักษาโรคท่ัวไป ให้บริการตรวจรักษาเวลา 08.30 – 12.00 น. ประกอบด้วย 
- คลินิกตรวจรักษาโรคท่ัวไป วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 
- คลินิกเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง วันพุธ 
2. งานด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ให้บริการ 08.30 – 12.00 น. 
- คลินิกฝากครรภ์ วันอังคาร 
- คลินิกสุขภาพเด็กดี และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันพฤหัสบดีสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน 
- คลินิกวางแผนครอบครัว วันจันทร์ 

งานบริการภายนอกศูนย์ 
ให้บริการนอกเหนือจากงานในศูนย์ ซ่ึงจะเป็นการบริการท่ีเน้นด้านการควบคุมป้องกัน ส่งเสริม

สุขภาพ การรักษาโรคเบ้ืองต้นและฟ้ืนฟูสุขภาพ แบ่งออกตามลักษณะงาน ดังนี้ 
1. งานอนามัยชุมชน ให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนทุกวัยท่ีอยู่ในเขตหมู่ 2 และหมู่ 3 โดย

ให้บริการด้านการพยาบาลครอบครัว การสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค 
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งานโภชนาการ งานสุขาภิบาล การให้สุขศึกษา การออกหน่วยรณรงค์ต่างๆ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี 
และหน่วยปฐมพยาบาล 

2. งานอนามัยโรงเรียน ให้บริการแก่ประชาชนวัยเรียน ท่ีอยู่ในระดับการศึกษาทุกสังกัด ในพ้ืนท่ี 
โดยให้บริการด้านงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน งานสาธารณสุขมูลฐานใน
โรงเรียน งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน รักษาโรคเบ้ืองต้น ส่งต่อติดตามนักเรียนท่ีมี
ปัญหา งานโภชนาการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียน การ
ให้สุขศึกษาในโรงเรียน 

3. งานสุขภาพจิต โดยให้บริการเยี่ยมติดตามผู้ท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิตในชุมชนและโรงเรียน 
4. งานสังคมสงเคราะห์ โดยให้บริการเยี่ยมติดตามเพ่ือให้การสงเคราะห์ทางสาธารณสุขแก่เด็ก 

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
5. งานยาเสพติด โดยให้บริการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยติดยาเสพติดในชุมชน ให้คําปรึกษาและบําบัดผู้

ติดสารเสพติด 
6. รับ-ส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

ตาราง 9  แสดงโรคอันดับท่ี 1 - 5 ของผู้รับบริการปี พ.ศ. 2551 - 2553 

อันดับของโรค ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
อันดับท่ี 1 ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง 
อันดับท่ี 2 โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ 
อันดับท่ี 3 เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน 
อันดับท่ี 4 ไขข้อ และปวดกล้ามเนื้อ ไขข้อ และปวดกล้ามเนื้อ ภาวะแปรปรวนทางจิต 
อันดับท่ี 5 ผิวหนัง ภาวะแปรปรวนทางจิต ไขข้อ และปวดกล้ามเนื้อ 

ท่ีมา : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎา (เดือน มกราคม 2555) 

ตาราง 10  แสดงจํานวนผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เดือน จํานวน (ราย) 
 มกราคม  37 

 กุมภาพันธ์  45 
 มีนาคม  41 

 เมษายน  32 
 พฤษภาคม  28 

 มิถุนายน  44 
 กรกฎาคม  28 
 สิงหาคม  25 
 กันยายน  26 
 ตุลาคม  30 

 พฤศจิกายน  30 
 ธันวาคม  31 

รวมท้ังหมด 397 

ท่ีมา : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎา (เดือน มกราคม 2555) 
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4.5 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 1. สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ด้วยการจัดงานวันผู้สูงอายุ  กิจกรรมการออกกําลังกายด้วยไม้
พลองสําหรับผู้สูงอายุ โดยการจ้างครูสอนการรําไม้พลอง รวมถึงการไปทัศนศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุ 
 2. ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการจัดโครงการบ้าน
ท้องถ่ินไทย เพ่ือก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง 
 3. ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการจัดค่ายแกนนําเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ภาวะผู้นําให้แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
 4. สนับสนุนเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง 

ตาราง 11  แสดงการจ่ายเบ้ียยังชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
 ตุลาคม 2553 1,016,500       170,500    

 พฤศจิกายน 2553 1,014,500       176,000  36,000 
 ธันวาคม 2553 1,013,000       175,500  19,000 
 มกราคม 2554 1,010,500 174,000  19,500 

 กุมภาพันธ์ 2554 1,009,500 173,000  20,500 
 มีนาคม 2554 1,009,000 172,500  21,000 

 เมษายน 2554 1,006,000       172,000 21,000 
 พฤษภาคม 2554 1,005,000       171,500 21,000 

 มิถุนายน 2554 1,003,000  71,000 21,000 
 กรกฎาคม 2554 1,000,000       170,500 22,000 
 สิงหาคม 2554 997,000       169,000 22,500 
 กันยายน 2554 995,000       169,000  22,500 
รวม 12,079,000   2,064,500 246,000 

ท่ีมา : กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎา (เดือน มกราคม 2555) 
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4.6 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตําบลรัษฎา ปี 2550 – 2554 

ตาราง 12  แสดงรายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตําบลรัษฎา  พ.ศ. 2550 - 2554 

หมวด 2550 2551 2552 2553 2554 
รายรับจริง           
1. ภาษีอากร 17,765,228.53 21,185,501.66 22,654,540.83 27,422,717.20 29,523,974.12 
2. ค่าธรรมเนีย ส่วนปรับ 
และใบอนุญาต 

2,536,057.52 5,056,364.40 3,357,305.45 8,739,698.95 4,557,875.60 

3. รายได้จากทรัพย์สิน 1,611,636.10 3,873,693.72 2,868,861.80 2,035,832.01 2,593,225.29 
4. รายได้เบ็ดเตล็ด 360,840.00 841,300.00 2,197,032.16 1,403,970.35 647,048.43 
5. การจัดสรรภาษีท่ีรัฐบาล
จัดให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น 

84,917,686.22 86,082,032.47 58,343,536.13 83,338,928.85 136,322,459.45 

รวมรายรับจริง  107,191,448.37   117,038,892.25     89,421,276.37   122,941,147.36   173,644,582.89  
6. เงินอุดหนุน    11,108,259.00      19,349,609.82      27,259,429.50     28,206,002.00      36,099,559.00  
รวมรายรับท้ังหมด  118,299,707.37   136,388,502.07   116,680,705.87   151,147,149.36    209,744,141.89  
รายจ่ายจริง           
1. งบรายจ่ายส่วนกลาง      2,353,918.98       6,493,036.72      12,268,074.04     14,628,519.63       8,325,219.11  
2. รายจ่ายประจํา    36,014,768.01      35,060,741.89      65,722,540.64     78,726,406.30      85,933,411.58  
3. รายจ่ายลงทุน    17,213,882.64      37,974,106.13      31,214,193.16     13,707,457.05      24,445,019.31  
4. รายจ่ายเงินอุดหนุน      8,611,445.25      10,437,553.71       4,239,586.03       8,434,300.50       5,572,549.46  
5. รายจ่ายจากเงินได้อื่น                     -         3,041,000.00                      -         1,659,420.00          546,700.00  
รวมรายจ่ายจริง    64,194,014.88     93,006,438.45   113,444,393.87   117,156,103.48   124,822,899.46  
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง    54,105,692.49     43,382,063.62      3,236,312.00     33,991,045.88     84,921,242.43  

ท่ีมา : ระบบ E-Plan เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 



บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา 

หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา ได้อาศัยกรอบและแนวทางการ
ดําเนินงานโดยอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบ่ี ตรัง 
ระนอง ภูเก็ต พังงา) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และนโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์บริหารตามนโยบายของรัฐบาล 

 1.1 การขจัดความยากจน 

 1.2 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 1.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 

