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คํานํา 
 

 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครอง
ส#วนท%องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร� และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง 
วิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ#งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล%องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห#งชาติ แผนการบริหารราชการแผ#นดิน ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินเป1นหน%าท่ีท่ีได%กําหนดไว%ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให%แก#องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 5 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เพ่ือให%แผนพัฒนาตําบลเป1นเครื่องมือในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบล ให%เป1นไปตาม
อํานาจหน%าท่ี มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต%องการและแก%ไขป<ญหาของประชาชนในท%องถ่ิน 
โดยมุ#งส#งเสริมการมีส#วนร#วมของประชาชนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
หลักการสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนา คือ ต%องอาศัยกระบวนการประชาคมในการระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนในท%องถ่ินว#าต%องการให%ท%องถ่ินมีทิศทางในการพัฒนาเป1นอย#างไร โดยยึดหลักการมีส#วนร#วมของ
ประชาชนผ#านกระบวนการประชาคมในการวางแผน   

การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา พ.ศ. 2560 - 2563 ได%เปBดโอกาส
ให%ประชาชนมีส#วนร#วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือแจ%งแนวทางการพัฒนาท%องถ่ิน รับทราบ
ป<ญหาความต%องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นท่ีเก่ียวข%อง และแนวทางการพัฒนาของหมู#บ%าน มีการ
สํารวจป<ญหาความต%องการ จัดกลุ#มป<ญหา และจัดลําดับความสําคัญของป<ญหา ตลอดจนแนวทางการ
แก%ไข และแนวทางการตอบสนองความต%องการของประชาชน  

  

  ฝEายแผนงานและงบประมาณ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเป�นมา 

 สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค#กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา       
โดยกําหนดนิยามความหมายของแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา หมายความว�า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร#และแนวทางการพัฒนาขององค#กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง วิสัยทัศน# พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน ยุทธศาสตร#การพัฒนาจังหวัด 
อําเภอ และแผนชุมชน 

 การวางแผนยุทธศาสตร#การพัฒนามีความสําคัญต�อเทศบาลตําบลรัษฎาเป;นอย�างยิ่ง   
ท้ังนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร#การพัฒนาเป;นแผนพัฒนาท่ีมุ�งไปสู�สภาพการณ#ท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคต 
เป;นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา ให�มุ�งไปสู�สภาพการณ#อันพึงประสงค#ได�
อย�างเท�าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา จึงเป;นการกําหนดทิศทาง
ในอนาคต ตามสภาพการณ#ท่ีเป;นจริง กําหนดความต�องการ แนวทางการแก�ไขป?ญหา และแนวทางการ
พัฒนาด�านต�างๆ ตามอํานาจหน�าท่ี โดยการรวบรวมและวิเคราะห#ข�อมูลรอบด�านและเป;นระบบ    
วิเคราะห#จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรคต�างๆ เพ่ือนําไปใช�เป;นเครื่องมือในการบริหารราชการของ
เทศบาลตําบลรัษฎา 

1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนาเทศบาลรัษฎา ได�จัดทําข้ึนโดยยึดระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548    มาเป;น
แนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ นโยบายในระดับต�างๆ ของรัฐบาล อันจะก�อให�เกิดการบูรณาการ ด�านการ
พัฒนาในทุกด�านไปพร�อมๆ กันอย�างสมดุล ส�งผลให�เทศบาล อําเภอ และจังหวัด มีแนวทางการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทําให�การพัฒนาท�องถ่ินเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน#สูงสุด และตรงตามความ
ต�องการของประชาชน ซ่ึงลักษณะของแผนยุทธศาสตร#การพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา ประกอบด�วย 

 บทท่ี 1 บทนํา  
 องค#ประกอบ ประกอบด�วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา วัตถุประสงค#ของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา และประโยชน#ของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 
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 บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปและข)อมูลพ้ืนฐาน  
 องค#ประกอบ ประกอบด�วย ข�อมูลท่ัวไป ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท�องถ่ิน และจุดยืน
ของยุทธศาสตร# (Positioning) เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลรัษฎา 

 บทท่ี 3 แผนยุทธศาสตร# 
 องค#ประกอบ ประกอบด�วย การแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบล
รัษฎาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร#ของคณะรักษาความสงบภายใน (คสช.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ แผนระดับชาติ (National plan) นโยบายของรัฐบาล นโยบายประชารัฐ และตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด�วย การวิเคราะห#ศักยภาพการพัฒนาท�องถ่ิน วิสัยทัศน# (Vision) พันธกิจ (Mission) 
แนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน (Local development)  

 บทท่ี 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 
 องค#ประกอบ ประกอบด�วยประเด็นยุทธศาสตร# แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร# หน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลักและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร#ในภาพรวมของ
เทศบาลตําบลรัษฎา 

 บทท่ี 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร# 
 องค#ประกอบ ประกอบด�วยกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธี
ในการติดตามและประเมินผล และกําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร# 

2. วัตถุประสงค#ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 

 1. เพ่ือแสดงให�เห็นถึงลักษณะท่ีพึงประสงค#ของการพัฒนาในอนาคต ท่ีต�องการให�เกิดข้ึน
ในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 

 2. เพ่ือแสดงให�เห็นถึงจุดมุ�งหมาย และแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรัษฎา ใน
การพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือกระตุ�นคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3. เพ่ือแสดงให�เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาท่ีสอดคล�อง และสอดประสานไปกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ยุทธศาสตร#การพัฒนาของกลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร#การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต 
ยุทธศาสตร#การพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสภาพแวดล�อมของ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา 

 4. เพ่ือแสดงให�เห็นว�าผลลัพธ#สุดท�ายของการพัฒนามีเจตจํานงในการสร�างระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท�องถ่ิน ให�ดีข้ึนในทุกด�านอย�างมีความสมดุล โปร�งใส และตรวจสอบได� 

3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 

 หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ เตรียมการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอให�ผู�บริหารอนุมัติ 

 ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมข)อมูลและป6ญหาสําคัญ 

 รวบรวมข�อมูล ป?ญหา ศักยภาพของท�องถ่ิน โดยจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส�วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รับทราบป?ญหา ความต�องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวข�องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา โดยให�นําข�อมูล
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พ้ืนฐานในการพัฒนาหน�วยงานต�างๆ และข�อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร#การพัฒนาพร�อมท้ังจัดลําดับความสําคัญของป?ญหา 

 ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะห#ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณ#พัฒนาของท)องถ่ินใน
ป6จจุบัน 

 ประเมินสถานภาพของท�องถ่ินในป?จจุบัน โดยใช�เทคนิค SWOT analysis โดยการ
วิเคราะห#ถึงโอกาสและสภาวะคุกคามหรือข�อจํากัด รวมถึงการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดอ�อน ของท�องถ่ิน ซ่ึงเป;น
การพิจารณาถึงป?จจัยภายในและภายนอก 
 SWOT analysis  
 จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรในการดําเนินงานหรือทุนทรัพย#ขององค#กร 

 จุดอ�อน (Weak) หมายถึง ข�อด�อยขององค#กรในการดําเนินงาน 

 โอกาส (Opportunity) หมายถึง ป?จจัยภายนอกท่ีส�งผลให�การดําเนินงานขององค#กรดีข้ึน 

 อุปสรรค (Threat) หมายถึง ป?จจัยภายนอกท่ีส�งผลให�การดําเนินงานขององค#กรด�อยลง 

 ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวิสัยทัศน#และภารกิจหลักการพัฒนาท)องถ่ิน 

 นําข�อมูลท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 มากําหนดวิสัยทัศน#และภารกิจหลักการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

 วิสัยทัศน# (Vision) หมายถึง ข�อความหรือถ�อยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณ#ในอุดมคติ ซ่ึง
เป;น “จุดหมาย” ท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคต อันเป;นการตอบคําถามท่ีว�า “ท�องถ่ินต�องการอะไร ใน
อนาคต” 

 ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ข�อความหรือถ�อยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะ หรือขอบข�าย
ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับองค#กร หรือ
ภาพลักษณ#ท่ีต�องการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
เป;นขอบเขตของบทบาทหน�าท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุ�งเน�นเป;นพิเศษท่ีต�องดําเนินการเพ่ือให�
บรรลุวิสัยทัศน#ท่ีกําหนดไว� 
 

 ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดจุดมุHงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 นําเอาวิสัยทัศน#และภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุ�งหมาย เพ่ือเป;นการกําหนด
ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรจะดําเนินการ เพ่ือนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน#และภารกิจหลักท่ีได�
กําหนดไว� 

 ข้ันตอนท่ี 6 การกําหนดวัตถุประสงค#การพัฒนาท)องถ่ิน 

 กําหนดผลสําเร็จท่ีต�องการ โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีจะต�องทํา เพ่ือนํา
ท�องถ่ินไปให�บรรลุความต�องการท่ีจะเป;นในอนาคต 

 ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดยุทธศาสตร#การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 เม่ือกําหนดวิสัยทัศน# ภารกิจหลัก วัตถุประสงค#และยุทธศาสตร#การพัฒนา โดยอาศัย
พ้ืนฐานการวิเคราะห# SWOT แล�ว ข้ันตอนต�อไป คือ การกําหนดแนวทางการพัฒนาของท�องถ่ิน ซ่ึง
ยุทธศาสตร#การพัฒนาท�องถ่ิน หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคาย อันบ�งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว
ขององค#กรว�าจะก�าวไปสู�เปdาหมายท่ีต�องการในอนาคตได�อย�างไร จะไปถึงจุดหมายท่ีต�องการได�อย�างไร 
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 ข้ันตอนท่ี 8 การกําหนดเปLาหมายการพัฒนาท)องถ่ิน 

 กําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีต�องการให�บรรลุในแต�ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

 ข้ันตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใช)แผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน นําผลท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 1 ถึง
ข้ันตอนท่ี 8 มาจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร#การพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา เสนอต�อคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ินเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก�อนนําเสนอต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ืออนุมัติร�างแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 
และประกาศใช�แผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 

4. ประโยชน#ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา 

 1. เป;นกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร#เป;นการกําหนดแนวทางเพ่ือบรรลุ
จุดมุ�งหมายขององค#กรซ่ึงเปรียบเทียบได�กับเข็มทิศชี้ทางการพัฒนา ทําให�การปฏิบัติงานเป;นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดความซํ้าซ�อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

 2. เป;นการรวมพลังในองค#กร กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร#เป;นลักษณะของความ
ร�วมมือร�วมใจกันดําเนินงานของทุกฝfายท่ีเก่ียวข�อง อันจะส�งผลต�อความรู�สึกในการมีส�วนร�วมและเป;น    
พันธกิจร�วมกันในองค#กร ซ่ึงจากการร�วมมือกันนําไปสู�การมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. เป;นตัวส�งเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร#ไม�เป;นเพียงการวิเคราะห#
ข�อมูล แต�รวมถึงความคิดสร�างสรรค# และแผนยุทธศาสตร#จะทําให�ผู�ปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความ
มุ�งหวัง จึงส�งผลให�เกิดความม่ันใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 4. แผนยุทธศาสตร#เป;นตัวสะท�อนให�เห็นทุกสถานการณ# ท้ังในอดีต ป?จจุบัน และอนาคต 
ในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ�อนขององค#กร ตลอดท้ังป?จจัยท่ีสนับสนุนหรือเป;นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานขององค#กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

บทที� 
 

สภาพทั�วไปและข้อมูลพื�นฐานของ 

เทศบาลตาํบลรัษฎา 
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  บทท่ี 2 

สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลรัษฎา 
 

1 ข�อมูลท่ัวไป 

1.1 ประวัติความเป'นมาของตําบลรัษฎา 

ตําบลรัษฎา เป�นหนึ่งใน 8 ตําบลของอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว%า ตําบลสั้นใน ในป( 
พ.ศ. 2483 ได0เปลี่ยนชื่อจากตําบลสั้นในเป�นตําบลรัษฎา เพ่ือเป�นอนุสรณ4แก%พระยารัษฎานุประดิษฐ4 มหิษศร
ภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ผู0ว%ามณฑลภูเก็ต  

ในป( พ.ศ. 2499 ได0รับการยกฐานะเป�นองค4การบริหารส%วนตําบลรัษฎา ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 222/2499 เป�นลําดับท่ี 41 ขององค4การบริหารส%วนตําบลท่ัวประเทศ  