 1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 1.6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 1.7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 1.8 การรักษาความม่ันคงของรัฐ 

 1.9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

2. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 

 “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (Strategies) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวอันดามันให้เชื่อมโยงและเก้ือหนุนซ่ึงกัน
และกัน (Product/Supply)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการเพ่ือรักษาฐานนักท่องเท่ียวเดิมและเพ่ิม
ปริมาณนักท่องเท่ียวคุณภาพ (Marketing/Demand) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนากลไกการจัดการการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันร่วมกัน 
(Product/Supply) 

3. วิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต (Vision) 

 “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพท่ีดีข้ึนมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมี
การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : คุณภาพชีวิตท่ีดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ  

 4. วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดภูเก็ต 

 “ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับโลก ท่ีงดงามด้วยธรรมชาติ และประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาด้านการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตําบลรัษฎาในการประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรก เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีดังนี้ 

 นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา 

 1) พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการศึกษาเตรียมความพร้อม
เพ่ิมข้ึนอย่างท่ัวถึง 
 2) บริหารการจัดการศึกษาของท้องถ่ินในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของ
ชาติ ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 3) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้กับโรงเรียนในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างพอเพียงและได้มาตรฐาน 
 4) ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาท่ี 2 ให้มีความรู้
ความสามารถการใช้ภาษาท่ี 2 ในระดับท่ีสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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 5) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้กับ
ประชาชน ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 1) ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ เด็ก
ถูกทอดท้ิงอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม โดยการดําเนินสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ 
 2) จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการท่ีด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 3) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้ประชาชนได้ร่วม
คิด ร่วมกําหนด ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 4) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของฝ่ายปกครอง ตํารวจชุมชน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
การให้บริการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว การสร้างเครือข่ายและการจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน (EMS) 
 5) เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยการนําเทคโนโลยี เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดต้ังตามจุดเสี่ยง และสถานท่ีสําคัญๆ เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
 6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชนและมาตรการ
ในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร 
 7) จัดทํางบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดท้ังตําบล สนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน 
และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 8) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพ่ือเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างชุมชนสีขาวท่ีปลอด
จากปัญหายาเสพติด 
 9) ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ มีสถานท่ี อุปกรณ์กีฬาสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี 
หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งลานกีฬา 
 10) ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงสืบสานประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมในตําบลรัษฎาให้คงอยู่และแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง 

 นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 1) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพ ความ
ต้องการของประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้
เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข มีการจ้างงานคนในพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม ให้ประชาชนในท้องถ่ินมีงานทํา มีโอกาสใน
การประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
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 3) ส่งเสริมระบบสหกรณ์ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนคนในชุมชนสามารถเข้าถึงและพัฒนาระบบ
สวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ผ่าน
ระบบสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 
 4) พัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ท่ัวถึง เป็นธรรม ประหยัด สะดวก 
และมีความโปร่งใส 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีเพ่ิมข้ึนในตําบลรัษฎา 
 6) จัดให้มีศูนย์บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว 

 นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 1) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) เพ่ือการปฏิบัติการเชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินให้สามารถเข้ารับ
บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานได้ท่ัวถึง 
 2) พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล ให้สวยงามมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีข้ึน เพ่ือให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชน 
 3) พัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาความสะอาด การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ต้นทุนตํ่าเร่งดําเนินการให้เทศบาลตําบลรัษฎาสะอาด ควบคุมดูแลการเก็บขยะของ   แต่
ละชุมชนอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย บุคลากรให้
เพียงพอสมดุลกับปริมาณขยะและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
 4 )  ปรับปรุ ง บํ ารุ งรั กษา บํา บัด ฟ้ืน ฟูตลอดจนการเฝ้ าระวั ง  การ เสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน ทางสาธารณะ แม่น้ํา ลําคลอง 
ในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
 2) พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรให้ได้มาตรฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนจัดให้มีป้ายเครื่องหมาย บอกสถานท่ีเส้นทางต่างๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกต่อนักท่องเท่ียวและการเดินทางของประชาชนท่ัวไป 
 3) พัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันภัยทางธรรมชาติและการแก้ปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชน 
โดยการปรับปรุงระบบการระบายน้ําท่ีมีอยู่เดิมให้ดียิ่งข้ึน 
 4) จัดทําผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวมเทศบาล ให้เป็นระเบียบสวยงาม มีสุนทรียภาพ 
สอดคล้องกับผังเมืองจังหวัด 

 นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 1) ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการเทศบาลตําบลรัษฎา โดย
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้าน
วิทยากรและเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถนําความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด 
ตามกําลังความสามารถด้านงบประมาณของเทศบาล 
 3) พัฒนาปรับปรุงงานด้านประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ วิธีการ ให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้ประชาชน สังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการของ
เทศบาลได้ในทุกระดับข้ันตอน 
 4) พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดข้ันตอนการ
ทํางาน ความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 
 5) บริหารงานเทศบาล โดยให้ประชาชนเห็นว่าเทศบาลตําบลรัษฎา รวมท้ังพนักงานเทศบาล
และนักการเมืองเป็นองค์กรท่ีถูกสร้างโดยประชาชน เป็นของประชาชน และองค์กรนี้พร้อมจะรับใช้ประชาชน 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีท่ีสําคัญ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพันธกิจของเทศบาลตําบลรัษฎา ได้แก่ 
 1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 วิกฤตสถาบันการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ในปี 2552 ท่ีระบบการเงินแบบเสรี
และเศรษฐกิจโลก วิกฤตท่ีเกิดข้ึนจากหลายปัจจัยอย่างต่อเนื่อง ทําให้เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ
สูงอันเป็นผลมาจากราคาน้ํามันดิบ สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีปรับตัวสูงข้ึนกดดันให้หลายประเทศปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ีย เพ่ือชะลอปัญหาเงินเฟ้อ และประสบปัญหาจากวิกฤตการเงินโลก วิกฤตสถาบันการเงินเหล่านี้ 
นอกจากจะส่งผลเสียต่อภาคการเงินแล้วยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปยังภาพรวมเศรษฐกิจโลกอีกด้วย ทํา
ให้เกิดภาวการณ์ขาดสภาพคล่อง เศรษฐกิจหดตัว การจ้างงานลดลงและอัตราการว่างงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําให้เกิด
การชะลอตัวของการบริโภค 
 ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก การชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก และส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของไทย ทําให้อุตสาหกรรมหลายประเภทลดยอดกําลังผลิตหรือหยุดสายการผลิตลง
ชั่วคราว การเลิกจ้างงาน บางรายถึงข้ันเลิกกิจการ ท้ังหมดนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจและการจ้างงานในธุรกิจ
ท่ีประสบปัญหาโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจโลก และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องได้รับผลกระทบตามมา แนวโน้มจํานวน
คนว่างงานจะเพ่ิมข้ึน อันจะส่งผลให้ความยากจน ปัญหาสังคมและอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนด้วย จึงนับเป็นความท้า
ทายในเชิงนโยบาย การปรับตัวและการจัดการกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีหน้าท่ีในการบรรเทาและร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพ่ือให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด 

  2. ปัจจัยทางด้านการเมืองการบริหาร 
 ระบบการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นระบบ
การเมืองท่ีมีเสถียรภาพ มีระบบการถ่วงดุลทางการเมือง โดยเฉพาะมีการจัดต้ังและปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์กรอิสระท้ังหลายให้มีประสิทธิภาพการจัดการกับปัญหา รวมท้ังรองรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สิทธิข้ึนพ้ืนฐานได้รับการคุ้มครองมากข้ึน สื่อสารมวลชนมี
บทบาทมากข้ึน ทว่าในความเป็นจริงนับต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ระบบการเมืองไทยกลับเต็มไปด้วย
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ความสับสนวุ่นวาย และเกิดความขัดแย้ง แตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชาติ อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจ สังคม 
 สําหรับภาคราชการ ซ่ึงเป็นกลไกการบริหารหลักท่ีสําคัญของรัฐบาล ระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มี
การปรับตัวเพ่ือก้าวสู่ศตวรรษใหม่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยได้ดําเนินการ ปฏิรูประบบกฎหมายกระจายอํานาจให้
ท้องถ่ิน ปฏิรูปการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามภาคราชการยังต้องเดินหน้าปฏิรูป ปรับปรุงระบบ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลท่ีดีและสามารถเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาต่อไป 