ในป( พ.ศ. 2509 ได0มีการยกเลิกองค4การปกครองท0องถ่ินในระดับตําบลด0วยการยุบองค4การ
บริหารส%วนตําบล และต้ังคณะกรรมการสภาตําบลข้ึนแทน องค4การบริหารส%วนตําบลรัษฎาจึงถูกยกเลิกให0มี
ฐานะเป�นสภาตําบลเหมือนกันท่ัวประเทศ 

ในป( พ.ศ. 2537 ได0รับการยกฐานะเป�นองค4การบริหารส%วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค4การบริหารส%วนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงมีผลต้ังแต%วันท่ี 2 มีนาคม 2538 และเป�นหนึ่งในจํานวน 
19 แห%ง ท่ัวประเทศท่ีได0รับการยกฐานะเป�นองค4การบริหารส%วนตําบลชั้นหนึ่งในการยกฐานะในครั้งแรก 

ต%อมาในป( พ.ศ.2550 ได0รับการจัดต้ังเป�นเทศบาลตําบลรัษฎา เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดต้ังองค4การบริหารส%วนตําบลเป�น
เทศบาลตําบล 

ตําบลรัษฎามีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,994 ไร% คิดเป�นร0อยละ 
7.07 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัดภูเก็ต ภูมิประเทศของพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา ประมาณร0อยละ 40 เป�นภูเขา     
ซ่ึงอยู%ทางด0านตะวันออก ร0อยละ 60 เป�นพ้ืนท่ีราบ  

1.2  เขตการปกครอง 

ตําบลรัษฎา ต้ังอยู%ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห%างจากท่ีว%าการอําเภอเมืองภูเก็ตไปทาง
ทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห%างจากด0านเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต0 ตามแนวทางหลวงแผ%นดิน 
หมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของตําบลรัษฎาติดกับทะเล
ภูเก็ต  มีอาณาเขตติดต%อกับตําบลต%างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จดแนวเขตตําบลเกาะแก0ว หมู%ท่ี 1 บ0านสะปKา และหมู%ท่ี 7 บ0านแหลมหิน 
 ทิศใต0 จดแนวเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขาโตLะแซะ และเขตเขารังใน 
 ทิศตะวันออก จดตลอดแนวชายฝNOงทะเลภูเก็ต 
 ทิศตะวันตก จดแนวเขตตําบลวิชิต หมู%ท่ี 5 บ0านชิดเชี่ยว และเขตตําบลกะทู0 กับหมู% 2  
  หมู% 3 และหมู% 4 บ0านกะทู0 
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ประกอบด0วย ด0านทิศเหนือของตําบลรัษฎา ส%วนใหญ%เป�นท่ีราบเนินเขาในหมู%ท่ี 2 บ0านบางชีเหล0า 
หมู%ท่ี 3 บ0านกู0กู หมู%ท่ี 5 บ0านทุ%งคาพะเนียงแตก และหมู%ท่ี 6 บ0านลักกงษี  

ส%วนทางด0านทิศตะวันออกเฉียงใต0ของตําบลรัษฎาส%วนใหญ%เป�นท่ีราบริมฝNOงทะเล และเป�น    
ปPาชายเลนในหมู%ท่ี 1 บ0านเกาะสิเหร% หมู%ท่ี 4 บ0านแหลมตุLกแก และหมู%ท่ี 7 บ0านท%าเรือใหม% 

 

แสดงแผนท่ีเทศบาลตําบลรัษฎา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-7- 

หมู,ท่ี 1  บ�านเกาะสิเหร, ต้ังอยู%ทางทิศตะวันออก จากตัวอําเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห%างกัน
ประมาณ  5  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีเป�นเกาะมีน้ําล0อมรอบ ลักษณะทางกายภาพเป�นภูเขา และมีท่ีราบชายฝNOง
ทะเลและบริเวณคลองท%าจีน ด0านทิศเหนือและทิศตะวันออกติดทะเลภูเก็ต มีอ%าวและแหลมต%างๆ เช%น     
แหลมหงา หาดปลื้มสุข หาดเกาะสิเหร% และหาดแปQะอRอง ด0านทิศใต0จดหมู%ท่ี 4 บ0านแหลมตุLกแก และทาง
ตะวันตกจดคลองท%าจีน คลองลัดใหม% และคลองขุนชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู,ท่ี 2 บ�านบางชีเหล�า ต้ังอยู%ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากตัวอําเภอเมืองภูเก็ต ระยะทาง
ห%างกันประมาณ  7  กิโลเมตร มีลักษณะเป�นท่ีราบเนินเขา ทางด0านทิศเหนือจดบ0านแหลมหิน ตําบล     
เกาะแก0ว ด0านทิศตะวันออกจดทะเลภูเก็ต มีปPาชายเลนคลองบางชีเหล0าและคลองท%าจีน และยังมีคลองต%างๆ 
ได0แก% คลองบางเย็น คลองกู0กู คลองคอกช0าง และคลองด0วน ด0านตะวันตกจดถนนเทพกระษัตรี ซ่ึงเป�นถนน
สายหลักของจังหวัดภูเก็ตสายหนึ่ง 
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 หมู,ท่ี 3 บ�านกู�กู  ต้ังอยู%ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จากตัวอําเภอเมืองภูเก็ต ระยะทาง    
ห%างกันประมาณ 4 กิโลเมตร บ0านกู0กูพ้ืนท่ีส%วนใหญ%จะเป�นภูเขาสลับท่ีราบ ทางทิศตะวันออกติดทะเลภูเก็ต
คลองลัดเก%า คลองลัดใหม% มีปPาชายแลนท่ีอุดมสมบูรณ4เป�นกันชนระหว%างแผ%นดินใหญ%กับทะเล หมู%บ0านกู0กู
เป�นแหล%งชุมชนใหญ%และยังเป�นท่ีต้ังของสํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎา โรงเรียนบ0านกู0กู โรงเรียนเทศบาล
ตําบลรัษฎา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู,ท่ี 4 บ�านแหลมตุ1กแก ต้ังอยู%ทางทิศตะวันออก จากตัวอําเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห%างกัน
ประมาณ 5 กิโลเมตรลักษณะเป�นแหลมท่ียื่นออกไปในทะเลมีภูเขาอยู%ปลายแหลม นอกนั้นเป�นท่ีราบ พ้ืนท่ี
ส%วนใหญ%ติดทะเล มีอ%าวและแหลมต%างๆ ด0านทิศเหนือจดหมู%ท่ี 1 บ0านเกาะสิเหร% ประชาชนในพ้ืนท่ีส%วนใหญ%
เป�นชาวไทยใหม% (ชาวเล) มีอาชีพทําการประมง และเป�นหมู%บ0านท่ีมีเนื้อท่ีน0อยท่ีสุดของตําบลรัษฎา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-9- 

หมู,ท่ี 5 บ�านทุ,งคาพะเนียงแตก  ต้ังอยู%ทางทิศเหนือ จากตัวอําเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห%างกัน 
ประมาณ 5 กิโลเมตรมีสภาพพ้ืนท่ีเป�นเนินเขาสลับท่ีราบ โดยด0านทิศเหนือติดกับตําบลเกาะแก0ว มีถนนสาย
หลัก ได0แก% ถนนเฉลิมพระเกียรติ ด0านทิศตะวันออกจดกับหมู%ท่ี 6 บ0านลักกงษี ด0านทิศใต0จดกับเขาพันธุรัตน4 
แหล%งน้ําเพ่ืออุปโภคบริการชุมชนเมืองภูเก็ต และบริเวณโดยรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู,ท่ี 6 บ�านลักกงษี ต้ังอยู%ทางทิศเหนือ จากตัวอําเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห%างกัน ประมาณ  
5 กิโลเมตรมีลักษณะเป�นเนินเขาสลับท่ีราบเช%นเดียวกับหมู%ท่ี 5 โดยด0านทิศเหนือจดตําบลเกาะแก0ว ด0านทิศ
ตะวันออก จดทางหลวงแผ%นดินหมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ด0านทิศใต0จดเทศบาลนครภูเก็ตและคลองสาม
กอง ด0านทิศตะวันตกจดหมู%ท่ี 5 ทุ%งคาพะเนียงแตก 
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หมู,ท่ี 7 บ�านท,าเรือใหม, ต้ังอยู%ทางทิศตะวันออก จากตัวอําเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห%างกัน 
ประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะเป�นพ้ืนท่ีราบเป�นส%วนใหญ% มีคลองสายสําคัญไหลผ%านพ้ืนท่ี คือ คลองท%าจีน 
พ้ืนท่ีด0านทิศเหนือและทิศใต0ติดกับทะเลภูเก็ต ทิศตะวันออกติดคลองท%าจีนและคลองวัดใหม% ด0านทิศตะวันตก
จดเทศบาลนครภูเก็ต และหมู%ท่ี 3 บ0านกู0กู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องด0วยตําบลรัษฎาเป�นส%วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต จึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย4สูตร 
อยู%ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต0 และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร0อนชื้นตลอดป(  
มี 2 ฤดู 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต%เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
ฤดูร0อน เริ่มต้ังแต%เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม 

 ฝน 
 ปริมาณน้ําฝนตกเฉลี่ยราย 30 ป( เท%ากับ 2,474.20 มิลลิเมตร ต%อป( มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน0อยตาม
ช%วงฤดูกาล ช%วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต0 ซ่ึงเริ่มต้ังแต%เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณฝนตกชุก
ท่ีสุดในช%วง เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนเท%ากับ 329.8, 399.1 และ 353.4 
มิลลิเมตร ตามลําดับ 
 ในช%วงฤดูร0อน เริ่มต้ังแต%เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ4 ปริมาณฝนรายเดือนเท%ากับ 67.4, 36.2 
และ 26.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ เดือนท่ีฝนแล0งท่ีสุด ได0แก% เดือนกุมภาพันธ4 
 อุณหภูมิ 
 ลักษณะอุณหภูมิในรอบป( 30 ป(  อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป(ประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุดเท%ากับ 22.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเท%ากับ 23.9 องศาเซลเซียส สําหรับอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยเท%ากับ 31.9 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ําสุดเท%ากับ 23.9 องศาเซลเซียส 
 
 



-11- 

           ลม 
 ความเร็วของลมท0องถ่ิน เฉลี่ยตลอดท้ังป( 2.6 – 5.5 นLอต และมีความเร็วของลมสูงสุดในเดือน
มิถุนายนและเดือนกันยายน 50 นLอต พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต0 ทิศทางของลมเป�นไปตามฤดู คือ พัดมา
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ4 และพัดมาจากทิศตะวันตกถึงตะวันตก
เฉียงใต0ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

1.4 ลักษณะการใช�ท่ีดิน 
 ด0วยเทศบาลตําบลรัษฎามีพ้ืนท่ีต%อเนื่องกับเทศบาลนครภูเก็ต เป�นชุมชนท่ีให0บริการในด0านพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมบริการ มีการขยายตัวค%อนข0างสูง อันเป�นผลต%อเนื่องจากการขยายตัวของเทศบาลนครภูเก็ต 
และยังมีพ้ืนท่ีว%างพอท่ีจะให0เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได0จากการขยายตัวของประชากร ท้ังนี้
อาจเป�นไปได0ว%าประชากรกระจายตัวออกมาอยู%รอบนอกเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องจากมีโครงการบ0านจัดสรร
เกิดข้ึนหลายโครงการ 
 ทางด0านกายภาพพบว%ามีการใช0พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังในด0านท่ีอยู%อาศัยและธุรกิจการค0า แนวโน0มการ
ขยายตัวของชุมชนส%วนใหญ%จะขยายตัวไปตามสองข0างทางของทางหลวงแผ%นดินหมายเลข 402 ไปทางทิศ
เหนือของตําบล และสองข0างทางของสายเลี่ยงเมือง และบริเวณท%าเทียบเรือใหม% 

ลักษณะของการใช�ท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎาตาม พรบ.การใช�ท่ีดิน 
1. การใช0ท่ีดิน เพ่ือการอยู%อาศัย ร0อยละ 54  
2. การใช0ท่ีดิน เพ่ือการเกษตร ร0อยละ 2.31  
3. การใช0ท่ีดิน เพ่ือการอุตสาหกรรม (โรงงานฯ) ร0อยละ 11.90 
4. การใช0ท่ีดิน เพ่ือการค0า (ร0านค0าต%างๆ) ร0อยละ 4.09 
5. การใช0ท่ีดิน เพ่ือเป�นพ้ืนท่ีสาธารณะ (สวนสาธารณะ ฯ) ร0อยละ 24.71 
6. การใช0ท่ีดิน เพ่ือการสาธารณูปโภค (ถนน แหล%งน้ํา ฯ) ร0อยละ 0.33 
7. การใช0ท่ีดิน เพ่ือเป�นสถานท่ีราชการ  ร0อยละ 0.16   