 3. ปัจจัยกระแสโลกาภิวัฒน์และสังคม 
 กระแสโลกาภิวัฒน์เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศท่ี
สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ย่อโลกให้เล็กลง ช่วยให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ การรับข้อมูลข่าวสาร จึงข้ึนอยู่กับพ้ืนฐาน ความรู้ ความเข้าใจของผู้รับ โดยสามารถท่ีจะรับข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์หรือเลือกท่ีจะไม่รับข้อมูลท่ีไม่ต้องการ ผลต่อด้านสังคมมีความโปร่งใสมากข้ึน ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีความชัดเจน สังคมจะเรียกร้องมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีสูงข้ึนตามมาตรฐานของสังคมโลก ส่งผลให้
ความเป็นอยู่ของประชาชนมีการแข่งขันสูง มีความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมเพ่ิมข้ึน การบริหารของรัฐจะมี
ข้อจํากัดมากข้ึน กระแสโลกาภิวัตน์จึงเป็นท้ังโอกาสและอุปสรรค ข้ึนอยู่กับการพิจารณาเลือกรับ และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเองของสังคมไทย ประเทศไทยจะเตรียมคนรุ่นใหม่อย่างไร เพ่ือให้อยู่รอดและก้าวทันกระแสโล
ภาภิวัฒน์ โดยมีความสามารถท่ีจะนําข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ปัจจัยการจัดสรรรายได้จากรัฐบาลล่าช้า 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะพ้ืนฐาน และแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน ซ่ึงจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจ แต่เนื่องจาก
งบประมาณส่วนหนึ่ง ซ่ึงมาจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินเกิดความล่าช้าในการ
จัดสรรงบประมาณ ทําให้เทศบาลไม่สามารถวางแผนเพ่ือดําเนินงานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา  

1. การพัฒนาด้านการศึกษา 

 จุดแข็ง  
  1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ 
  2. เทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัด 

 จุดอ่อน  
  1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษา  
  2. โรงเรียนในสังกัดยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
  3. โรงเรียนไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีอาคารเรียนเพ่ือรองรับจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน  

 โอกาส  
  1. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ การบริหารบุคลากรทางการศึกษา และอาหารกลางวัน 
  2. กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลในการจัดการศึกษา  
  3. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี 
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 อุปสรรค  
  1.  นโยบายการควบคุมอัตรากําลังของภาครัฐมีผลกระทบต่อการสรรหาบุคลากรด้าน

การศึกษา 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที 

 จุดอ่อน 
1. การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ยังไม่มีความท่ัวถึง 

 โอกาส 
1. การถ่ายโอนอํานาจของภาครัฐลงสู่ท้องถ่ินทําให้สามารถดูแล บริหารจัดการได้อย่างท่ัวถึง 

2. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท่ีมีหน้าท่ีและพร้อมในการเข้ามาประสานงานร่วมกันในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน 

4. มีสถานีตํารวจชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนอยู่ในพ้ืนท่ี และมีการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

 อุปสรรค 
1. ระเบียบ กฎหมายมีการแก้ไขบ่อยครั้ง ไม่ชัดเจน ทําให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐและจังหวัดขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง 

3. ไม่มีฐานข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ี 

4. ปัญหาเรื่องยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ประชาชนขาดความสนใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 จุดแข็ง 
1.  ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีงานทําในรูปแบบของกลุ่ม

อาชีพและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

 จุดอ่อน 
1. การจัดเก็บรายได้มีความล่าช้า 
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีมีน้อย 

 โอกาส 
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต ในการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 
2. มีท่าเทียบเรือ และสถานีเดินรถอยู่ในพ้ืนท่ี 

3. รัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

4.  มีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในพ้ืนท่ี ซ่ึงเอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน 
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 อุปสรรค 
1. ปัญหาด้านภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวและลงทุน 
2. เศรษฐกิจท่ีมีความผันผวน ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน  
3. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทําให้ค่าครองชีพสูง 

 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดต้ังระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. มีการสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนในพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยทางธรรมชาติ 
3. มีการจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุข 
4. ผู้บริหารให้ความสําคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 จุดอ่อน 
1. ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ี 
2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น รถขยะ 
3. ไม่มีระบบการกําจัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะ 

 จุดโอกาส 
1. มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2. หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
3. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ทําให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ด้านสาธารณสุขมากข้ึน เกิดความสนใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน 

4. มีโรงพยาบาลอยู่ในพ้ืนท่ี 
5. กลุ่ม อสม. มีความเข้มแข็ง 

 อุปสรรค 
1. ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ทําให้การประสานงานต่างๆ เป็นไปได้ยาก 
2. การขยายตัวของชุมชนทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
3. ท่ีดินราคาสูงก่อให้เกิดการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ ซ่ึงนําไปสู่การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 

 จุดอ่อน 
1. ขาดแคลนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีจะนํามาใช้เป็นท่ีตั้งสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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 โอกาส 
1. หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
2. มีเส้นทางการคมนาคนท่ีสะดวกต่อการสัญจร 
3. พ้ืนท่ีติดกับเขตเมือง ทําให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการกําหนดแผนผังเมืองในชุมชนและผังเมืองเทศบาล ให้สอดคล้องกับผังเมืองจังหวัด 

 อุปสรรค 
1. การจํากัดด้านกฎหมายการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ี 
2. การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรปิดก้ันทางระบายน้ํา  
3. การจํากัดเรื่องกฎหมายด้านงบประมาณเป็นอุปสรรคในการหาผู้รับเหมามาดําเนินงาน 

4. บางพ้ืนท่ีประสบปัญหาน้ําท่วมขังบ่อยครั้ง 
5. แหล่งน้ําดิบไม่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในฤดูร้อน 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญเรื่องการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญ เรื่อง การโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ินมาก

ข้ึน 
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ 

 จุดอ่อน 
1. ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณ มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย และมีไม่เพียงพอ 

4. สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกับภารกิจงาน 

 โอกาส 
1. หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของเทศบาล 
2. กฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจในการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา

และความต้องการของประชาชน 
3. การประกวดการบริหารจัดการท่ีดี ทําให้เกิดการต่ืนตัวและพัฒนาองค์กร 

 อุปสรรค 
1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของภาครัฐยังขาดความแน่นอน 
2. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว 

3. ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาคราชการและท้องถ่ิน  



บทท่ี 4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

 
 เทศบาลตําบลรัษฎาร่วมด้วยประชาคมตําบลรัษฎา กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินดังนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา 

 “นํารัษฎา พัฒนา เพ่ือประชาเป็นสุข” 

พันธกิจการพัฒนา (Mission) 
 1. พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 4. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
 5. สร้างจิตสํานึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 7. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
 1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
กัน 

 3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัย ปลอดปัญหายาเสพติด และธํารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 4. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน และแหล่งท่องเท่ียว
มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
สืบไป 

 6. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ทุกพ้ืนท่ี น้ําต้องไหล ไฟต้อง
สว่าง ทางต้องสะดวก  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

 7. เทศบาลตําบลรัษฎาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา เป็นหน่วยงานท่ีเข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน   
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด 
 (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา มีการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ
รองรับการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.1 จํานวนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก ท่ี ผ่ า นม าตร ฐ านการ จั ด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