1.5 การระบายน้ํา 
 ระยะเวลาเฉลี่ยน้ําท%วมขังนานท่ีสุด 3 วัน ประมาณช%วงเดือนพฤศจิกายน 

1.6 สถานท่ีท,องเท่ียว 

 1.6.1 สถานท่ีท,องเท่ียวสาธารณะ ได�แก, 
 (1) ศาลเจ�ายกเค,เก�ง (ซอยพะเนียง) ศาลเจ0ายกเค%เก0ง ศาลเจ0าเก%าแก%ศูนย4รวมจิตใจของชาวรัษฎา 
ต้ังอยู%ท่ีซอยพะเนียง สร0างเม่ือ พ.ศ. 2490 และได0รับการปรับปรุงใหม% เม่ือ พ.ศ. 2529 มีองค4จ0อซูก0ง องค4
ประธานศาลเจ0า ชาวรัษฎานิยมนมัสการองค4พระและอธิษฐาน ขอให0สุขภาพแข็งแรงร่ํารวย อยู%เย็นเป�นสุขเป�น
ประจําทุกป( ศาลเจ0าแห%งนี้จะจัดงานประเพณีถือศีลกินผักและจัดขบวนแห%งพระรอบเมือง  
 (2) จุดชมวิววัดเกาะสิเหร, ชื่นชมและสัมผัสบรรยากาศความงดงามของภูเก็ต 360 องศา ได0บนยอด
เขาวัดเกาะสิเหร% และยังเป�นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน4องค4ใหญ%ภายในพระอุโบสถท่ีนักท%องเท่ียวมักนิยม
มากราบไหว0บูชาสักการะ 
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 (3) จุดชมลิงเกาะสิเหร,  พบกับบรรยากาศสนุก เพลิดเพลินกับการให0อาหารลิงแสมท่ีรอคอยอาหาร
จากนักท%องเท่ียวด0วยสีหน0าและท%าทางสนุกสนานของลิงตัวน0อย เป�นความประทับใจท่ีสามารถสัมผัสได0ด0วย 
ณ จุดชมลิงท%ามกลางความอุดมสมบูรณ4ของผืนปPาโกงกาง บนถนนเทพประทาน บ0านเกาะสิเหร% 
 (4) หมู,บ�านชาวไทยใหม, บ�านแหลมตุ1กแก ศึกษาวิถีชีวิตท่ีเรียบง%ายของชาวไทยใหม% (ชาวเล) กลุ%ม
ใหญ%ท่ีสุดในภูเก็ต ท่ีรักษาความเป�นชาวเลด้ังเดิมท้ังขนบธรรมเนียม ประเพณีอย%างเคร%งครัด อาทิ บ0านพัก
อาศัย การแสดงรองเง็ง ประเพณีลอยเรือ และการทําประมงพ้ืนบ0านด0วยอุปกรณ4หาปลาตามแบบฉบับของ
ชาวเลท่ีสืบทอดกันมา 

(5) ดอนหอยหลอด ชุมชนหาดแสนสุข อีกหนึ่งของการท%องเท่ียวเชิงอนุรักษ4 ท่ีสามารถสัมผัสการ
เก็บหลอดหลอดได0อย%างใกล0ชิด ในทุกๆ วัน ช%วงเวลาน้ําลดชาวชุมชนหาดแสนสุขจะจับหอยหลอดด0วยวิธี
ด้ังเดิม  

(6) เข่ือนมะลิแก�ว ชมธรรมชาติและภูมิทัศน4ท่ีสวยงามของเข่ือนมะลิแก0ว ต้ังอยู%บนเกาะสิเหร% 
บรรยากาศร%มรื่นน%าพักผ%อนนั่งเล%นกินลมชมทะเลเพลินๆ ได0เพลิดเพลินทุกวันยามเย็น  

(7) หาดปล้ืมสุข สัมผัสทรายสีขาวน้ําทะเลใสของหาดแห%งความสุขในตําบลรัษฎา “หาดปลื้มสุข” 
หาดแห%งความสวยงาม ธรรมชาติสมบูรณ4 มองออกไปในทะเลสามารถมองเห็นเกาะต%างๆ อาทิ เกาะยาวของ
จังหวัดพังงา และอาจมองเห็นเกาะพีพีในวันท่ีท0องฟZาไร0ไอหมอก 

(8) ป@าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ บ�านกู�กู ต้ังอยู%ท่ีหมู% 3 ตําบลรัษฎา ภายในเขตปPาสงวนแห%งชาติ ปPา
ชายเลนคลองบางชีเหล0า – ท%าจีน แม0จะเป�นปPาชายเลนมีขนาดไม%ใหญ%นัก แต%เต็มไปด0วยความอุดมสมบูรณ4ใน
พ้ืนท่ี สามารถพบพันธุ4ไม0นานาชนิด ไม%ว%าจะเป�น โกงกาง ปาด ตะบูน 

(9) ศูนยCการเรียนรู�ชุมชนตําบลรัษฎา ซอยแม,กล่ิน แหล%งถ%ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู%หัวฯ ผู0สนใจสามารถเรียนรู0ได0อย%างครบวงจร
เพ่ือปรับใช0ในชีวิตประจําวันภายใต0วิถีแห%งความพอเพียง ภายในศูนย4ได0ปรับสภาพให0เป�นตามหลัก “ทฤษฎีใหม%”  
 1.6.2 สถานท่ีท,องเท่ียวเอกชน ได�แก, 
 (1) ฟารCมหอยเปEาฮ้ือ สําหรับท%านท่ีอยากลิ้มลองหอยเป[าฮ้ือสดๆ สามารถลิ้มลองความอร%อยได0ท่ี  
ภัคตาคาร ฟาร4มเพาะเลี้ยงหอยเป[าฮ้ือเชิงพาณิชย4แห%งแรกและแห%งเดียวในประเทศไทยเพียงเดินทางจากตัว
เมืองภูเก็ตใช0ถนนศรีสุทัศน4ไปยังเกาะสิเหร% ผ%านหน0าวัดเกาะสิเหร%เลี้ยวซ0ายเข0าไปประมาณ 1 กิโลเมตร 