1.1 ทต.รัษฎามี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ังหมด 5 ศูนย์และผ่าน
เกณฑ์ประเมินเป็นศูนย์เด็กน่าอยู่
ของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

5 
ศูนย์ 

5 
ศูนย์ 

5 
ศูนย์ 

5 
ศูนย์ 

5 
ศูนย์ 

5 
ศูนย์ 

1.2 จํานวนสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐานการศึกษา 

1.2 ทต.รัษฎาไม่มีสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในสังกัด แต่มีสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในสังกัดแต่มีโรงเรียน 
ของ สพช. จํานวน 3 โรงเรียน 
(ประถม 1 โรง, มัธยม 2 โรง) 

3 
โรง 

3 
โรง 

3 
โรง 

3 
โรง 

3 
โรง 

3 
โรง 

1.3 จํานวนครั้งของการจัด
กิ จ ก ร รม ท่ี สนั บ สนุ น ก า ร จั ด
การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

1.3 ทต.รัษฎาจัดกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบ และตามอัธยาศัยในกลุ่ม 
เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
อาทิเช่น การจัดกิจกรรมบ้านหลัง
เลิกเรียน การอบรมกีฬาฟุตบอล
ภาคฤดูร้อน การจัดค่ายเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น 

ไม่น้อยกว่า 
25 

โครงการ 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

โครงการ 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

โครงการ 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

โครงการ 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

โครงการ 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

โครงการ 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

 1.4 จํานวนสถานศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา 

1.4 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลรัษฎาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

 

ไม่น้อยกว่า 
25 
ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 

2.1 จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็ก ผู้สูงอายุ    
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

2.1 ทต.รัษฎาจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น การจัดงานวัน
เด็ก การจัดงานวันผู้สูงอายุ การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆ 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
25 
ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง 

2.2 จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

2.2 ทต.รัษฎามีการจัดกิจกรรม
ด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น 
การจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
10 
ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

 2.3 ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าถึง
ระบบบริการสาธารณสุข 

2.3 ในเขต ทต.รัษฎา มีสถาน
บริการสาธารณสุข 3 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
รัษฎา ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ทต.รัษฎา และโรงพยาบาลมิชชั่น 
(เอกชน) โดยมีการแบ่งเขต
รับผิดชอบ ดังนี้ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลรัษฎา รับผิดชอบ ม.1, ม.5 
และ ม.6 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ทต.รัษฎารับผิดชอบ ม.2, และ  
ม.3 

- โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 
รับผิดชอบ ม.4 และ ม.7 

 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความ
ม่ันคงปลอดภัย ปลอดปัญหายาเสพ
ติด  แล ะธํ า ร ง ไ ว้ ซ่ึ ง เ อกลั กษ ณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

3.1 จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

3.1 ทต.รัษฎามีการอบรมสมาชิก 
อปพร./ลูกเสือชาวบ้านทุกปีและ
มีสมาชิก จํานวน 358 คน 

ไม่น้อยกว่า 
10 
ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี
ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

3.2 จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 

3.2 ทต.รัษฎามีรายชื่อผู้ติดสาร
เสพติดท่ีข้ึนทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 50 
คน และมีพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเป็นจํานวน
มาก เช่น ชุมชนแออัด หอพัก 
ร้านเกมส์ เป็นต้น 

ไม่น้อยกว่า 
10 
ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

3.3 จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

3.3 เทศบาลตําบลรัษฎามีการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน
ทุกปี เช่น การสืบสานประเพณี
ถือศีลกินผัก ประเพณีลอยเรือ 
เป็นต้น 

ไม่น้อยกว่า 
10 
ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

4.ประชาชนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
และแหล่งท่องเท่ียวมีการพัฒนาให้
ได้มาตรฐานระดับสากล 

4.1 จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับการสร้างอาชีพ 

4.1 เทศบาลตําบลรัษฎาจัดอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือน  

ไม่น้อยกว่า 
10 
ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
2 

ครั้ง/ปี 
4.2 จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐานสากล 

4.2 สถานท่ีท่องเท่ียวในเขต
ตําบลรัษฎาท่ีสามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวได้ อาทิเช่น หาด
ปลื้มสุข จุดชมลิง เป็นต้น 

6 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

4.3 ร้อยละของสถานท่ีต่างๆ 
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

4.3 ทต.รัษฎามีการปรับภูมิทัศน์
สองข้างทางบริเวณถนนสายหลัก
และสายรอง  เช่ น  ถนน เทพ
กระษัตรี ถนนประชาอุทิศ เป็น
ต้น 

 

 

 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแล
รั กษาทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 

5 . 1  จํ านวนครั้ ง ขอ งการจั ด
กิจกรรมเก่ียวกับการดูแลรักษา
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชายเลน
เพ่ือปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยตามแนว
คลองต่างๆ อาทิ เช่น คลองท่า
จีน เป็นต้น 

ไม่น้อยกว่า 
25 
ครั้ง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ครั้ง/ปี 

5.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการ
กําจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

5 .2  จํ านวนครั ว เ รื อนใน เขต
เทศบาลตําบลรัษฎามีการกําจัด
ขยะอย่างถูกสุขาภิบาลร้อยละ 
35 ของครัวเรือนท้ังหมด 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

5.3 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการจัดการขยะ น้ําเสีย 
และมลพิษอ่ืนๆ ได้รับการแก้ไข 

5.3 มี เรื่ องร้อง เรียนเ ก่ียว กับ
ปัญหาเรื่อง ขยะ น้ํ า เสียและ
มลพิษอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

6. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน ทุกพ้ืนท่ี น้ํา
ต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้อง
สะดวก  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ 
รองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต 

6.1 ร้อยละถนนหนทางต่างๆ ใน
เขตเทศบาลตําบลรัษฎาได้รับการ
พัฒนามาตรฐาน 
 

6.1 ถนนในเขตเทศบาลตําบล
รัษฎาจํานวน  15  สาย 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

6.2 ร้อยละของถนนท่ีมีคูระบาย
น้ําเพ่ือป้องกันปัญหาน้ําท่วม 
 

6.2 มีถนนท่ีมีคูระบายน้ํา จํานวน    
15 สาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

7. เทศบาลตําบลรัษฎาบริหาร
จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้น
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เป็นหน่วยงานท่ีเข้าถึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับ
ประชาชน 

7.1 ร้อยละของประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

7.1 ทต.รัษฎามีการจัดประชุม
ประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

7.2 ร้อยละบุคลากรเทศบาล
ตําบลรัษฎาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้ 

7.2 บุคลากรเทศบาลตําบลรัษฎา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานตําแหน่ง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

7.3 จํานวนช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลรัษฎา  

7.3 ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลรัษฎาสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางบอร์ดประกาศ 
เว็บไซต์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
วารสาร ฯลฯ 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 
5  

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

 



บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
1.4 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
 

กองการศึกษา, โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา 
กองการศึกษา 

กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคมฯ 
 

กองการศึกษา 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหายาเสพติด 

2.4 ส่ ง เสริ มและสนับสนุนการจัด กิจกรรมด้าน กีฬาและ
นันทนาการ 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

กองสวัสดิการสังคมฯ 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด, กองการศึกษา, กองสาธารณสุขฯ 
 

กองการศึกษา, กองช่าง 
 

สํานักปลัด, กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่

ประชาชน 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล 
3.3 จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

กองสวัสดิการสังคม 
 

กองช่าง 
กองช่าง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้
มาตรฐาน 

4.2 สร้างจิตสํานึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3 พัฒนาระบบการจัดการขยะ นําเสีย และมลพิษอ่ืนๆ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ, กองช่าง 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

5.2ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายน้ํา     
เพ่ือป้องกันน้ําท่วม 

5.3 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร 
5.4 พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา 
 
 
 
 

กองช่าง 
 

กองสาธารณสุขฯ, กองช่าง 
 

กองช่าง 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง

การบริหาร 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานท่ี

ปฏิบัติงาน 
 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
5. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ 
 