(2) ไร,วานิช “Vanich Farm” ถูกออกแบบเพ่ือถ%ายทอดสภาพแวดล0อม กรรมวิธีการเพาะปลูก
และวัฏจักรการเติบโตของข0าวโพดอย%างครบวงจร ผ%านประสบการณ4ไร%ข0าวโพดท่ีชูฝNกเหลืองอร%ามตัดกับลําต0น
สีเขียวอันน%าประทับใจบนเนื้อท่ีกว%า 45 ไร% ณ ใจกลางเมืองภูเก็ต“เรามุ%งเน0นและพัฒนาเพ่ือเป�นแหล%งเรียนรู0” 
และประสบการณ4ทางด0านการเกษตรเพ่ือให0นักท%องเท่ียวได0เข0ามาสัมผัสและเรียนรู0วิถีชีวิตแบบธรรมชาติไป
พร0อมๆ กับวัฒนธรรม ประเพณี และความเป�นอยู%ของเกษตรกรพร0อมท้ังสนุก และเพลิดเพลินกับสีสันของ
ดอกไม0 และสัตว4นานาชนิด ต้ังอยู%ด0านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎา หมู%ท่ี 3 

 (3) สยามนิรมิตภูเก็ต ต้ังอยู%ถนนเฉลิมพระเกียรติ พ้ืนท่ีหมู%ท่ี 5 เป�นหนึ่งกิจกรรมท%องเท่ียวท่ีคุณไม%
ควรพลาด คุณจะได0เพลิดเพลินไปกับโลกแห%งจินตนาการท่ีสุดแสนจะมหัศจรรย4ท้ังเรื่องราววัฒนธรรม
ประเพณีไทยท่ีงดงาม เรื่องราวนิทานปรําปรา ในโรงละครท่ียิ่งใหญ%ตระการตา ท้ังฉาก แสง สี และเสียงด0วย
เทคโนโลยีทันสมัย ซ่ึงรวมถึงฉากท่ีใช0ช0างในการร%วมแสดง เรือลอยน้ํา เทวดาเหาะเหินเดินอากาศและฝนตก 
นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีสิ่งท่ีน%าสนใจอ่ืนๆ อาทิ ห0องรับประทานอาหารคํ่าซ่ึงให0บริการต้ังแต% 17.30 น. 
บริการอาหารแบบบุฟเฟPต4ท้ังอาหารไทยและอาหารนานาชาติให0เลือกชิมและอ่ิมอร%อยอย%างหลากหลาย 



-13- 

รวมถึงสามารถเท่ียวชมวิถีชีวิตของผู0คนในหมู%บ0านชนบทของไทยท้ัง 4 ภาคซ่ึงจัดแสดงอยู%บริเวณด0านหน0าโรง
ละคร 

(4) บ�านตีลังกา ต้ังอยู%ถนนเฉลิมพระเกียรติ พ้ืนท่ีหมู%ท่ี 5 เป�นบ0านกลับหัวท่ีเดียวในประเทศไทย ซ่ึง
เม่ือมองดูภายนอกจะเห็นจุดเด%นของบ0านในสไตล4ตะวันตกท่ีทันสมัย มีลักษณะกลับหัว ถือเป�นท่ีเท่ียวท่ีเน0น
การนําความแปลกใหม%ผสมผสานกับความสามารถของสถาปนิกและวิศวกรก%อสร0างบ0านหลังนี้ และนําเสนอ
ออกมาได0อย%างลงตัว  

1.7 ประชากรตําบลรัษฎา  
 

รายงานสถิติจํานวนประชากรและครัวเรือนในตําบลรัษฎา 
 

ปR ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 
มีนาคม 2559 21,696 24,831 46,527 28,226 

2558 21,709 24,887 46,596 27,998 
2557 21,299 24,236 45,535 27,575 
2556 20,873 23,812 44,685 26,534 
2555 20,437 23,545 43,982 24,912 
2554 20,014 23,171 43,185 23,964 

ท่ีมา :  ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง 

รายงานสถิติจํานวนประชากรและครัวเรือนในตําบลรัษฎา (จําแนกตามหมู%บ0าน) ข0อมูล ณ 12 กุมภาพันธ4 2559 
 

หมู,บ�าน ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 
ทะเบียนกลาง 299 269 568 1 
หมู%ท่ี 1 เกาะสิเหร% 1,868 1,852 3,720 2,579 
หมู%ท่ี 2 บางชีเหล0า 1,548 1,806 3,354 2,243 
หมู%ท่ี 3 กู0กู 5,743 6,151 11,894 7,826 
หมู%ท่ี 4 แหลมตุLกแก 788 768 1,556 284 
หมู%ท่ี 5 ทุ%งคาพะเนียงแตก 4,544 5,478 10,022 8,213 
หมู%ท่ี 6 ลักกงษี 3,337 4,601 7,938 3,691 
หมู%ท่ี 7 ท%าเรือใหม% 3,569 3,906 7,475 3,176 

รวม 21,696 24,831 46,527 28,013 
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รายงานสถิติการเกิดการตายของประชากรในตําบลรัษฎา 
ปR การเกิด การตาย 

2558 1,322 114 
2557 1,332 135 
2556 1,331 123 
2555 1,315 192 
2554 1,166 158 

ท่ีมา :  ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง 

รายงานสถิติการย0ายเข0าย0ายออกของประชากรในตําบลรัษฎา 
 

ปR การย�ายเข�า การย�ายออก 
2558 5,710 5,809 
2557 5,137 5,459 
2556 5,165 5,618 
2555 4,875 5,520 
2554 6,432 5,366 

ท่ีมา :  ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง 

1.8 การศึกษา  

 (1) สถานศึกษา 

ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา มีสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน รวม 12 แห%ง  ดังนี้ 

 1. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลรัษฎา จํานวน 6 แห%ง ประกอบ 

 1.1 โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา  

 1.2 ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กแหลมตุLกแก  

 1.3 ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเกาะสิเหร% 

 1.4 ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กท%าเรือใหม% 

 1.5 ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กบ0านทุ%งคาฯ 

 1.6 ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรัษฎา 

 2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.ภูเก็ต) จํานวน 3 แห%ง 

  2.1 โรงเรียนบ0านกู0กู 

  2.2 โรงเรียนเกาะสิเหร% 

  2.3 โรงเรียนบ0านทุ%งคาฯ 
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 3. สถานศึกษาในสังกัดเอกชน จํานวน 2 แห%ง 

  3.1 โรงเรียนเทพอํานวยวิทย4 

  3.2 โรงเรียนอนุบาลบุษบง 

 4. มหาวิทยาลัย จํานวน 1 แห%ง   

  4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

 (2) บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลรัษฎา 

  ครูศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12 คน 

  ครูโรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา จํานวน  8 คน 

  ครูผู0ช%วย/ผู0ดูแลเด็ก จํานวน  9 คน 

  นักเรียน  จํานวน 553 คน 

   -โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา จํานวน 238 คน 

   -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเกาะสิเหร% จํานวน  37 คน 

   -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแหลมตุ*กแก จํานวน  45 คน 

   -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท%าเรือใหม% จํานวน  71 คน 

   -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กทุ%งคาฯ จํานวน  82 คน 

   -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรัษฎา จํานวน  80 คน 

1.9 ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 1.9.1 ศาสนา ตําบลรัษฎามีวัด  สํานักสงฆ4 มัสยิด ศาลเจ0า และโบสถ4คริสต4 ในพ้ืนท่ีจํานวน 11 แห%ง 
ดังนี้ 

 พ้ืนท่ี หมู%ท่ี 1 บ0านเกาะสิเหร% จํานวน 1 แห%ง 
  - วัดเกาะสิเหร%  

 พ้ืนท่ี หมู%ท่ี 2 บ0านบางชีเหล0า จํานวน 1 แห%ง 
  - มัสยิดลีวาอุ0ลอิสลาม  

 พ้ืนท่ี หมู%ท่ี 3 บ0านกู0กู จํานวน 4 แห%ง 
  - วัดอร%ามรัตนาราม  
  - วัดพิทักษ4สมณกิจ  
  - ท่ีพักสงฆ4เขาโตLะแซะ  
  - ท่ีพักสงฆ4เขากู0กู  

 พ้ืนท่ี หมู%ท่ี 5 บ0านทุ%งคาพะเนียงแตก จํานวน 4 แห%ง 
  - วัดเขารังสามัคคี  
  - วัดรัษฎาราม 
  - มัสยิดอิสลาฮุดดีน  
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  - ศาลเจ0ายกเค%งเก0ง  
  - ท่ีพักสงฆ4เขารังนอกเฉลิมพระเกียรติ 
  - ท่ีพักสงฆ4สามกอง 

 พ้ืนท่ี หมู%ท่ี 6 บ0านลักกงษี จํานวน 1 แห%ง 
  - โบสถ4คริสต4เซเวนเดย4 

 1.9.2 ประเพณีวัฒนธรรม 

 (1) ประเพณีทําบุญสวดกลางบ�าน  พิธีสวดกลางบ0านเป�นการปฏิบัติเพ่ือขับไล%เสนียดจัญไร ภูติผี
ป(ศาจ โรคภัยไข0เจ็บและความชั่วร0ายท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและไม%สามารถพิสูจน4หรือแก0ไขได0ด0วยวิธีการ
วิทยาศาสตร4 เป�นพิธีท่ีทําให0ชาวบ0านเกิดขวัญและกําลังใจ ได0ทําบุญร%วมกันและสะเดาะเคราะห4ให0แก%ตัวเอง 
ก%อให0เกิดความสามัคคีในหมู%บ0านมากข้ึน อีกท้ังเป�นการเตือนให0ชาวบ0านร%วมกันรักษาสิ่งแวดล0อมของแม%น้ําลํา
คลองและทะเล ไม%ท้ิงขยะและสิ่งสกปรกลงในน้ํา  
 (2) ประเพณีชักพระ  ช%วงเวลาวันลากพระ จะทํากันในวันออกพรรษา คือวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 
โดยตกลงนัดหมายลากพระไปยังจุดศูนย4รวม วันรุ%งข้ึน แรม 2 คํ่า เดือน 11 จึงลากพระกลับวัด เป�นประเพณี
ทําบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อว%า เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจ0าเสด็จไปจําพรรษา ณ สวรรค4ชั้น
ดาวดึงส4เพ่ือโปรดพระมารดา เม่ือครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย4 พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล0ว
อัญเชิญพระพุทธเจ0าประทับบนบุษบกแล0วแห%แหน 
 (3) ประเพณีทําบุญเดือนสิบ เป�นเดือนท่ีชาวไทยมีความเชื่อว%า ยมบาลมีการปล%อยภูตผี และ
วิญญาณต%างๆ ให0ออกมารับเอาส%วนบุญ จึงมีการนําของคาวหวานต%างๆ มาทําบุญและให0ทานกันท่ีวัด สําหรับ
ขนมท่ีสําคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท%อนใต0 ขนมต0ม ฯลฯ ตรงกับวันแรม 8 คํ่า เดือน 10 และวัน
แรม 15 คํ่า เดือน 10  
 (4) ประเพณีลอยเรือ โดยกลุ%มชาวเลท่ีเกาะสิเหร%จะจัดข้ึนในวันข้ึน 14 คํ่า เดือน 6 และเดือน 11 
ของทุกป( ซ่ึงเป�นพิธีสะเดาะเคราะห4ของชาวเล คล0ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร0างเรือจากไม0
ระกํา ตัดผมตัดเล็บและทําตุLกตาไม0แทนคน ใส%ลงในเรือแล0วนําไปลอย เพ่ือนําเอาความทุกข4โศกเคราะห4ร0าย
ต%างๆ ออกไปกับทะเล และมีการร%ายรํารอบเรือ หรือท่ีเรียกว%า รํารองเง็ง นั่นเอง 
 (5) ประเพณีถือศีลกินผัก เป�นการถือศีลชําระจิตใจ และงดเว0นการบริโภคเนื้อสัตว4ทุกชนิด มี
ระยะเวลา 9 วัน เริ่มต้ังแต%ข้ึน 1 คํ่า เดือน 9 จนกระท่ังถึงข้ึน 9 คํ่าเดือน 9 ของทุกป( ซ่ึงอยู%ในช%วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม เป�นงานประเพณี ซ่ึงชาวจีนท่ีเข0ามาอาศัยในภูเก็ตยึดถือปฏิบัติมาช0านานต้ังแต% พ.ศ.2368 
จนถึงทุกวันนี้ จะมีพิธีกรรมต%างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห4 พิธีส%งพระ เป�น
ต0น งานเทศกาลนี้นับเป�นงานท่ีได0รับความสนใจ และเลื่อมใสในศรัทธาท้ังจากชาวไทย และต%างประเทศมาก
ท่ีสุดงานหนึ่ง                                                                                                                 
 (6) ประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน  โดยท่ัวไปมักเข0าใจว%า การถือศีลอดนั้นกระทําเพียงเฉพาะใน
เดือนท่ีเก0าตามปฏิทินอิสลาม ในความเป�นจริงแล0วการถือศีลอดสามารถทําได0ตลอดท้ังป(  ในทุกๆ ป( ศาสนิกชน
มุสลิมในศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจถือศีลอดเดือนรอมฎอน เป�นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล0าต%อ
องค4พระผู0เป�นเจ0าท่ีประทานพระบัญญัติแก%มวลมนุษย4 เพ่ือฝaกฝนให0มวลมนุษย4รู0จักความอดกลั้นอดทน       
มีจิตใจหนักแน%น และไม%ท0อถอยอย%างง%ายดายต%อความยากลําบากท่ีเผชิญอยู% ณ เบ้ืองหน0า  
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1.10 การสาธารณสุข 