สํานักปลัด, กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคมฯ 
 

สํานักปลัด, กองสาธารณสุขฯ 
สํานักปลัด, กองการศึกษา, กองสาธารณสุข 

กองสวัสดิการสังคม, กองช่าง, กองคลัง,  
โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา 

กองคลัง 
สํานักปลัด, กองการศึกษา 
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บ ัญชีกลุ่มโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

 
 

1.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์  
1.1.2 ก่อสร้างอาคารเรียน 
1.1.3 จัดซ้ือท่ีดินก่อสร้างโรงเรียน 
1.1.4 จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
1.1.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน 
1.1.6 จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
1.1.7 พัฒนาความรู้และทักษะเบ้ืองต้นสําหรับเด็กปฐมวัย 
1.1.8 พัฒนางานธุรการและงานสารบรรณ 
1.1.9 อุดหนุนงบประมาณในการบริหารสถานศึกษา 

1.2  พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา 

1.2.1 อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

 1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

1.3.1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
1.3.2 อุดหนุนงบประมาณให้มัสยิดในการจัดการเรียนการ

สอนศาสนาอิสลาม 
1.3.3 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.4 จัดกิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน  
1.3.5 จัดอบรมทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1.3.6 จัดอบรมเครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน 
1.3.7 จัดกิจกรรมค่ายแกนนําเด็กและเยาวชน 

1.4 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 1.4.1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4.2 จัดกิจกรรมท่ีประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
1.4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 
 
 
 
 
 

 

2.1.1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
2.1.2 สงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.1.3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ 
2.1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
2.1.5 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
2.1.6 จัดประชุมเครือข่ายดําเนินงานคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน 
2.1.7 จัดกิจกรรมสนับสนุนความสัมพันธ์ของครอบครัว 
2.1.8 จัดอบรมงานการดําเนินงานด้านเด็กและงานคุ้มครอง

เด็ก 
2.2 ส่ ง เ สริ มและสนับสนุนการรั กษาความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

 

2.2.1 จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
และฝึกซ้อมแผนอาคาร 

2.2.2 จัดซ้ือแหล่งน้ําจากเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง และใช้
บริการสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 ฝึกอบรมสมาชิก อปพร./ลูกเสือชาวบ้าน 
2.2.4 จัดต้ังจุดบริการ/จุดตรวจร่วมในช่วงเทศกาล 
2.2.5 จัดอบรมฝึกทักษะการระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนและ

ประชาชน 
2.2.6 จัดเทศกิจอํานวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน

ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
2.2.7 อบรมให้ความรู้ด้านจราจรกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

รัษฎา 
2.2.8 ให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายงานรักษาความ  

สะอาดฯ กับผู้ประกอบการ ผูค้้าในพ้ืนท่ี 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน    
การแก้ปัญหายาเสพติด 

 

2.3.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและจัด
นิทรรศการเนื่องในวันยาเสพติดโลก 

2.3.2 รณรงค์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและ  
ชุมชน  

2.3.3 อบรมให้ความรู้เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน 

2.3.4 อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองภูเก็ต 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและ

นันทนาการ 
 

2.4.1 จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามสําหรับสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลรัษฎา 

2.4.2 ต้ังห้องสมุดประชาชน พร้อมจัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุ
ต่างๆ 

2.4.3 ก่อสร้างศูนย์กีฬา 
2.4.4  ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
2.4.5 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
2.4.6 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2.4.7 จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลรัษฎา 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.5.1 จัดกิจกรรมวันสําคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถ่ินและชาติ 

2.5.2 อุดหนุนงบประมาณในการการจัดงานท้าวเทพ
กระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 

2.5.3 จัดกิจกรรมวันสําคัญของเทศบาล 
2.5.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมศิลปะ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.5.5 จัดทําหนังสืออนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรท้องถ่ิน 
2.5.6 อุดหนุนงบประมาณในการทํานุบํารุงกิจการศาสนา 

ศาสนสถานในเขตตําบลรัษฎา 
2.5.7 ติดต้ังแพสําหรับลอยกระทง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 
3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิม

รายได้แก่ประชาชน 
3.1.1 จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 
3.1.2 จัดอบรมกลุ่มอาชีพ 
3.1.3 สมบททุนการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลรัษฎา 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานสากล 
 

3.2.1 ก่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

3.3  จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

3.3.1 ก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
3.3.2  ปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 
3.3.3 ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
3.3.4 ก่อสร้างกําแพงป้องกันการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ 
3.3.5 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
3.3.6 ก่อสร้างประติมากรรม 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการ

สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
 

4.1.1 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
รัษฎา 

4.1.2 จัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 
4.1.3 จัดกิจกรรมควบคุมโรคท่ีนําโดยสัตว์และแมลง 
4.1.4 จัดกิจกรรมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
4.1.5 อุดหนุนงบประมาณการดําเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัด 
4.1.6 จัดกิจกรรมกําจัดหนูและแมลงสาบ 
4.1.7 จัดกิจกรรมอาชีวอนามัย 
4.1.8 จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย 
4.1.9 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแก่ 

อสม. 
4.1.10 จัดกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 
4.1.11 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
4.1.12 จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพของ

หญิงมีครรภ์ท้ังก่อนและหลังคลอด 
4.1.13 สนับสนุนการออกกําลังกาย 

4.2 สร้างจิตสํานึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

4.2.1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนทางเท้า และท่ี
สาธารณะต่างๆ ในวันสําคัญ 

4.2.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าชายเลน 
4.2.3 จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบํารุงพร้อมดูแล

รักษาสวนหย่อมในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 
4.2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
4.3 พัฒนาระบบการจัดการขยะ นําเสีย และมลพิษ

อ่ืนๆ 
 

4.3.1 จัดกิจกรรมฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในบริเวณขุมน้ําและแหล่ง
น้ําสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 

4.3.2 จ้างเหมาเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลรัษฎา 

4.3.3 จ้างเหมาเอกชนกวาดขยะและตัดหญ้าในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลรัษฎา 

4.3.4 จัดกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
4.3.5 ก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
4.3.6 ทบทวนการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 
4.3.7 จ้างเอกชนดําเนินการศึกษาความเหมาะสมระบบกําจัด

ขยะเทศบาลตําบลรัษฎา 
4.3.8 จ้างเอกชนดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบระบบการป้องกันน้ําท่วม  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

 

5.1.1 เสริมผิวจราจร 
5.1.2 ก่อสร้างถนน  
5.1.3 ก่อสร้างท่าจอดเรือหางยาว 
5.1.4 ก่อสร้างถนนพร้อมสะพานข้ามคลอง 
5.1.5 ปรับปรุงป้อมตํารวจชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
5.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

ระบายน้ํา เพ่ือป้องกันน้ําท่วม 
 

5.2.1 จ้างเหมาเอกชนขุดลอกคูระบายน้ํา 
5.2.2 วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
5.2.3 ก่อสร้างคูระบายน้ํา 
5.2.4 ขุดลอกคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
5.2.5 ขุดลอกคูระบายในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
5.2.6 ก่อสร้างเข่ือนก้ันดินในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
5.2.7 แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
5.2.8 ก่อสร้างผนังกันดิน 

5.3  จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร 
 

5.3.1 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

5.3.2 อุดหนุนงบประมาณแขวงการทางภูเก็ตเพ่ือจัดระบบ
จราจรบริเวณจุดเสี่ยง 

5.3.3 จัดทําติดต้ังป้ายบอกชื่อซอย 
5.3.4 ติดต้ังกระจกโค้งในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
5.3.5 จ้างเหมาเอกชนสํารวจพ้ืนท่ีอาณาเขตตําบลรัษฎา 

5.4  พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา 
 

5.4.1 อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขยาย
เขตไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

5.4.2 อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือ
ขยายเขตประปาในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 
 



 

52 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
6. ด้านการเมืองการบริหาร 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

6.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน 
6.1.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อสม. จัดกิจกรรม

สาธารณสุข 
6.1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ อสม. 
6.1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน 
6.1.5 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม 
6.1.6 จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนชุมชมเข้มแข็ง 
6.1.7 จัดกิจกรรมการจัดทําแผนชุมชนในเขตตําบลรัษฎา 
6.1.8 จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน 
6.1.9 จัดกิจกรรมนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชน 
6.1.10 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลรัษฎา 
6.1.11 ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบลรัษฎา 
6.1.12 จัดทําแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
6.1.13 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

 

6.2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
6.2.2 จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ศึกษาดูงานสําหรับผู้บริหาร 

บุคลากร เทศบาลตําบลรัษฎา ผู้นําองค์กรชุมชนและ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และ

สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

6.3.1 จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

6.3.2 จ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

6.3.3 จ้างยามรักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลตําบล
รัษฎา 

6.3.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ
สํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎา 

6.3.5 จ้างเหมาเอกชนในการดูแลบํารุงรักษาลิฟท์อาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎา 

6.3.6 จ้างเหมาเอกชนกําจัดแมลง ปลวก อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

6.3.7 จัดซ้ือเครื่องเสียงใช้งานในห้องประชุมสํานักงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

6.3.8 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสํานักงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

6.3.9 ปรับปรุงต่อเติมสํานักงานด้านหลังเทศบาลตําบลรัษฎา 
6.3.10 จัดทําติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลรัษฎา 
6.3.11 สํารวจข้ึนทะเบียนปักแนวเขตล้อมรั้วท่ีดินสาธารณะ 
6.3.12 ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
6.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 

6.4.1 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้ชําระภาษี 
6.4.2 ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 

  
6.5 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

6.5.1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตใน
สํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎา 

6.5.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวทางการศึกษา 
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บ ัญชีกลุ่มโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ 

จํานวนจุดท่ีก่อสร้าง
และปรับปรุง 

3 แห่ง 3 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง - - กองการศึกษา 

2. ก่อสร้างอาคารเรียน จํานวนอาคารเรียน 5 อาคาร 1 อาคาร 3 อาคาร 1 อาคาร - - กองการศึกษา 
3. จัดซ้ือท่ีดินก่อสร้างโรงเรียน จํานวนโครงการ 1 โครงการ - - 1 โครงการ - - กองการศึกษา 
4. จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอน 
จํานวนโครงการ 4 แห่ง 4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ - - กองการศึกษา 

ร.ร.ทต.รัษฎา 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

นักเรียน 
จํานวนโครงการ 14 โครงการ 14 โครงการ 14 โครงการ 14 โครงการ - - กองการศึกษา 

ร.ร.ทต.รัษฎา 
6. จัดการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ 
จํานวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ - - ร.ร.ทต.รัษฎา 

7. พัฒนาความรู้และทักษะ
เบ้ืองต้นสําหรับเด็กปฐมวัย 

จํานวนโรงเรียนพัฒนา 1 โรง 1 โรง 1 โรง 1 โรง - - ร.ร.ทต.รัษฎา 

8. พัฒนางานธุรการและงาน     
สารบรรณ 

จํานวนโรงเรียนท่ี
พัฒนา 

1 โรง 1 โรง 1 โรง 1 โรง - - ร.ร.ทต.รัษฎา 

9. อุดหนุนงบประมาณในการ
บริหารสถานศึกษา 

จํานวนโครงการท่ี
อุดหนุน 

3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ - - ร.ร.ทต.รัษฎา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

 

จํานวนโครงการท่ี
อุดหนุน 

8 โครงการ 8 โครงการ - - - - กองการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก จํานวนครั้งท่ีจัด 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองการศึกษา 
2. อุดหนุนงบประมาณให้

มัสยิดในการจัดการเรียน
การสอนศาสนาอิสลาม 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองการศึกษา 

3. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

 

จํานวนครั้งท่ีจัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองการศึกษา 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

4. จัดกิจกรรมเสริมทักษะหลัง
เลิกเรียน 

จํานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม - - กองการศึกษา 

5. จัดอบรมทักษะชีวิตแก่เด็ก
และเยาวชน 

จํานวนครั้งท่ีจัด 6 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง - - กองการศึกษา 

6. จัดอบรมเครือข่ายการ
ดําเนินงานคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

จํานวนครั้งท่ีจัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองการศึกษา 

7. จัดกิจกรรมค่ายแกนนําเด็ก
และเยาวชน 

 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม    

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จํานวนกิจกรรม 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ - - กองการศึกษา 

2. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

จํานวนกิจกรรม 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ - - กองการศึกษา 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

 

จํานวนกิจกรรม 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ - - กองการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ 

100% 80% 85% 90% 95% 100% กองสวัสดิการ 

2. สงเคราะห์ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการสงเคราะห์ 

100% 80% 85% 90% 95% 100% กองสวัสดิการ 

3. จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุ 

จํานวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองสวัสดิการ 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 3  กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม - - กองสวัสดิการ 

5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้
พิการ 

 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม - - กองสวัสดิการ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

5. จัดประชุมเครือข่ายดําเนิน 
งานคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จํานวนครั้งท่ีจัดประชุม 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสวัสดิการ 

6. จัดกิจกรรมสนับสนุน
ความสัมพันธ์ของครอบครัว 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - กองสวัสดิการ 

7. จัดอบรมการดําเนินงานด้าน
เด็กและงานคุ้มครองเด็ก 

จํานวนครั้งท่ีจัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสวัสดิการ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผน     
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
และฝึกซ้อมแผนอาคาร 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - สํานักปลัดฯ 

2. จัดซ้ือแหล่งน้ําเพ่ือแก้ปัญหา
ภัยแล้ง และใช้บริการ
สาธารณะ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

100% 80% 85% 90% 95% 100% สํานักปลัดฯ 

3. ฝึกอบรมสมาชิก อปพร./
ลูกเสือชาวบ้าน 

จํานวนครั้งท่ีจัดอบรม 4 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง - - สํานักปลัดฯ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

4. ต้ังจุดบริการ/จุดตรวจร่วม
ในช่วงเทศกาล 

จํานวนครั้งท่ีต้ังจุด 10 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง สํานักปลัดฯ 

5. ฝึกทักษะการระงับอัคคีภัยแก่
นักเรียนและประชาชน 

จํานวนรุ่นท่ีจัดอบรม 25 รุ่น 5 รุ่น 5 รุ่น 5 รุ่น 5 รุ่น 5 รุ่น สํานักปลัดฯ 

6. จัดเทศกิจอํานวยความสะดวก
การจราจรหน้าโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง สํานักปลัดฯ 

7. อบรมให้ความรู้ด้านจราจรกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

 

จํานวนครั้งท่ีจัดอบรม 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - สํานักปลัดฯ 

8. ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
งานรักษาความสะอาดฯกับ
ผู้ประกอบการ ผู้ค้าในพ้ืนท่ี 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติดและจัด
นิทรรศการเนื่องในวันยาเสพ
ติดโลก 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

2. รณรงค์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติดในหมู่บ้านและชุมชน 

จํานวนหมู่ท่ีรณรงค์ 7 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน - - สํานักปลัดฯ 

3. อบรมให้ความรู้เพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน 

จํานวนครั้งท่ีจัดอบรม 6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - - กองการศึกษา 

4. อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอําเภอเมือง
ภูเก็ต 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามสําหรับ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

จํานวนแห่งท่ีจัดซ้ือ 4 แห่ง 4 แห่ง - - - - กองการศึกษา 

2. จัดต้ังห้องสมุดประชาชน 
พร้อมจัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุ
ต่างๆ 

จํานวนห้องสมุดท่ี
จัดต้ัง 

1 แห่ง - - 1 แห่ง - - กองการศึกษา 

3. ก่อสร้างศูนย์กีฬา จํานวนศูนย์กีฬาท่ี
ก่อสร้าง 

1 แห่ง - - 1 แห่ง - - กองช่าง 

4. ก่อสร้างสนามฟุตบอล จํานวนฟุตบอลท่ี
ก่อสร้าง 

1 แห่ง - - 1 แห่ง - - กองช่าง 

5. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

ประเภทกีฬาท่ีเข้าร่วม
แข่งขันอย่างน้อย 

2 ประเภท 2 ประเภท 2 ประเภท 2 ประเภท 2 ประเภท 2 ประเภท กองการศึกษา 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา แก่
นักเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - กองการศึกษา 

7. จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ีจัด 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดกิจกรรมวันสําคัญด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถ่ินและชาติ 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม กองการศึกษา 

2. อุดหนุนงบประมาณการใน
การจัดงานท้าวเทพกระษัตรี 
ท้าวศรีสุนทร 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองการศึกษา 

3. จัดกิจกรรมวันสําคัญของ
เทศบาล 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม สํานักปลัด 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ฝึกอบรมศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม สํานักปลัดฯ 

5. จัดทําหนังสืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จํานวนเล่มท่ีจัดทํา 4,500 เล่ม 1,500 เล่ม 1,500 เล่ม 1,500 เล่ม - - กองการศึกษา 

6. อุดหนุนงบประมาณในการ
ทํานุบํารุงกิจการศาสนา 
ศาสนสถานในเขตตําบล
รัษฎา 

จํานวนศาสนสถานท่ี
อุดหนุน 

5 แห่ง 5 แห่ง - - - - กองการศึกษา 

7. ติดต้ังแพสําหรับลอยกระทง จํานวนจุดท่ีติดต้ัง  1 แห่ง 1 แห่ง - - - - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดอบรมให้ความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

จํานวนครั้งท่ีจัดอบรม 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสวัสดิการ 

2. จัดอบรมกลุ่มอาชีพ จํานวนหลักสูตรท่ีจัด
อบรม 

6 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร - - กองสวัสดิการ 

3. สมบททุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชนของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ีสมบททุน 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองสวัสดิการ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ก่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชน 

จํานวนจุดท่ีก่อสร้าง 1 แห่ง - 1 แห่ง - - - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

จํานวนจุดท่ีก่อสร้าง
และปรับปรุง 

10 จุด 5 จุด 4 จุด 1 จุด - - กองช่าง 

2. ปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

ร้อยละของพ้ืนท่ีสีเขียว
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 - - กองช่าง 

3. ปรับปรุงสวนสาธารณะ จํานวนจุดท่ีปรับปรุง 1 จุด - 1 จุด - - - กองช่าง 

4. ก่อสร้างกําแพงป้องกันการบุก
รุกท่ีดินสาธารณะ 

จํานวนจุดท่ีก่อสร้าง 1 จุด - 1 จุด - - - กองช่าง 

5. ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จํานวนจุดท่ีก่อสร้าง 1 จุด - 1 จุด - - - กองช่าง 

6. ก่อสร้างปฏิมากรรม จํานวนจุดท่ีก่อสร้าง 1 จุด 1 จุด - - - - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

2. จัดกิจกรรมควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

3. จัดกิจกรรมควบคุมโรคท่ีนํา
โดยสัตว์และแมลง 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

4. จัดกิจกรรมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

5. อุดหนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจร
จัด 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

6. จัดกิจกรรมกําจัดหนูและ
แมลงสาบ 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

7. จัดกิจกรรมอาชีวอนามัย 
 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

8. จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย 
 
 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

9. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแก่ 
อสม. 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

10. จัดกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 
 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

11. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียน 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

12. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจ การดูแลสุขภาพของ
หญิงมีครรภ์ท้ังก่อนและ
หลังคลอด 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 6 กิจกรรม 6 กิจกรรม 6 กิจกรรม 6 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

13. สนับสนุนการออกกําลังกาย 
 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 สร้างจิตสํานึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณ
ริมถนนทางเท้า และท่ี
สาธารณะต่างๆ ในวันสําคัญ 

จํานวนครั้งท่ีจัด  6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

2. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ปลูกป่าชายเลน 

จํานวนครั้งท่ีจัด  6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

3. จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและ
ซ่อมบํารุงพร้อมดูแลรักษา
สวนหย่อม 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ น้ําเสีย และมลพิษอ่ืนๆ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดกิจกรรมฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําใน
บริเวณขุมน้ําและแหล่งน้ํา
สาธารณะในเขตเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

2. จ้างเหมาเอกชนดําเนินการ
เก็บขนขยะในเขตพ้ืนท่ีตําบล
รัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

3. จ้างเหมาเอกชนกวาดขยะและ
ตัดหญ้าในเขตพ้ืนท่ีตําบล
รัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

4. จัดกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

5. ก่อสร้างระบบระบายน้ําและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

จํานวนจุดท่ีก่อสร้าง 2 จุด 2 จุด 1 จุด 1 จุด - - กองช่าง 

6. ทบทวนการออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - กองช่าง 

7. จ้างเอกชนดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมระบบกําจัด

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง - 1 ครั้ง - - - กองสาธารณสุข 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

ขยะเทศบาลตําบลรัษฎา 
8. จ้างเอกชนดําเนินการศึกษา

ความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบการป้องกันน้ําท่วม  

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - กองสาธารณสุข 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. เสริมผิวจราจร 
 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 6 จุด 5 จุด 1 จุด - - - กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนน  
 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 20 จุด 14 จุด 3 จุด 3 จุด - - กองช่าง 

3. ก่อสร้างท่าจอดเรือหางยาว 
 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 1 จุด 1 จุด - -   กองช่าง 

4. ก่อสร้างถนนพร้อมสะพาน
ข้ามคลอง 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 1 จุด 1 จุด - - - - กองช่าง 

5. ปรับปรุงป้อมตํารวจชุมชน 
 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 1 จุด 1 จุด - - - - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําเพ่ือป้องกันน้ําท่วม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จ้างเหมาเอกชนขุดลอกคู
ระบายน้ํา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

2. วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 9 จุด 5 จุด 3 จุด 1 จุด - - กองช่าง 

3. ก่อสร้างคูระบายน้ํา 
 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 11 จุด 10 จุด 1 จุด - - - กองช่าง 

4. ขุดลอกคลองในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลรัษฎา 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 3 จุด 3 จุด - - - - กองช่าง 

5. ขุดลอกคูระบายน้ําในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองช่าง 

6. ก่อสร้างเข่ือนก้ันดินในเขต
พ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 5 จุด 3 จุด 2 จุด - - - กองช่าง 

7. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขต
พ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 2 จุด 1 จุด - 1 จุด - - กองช่าง 

8. ก่อสร้างผนังกันดิน 
 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 1 จุด - 1 จุด - - - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.3 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาจราจร 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
และเครื่องหมายจราจรในเขต
พ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน กองช่าง 

2. อุดหนุนงบประมาณแขวงการ
ทางภูเก็ตเพ่ือจัดระบบจราจร
บริเวณจุดเสี่ยง 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - กองช่าง 

3. จัดทําติดต้ังป้ายบอกชื่อซอย 
 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน กองช่าง 

4. ติดต้ังกระจกโค้งในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลรัษฎา 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน - - - - กองช่าง 

5. จ้างเหมาเอกชนสํารวจพ้ืนท่ี
อาณาเขตตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. อุดหนุนงบประมาณให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขยาย
เขตไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีตําบล
รัษฎา 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองช่าง 

2. อุดหนุนงบประมาณให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือขยาย
เขตประปาในเขตพ้ืนท่ีตําบล
รัษฎา 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
องค์กรชุมชน 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม - - กองสวัสดิการ 

2. อุดหนุนงบประมาณให้แก่    
อสม. จัดกิจกรรมสาธารณสุข 

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม - - กองสาธารณสุข 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาพัฒนาชุมชน 

จํานวนครั้งท่ีจัด 6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - - กองสวัสดิการ 

5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

จํานวนครั้งท่ีจัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสาธารณสุข 

6. จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนชุม
ชมเข้มแข็ง 

จํานวนครั้งท่ีจัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสวัสดิการ 

7. จัดกิจกรรมการจัดทําแผน
ชุมชนในเขตตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ีจัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองสวัสดิการ 

8. จัดกิจกรรมเทศบาลพบ
ประชาชน 

จํานวนครั้งท่ีจัด 6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - - สํานักปลัดฯ 

9. จัดกิจกรรมนายกเทศมนตรี จํานวนครั้งท่ีจัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - สํานักปลัดฯ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

พบสื่อมวลชน 
10.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารเทศบาลตําบล
รัษฎา 

ช่องทางท่ีใช้
ประชาสัมพันธ์ 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง - - สํานักปลัดฯ 

11.  ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล
ตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - สํานักปลัดฯ 

12.  จัดทําแผนพัฒนาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

จํานวนครั้งท่ีจัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - สํานักปลัดฯ 

13. ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - สํานักปลัดฯ 

14.  ร่วมกิจกรรมการปกป้อง
สถาบัน 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กร 

จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม - - สํานักปลัดฯ, 
กองสาธาณสุข 

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ศึกษาดู
งานสําหรับผู้บริหาร บุคลากร 
เทศบาลตําบลรัษฎา ผู้นํา
องค์กรชุมชนและ ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง  

จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

จํานวนรายการ ไม่น้อยกว่า 
61 รายการ 

49 รายการ 9 รายการ 7 รายการ - - ทุกกอง 

2. จ้างเหมาเอกชนทําความ
สะอาดสํานักงานเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัดฯ 

3. จ้างยามรักษาความปลอดภัย
สํานักงานเทศบาลตําบล
รัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัดฯ 

4. ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างของสํานักงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ทุกกอง 

5. จ้างเหมาเอกชนในการดูแล
บํารุงรักษาลิฟท์อาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
รัษฎา 

 
 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัดฯ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

6. จ้างเหมาเอกชนกําจัดแมลง 
ปลวก อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง สํานักปลัดฯ 

7. จัดซ้ือเครื่องเสียงใช้งานใน
ห้องประชุมสํานักงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - สํานักปลัดฯ 

8. ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้อง
ประชุมสํานักงานเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - สํานักปลัดฯ 

9. ปรับปรุงต่อเติมสํานักงาน
ด้านหลังเทศบาลตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - กองช่าง 

10. จัดทําติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบล
รัษฎา 

จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน - - - - กองช่าง 

11.  สํารวจข้ึนทะเบียนปักแนว
เขตล้อมรั้วท่ีดินสาธารณะ 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองช่าง 

12.  ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลรัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้
ชําระภาษี 

จํานวนกิจกรรมจัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม กองคลัง 

2. ปรับปรุงแผนท่ีภาษี จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง - - 1 ครั้ง - - กองคลัง 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.5 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตใน
สํานักงานเทศบาลตําบล
รัษฎา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - - - - สํานักปลัดฯ 

2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวทางการศึกษา 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - กองการศึกษา 

 



 

บทท่ี 6 
การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

และการติดตาม ประเมินผล 

การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเป็น
กระบวนการสุดท้ายของการวางแผน เป็นข้ันตอนสําคัญท่ีต้องดําเนินการต่อเนื่องจากข้ันตอนการอนุมัติแผน 
เม่ือผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน รวมถึงได้รับงบประมาณดําเนินการแล้ว ต้องมีการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา  และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่
ละโครงการท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลตําบลรัษฎาได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ประกอบด้วย 
 (1) นายอัมพร อภิชาตตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา กรรมการ 
 (2) นายณรงค์ เพ็ชรศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา กรรมการ 
 (3) นายนพพร ยี่มี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา กรรมการ 
 (4) นางเอมอร แซ่เท๊ียะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
 (5) นายอนุรักษ์ หงษ์วงศ์ไพศาล ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
 (6) นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา กรรมการ 
   บุณยขจรประชาอาสา 
 (7) นายธีระพงศ์ วันดาว รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ 
 (8) ผู้อํานวยการกองช่าง   กรรมการ 
 (9) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 (10) นายพิสุทธิ์ ตันมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 (11) นายพีระโรจน์ ประชุมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ท้ังให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไมน้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู่
โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งท่ีจะบ่งชี้แผนงานท่ี
กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
อย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็น        
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

ท้ังนี้  การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะท่ี             
การประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้ 

การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมิน 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดทําหนังสือ “คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” เพ่ือวางระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลตําบลรัษฎา ได้นําเนื้อหาสาระจาก “คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” มาใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและ
กําหนดห้วงเวลาในการติดตามแประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการ
ในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วมารายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อปท. 1. 

 
 
 
2. 
  

 ใช้แบบรายงานแบบท่ี 2 
แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รายไตรมาส (3 เดือน)      
ส่งรายงานใหกับ M&E Unit 
  

ทุกๆ  
3 เดือน 

อปท. 1. 
 
 
2. 

ใช้แบบรายงานแบบท่ี 1 การ
กํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่งรายงานใหกับ M&E Unit 

เมื่อ อปท.
ประกาศใช้

แผนฯ 

      

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

ใช้แบบรายงานท่ี 3/1 แบบ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ 
แบบท่ี 3/2 แบบประเมิน
ความพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม และแบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละ
ยุทธศาสตร ์เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูส่ง
รายงานหักับ M&E Unit 

ทุกๆ 1 ปี 

M&E Unit 1. 
2. 
 
3. 

ตรวจสอบรายงาน 
วิเคราะหร์ายงานตามแบบ
รายงาน 
ส่งผลการวิเคราะห์ให้กับกลุ่ม
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

15 วัน 
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

M&E Unit 1. 
2. 
 
3. 

ตรวจสอบรายงาน 
วิเคราะหร์ายงานตามแบบ
รายงาน 
ส่งผลการวิเคราะห์ให้กับกลุ่ม
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

15 วัน 
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

1. 
2. 

สรุปผล 
รายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10 วัน 
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

1. 
2. 

สรุปผล 
รายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10 วัน 
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

1. 
2. 

สรุปผล 
รายงานให้กับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 -  กลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

1. 
2. 

สรุปผล 
รายงานให้กับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 -  
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การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 ใช้แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทํา
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจัดทําโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยกําหนดให้มีประเด็นในการประเมิน 3 แบบ ประกอบด้วย 

แบบท่ี 1  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้ในแผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลตําบลรัษฎา 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินการ 
ไม่มี 

การดําเนินการ 
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

3) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   

4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

5) มีคณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

6) มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7) มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล   

8) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   

9) มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
   การพัฒนาท้องถ่ิน 

  

10) มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
     ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11) มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  

12) มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13) มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   

14) มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15) มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

16) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

17) มีการจัดทําบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18) มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

19) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม ่   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาสามปี 

โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ เดือน เร่ิมต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบลรัษฎา 
2.  รายงานผลการดําเนนิงานรายไตรมาส 
  (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
  (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามป ี

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา         
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

และสังคม 
        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว  

        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  

        

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

        

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร  

        

รวม         
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา         
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

และสังคม 
        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว  

        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  

        

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

        

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง   
การบริหาร  

        

รวม         
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี...... 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการท่ี

เสร็จ 
จํานวนโครงการท่ียังอยู่
ในระหว่างดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี 
การยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ีมี 
การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา                         

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

                        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว  

                        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  

                        

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

                        

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร  

                        

 รวม                         

 
 
 
 
 
 
 
 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี.... 
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ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา             

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม             

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว              

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม              

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน             

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร              

รวม             
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้หนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี............. 
 

ยุทธศาสตร์ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ท่ีได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา           

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

          

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว  

          

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  

          

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

          

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร  

          

รวม           

 

ส่วนที่ 4 ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 