  เทศบาลตําบลรัษฎามีศูนย4บริการสาธารณสุขและอัตรากําลังทางการแพทย4 อาสาสมัครซ่ึงคอย
ให0บริการแก%ประชาชนท่ีมาใช0บริการ ดังนี้ 
  (1) ศูนย4บริการสาธารณสุข  จํานวน   1 คน 
  (2) พยาบาลชํานาญการ  จํานวน   2 คน 
  (3) ผู0ช%วยเจ0าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน   1 คน 
  (4) ผู0ช%วยเจ0าพนักงานธุรการ  จํานวน   1 คน 
  (5) คนงาน  จํานวน   1 คน 
  (6) พนักงานขับรถพยาบาล  จํานวน   2 คน 
  (7) พนักงานประจํารถพยาบาล  จํานวน   4 คน 
  (8) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน  (อสม.) จํานวน 119 คน  

สถานพยาบาลบริการด�านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา ประกอบด0วย 
 1. โรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพตําบลรัษฎา (รพ.สต.รัษฎา)  
 2. โรงพยาบาลมิชชั่น (เอกชน)  
 3. ศูนย4บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎา 
 4. โรงพยาบาลองค4การบริหารส%วนจังหวัดภูเก็ต 

จํานวนผู�ป@วยโรคไข�เลือดออกชาวไทยและต,างชาติท่ีพบในพ้ืนตําบลรัษฎา 

จําแนกรายหมู%บ0านในป( 2558 - 2559 

ปR 2558 
หมู%ท่ี 1 เกาะสิเหร% 15 
หมู%ท่ี 2 บางชีเหล0า 5 
หมู%ท่ี 3 กู0กู 11 
หมู%ท่ี 4 แหลมตุLกแก - 
หมู%ท่ี 5 ทุ%งคาพะเนียงแตก 14 
หมู%ท่ี 6 ลักกงษี 5 
หมู%ท่ี 7 ท%าเรือใหม% 10 

รวม  

ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม เทศบาลตําบลรัษฎา 

 

 

 

 

 

 



-18- 

1.11 การจัดเก็บขยะ 

ปริมาณการจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
เดือน/ปR ปR 2556 

(ตัน) 
ปR 2557 
(ตัน) 

ปR 2558 
(ตัน) 

ตุลาคม 1,599.30 1,885.02 1,889.07 
พฤศจิกายน 1,572.24 1,769.53 1,751.53 
ธันวาคม 1,648.31 1,706.95 1,834.24 
มกราคม 1,602.06 1,652.02 1,713.46 
กุมภาพันธ4 1,569.13 1,598.24 1,620.80 
มีนาคม 1,690.35 1,700.67 1,846.63 
เมษายน 1,597.14 1,718.57 1,788.64 
พฤษภาคม 1,761.97 1,895.53 1,914.51 
มิถุนายน 1,922.42 1,992.79 1,941.40 
กรกฎาคม 2,042.45 2,047.97 2,146.34 
สิงหาคม 1,927.46 2,061.21 2,155.86 
กันยายน 1,977.08 2,009.48 1,039.32 

รวม 20,909.91 22,037.98 21,641.80 

ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม เทศบาลตําบลรัษฎา 

1.12 ความม่ันคงในชีวิตและทรัพยCสิน 
  เทศบาลตําบลรัษฎา มีอัตรากําลังเจ0าหน0าท่ีภายใต0สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ซ่ึงดูแลความสงบ
เรียบร0อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สินของประชาชนตําบลรัษฎา ดังนี้ 
  (1) อัตรากําลังเจ0าหน0าท่ีดับเพลิง จํานวน  13 คน 
  (2) อัตรากําลังเจ0าหน0าท่ีเทศกิจ จํานวน   7 คน 
  (3) อัตรากําลังเจ0าหน0าท่ี อปพร. จํานวน 374 คน                           
  จากข0อมูลคดีท่ีเกิดข้ึนในช%วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 พบว%าจังหวัดมีการแจ0งความในคดี
อุกฉกรรจ4และสะเทือนขวัญ จํานวน 29 คดี คดีชีวิต ร%างกาย และเพศ จํานวน 278 คดี คดีท่ีน%าสนใจ จํานวน 
375 คดี และคดีประทุษร0ายต%อทรัพย4 773 คดี  

 

ประเภทความผิด ม.ค. – ธ.ค. 56 ม.ค. – ธ.ค. 57 เพ่ิม/ลด 
1. คดีอุกฉกรรจCและสะเทือนขวัญ    
 - ฆ%าผู0อ่ืนโดยเจตนา 28 20 -8 
 - ปล0นทรัพย4 4 8 +4 
 - ลักพาเรียกค%าไถ% - - - 
 - วางเพลิง 12 1 -11 

รวม 44 29 -15 
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ประเภทความผิด ม.ค. – ธ.ค. 56 ม.ค. – ธ.ค. 57 เพ่ิม/ลด 
2. คดีชีวิต ร,างกาย และเพศ    
 - ฆ%าผู0อ่ืนโดยเจตนา 28 20 -8 
 - ฆ%าผู0อ่ืนโดยไม%เจตนา 3 8 +5 
 - ทําให0ตายโดยประมาท 3 4 +1 
 - พยายามฆ%า 42 48 +6 
 - ทําร0ายร%างกาย 185 172 -13 
 - ข%มขืนกระทําชําเรา 19 26 +7 

รวม 280 278 -2 
3. คดีท่ีน,าสนใจ    
 - โจรกรรมรถจักรยานยนต4 178 140 -38 
 - โจรกรรมรถยนต4 12 16 +4 
 - ข%มขืนและฆ%า - - - 
 - ฉ0อโกง 73 77 +4 
 - ยักยอก 143 142 -1 

รวม 406 375 -31 
4. คดีประทุษร�ายต,อทรัพยC    
 - ลักทรัพย4 536 649 +113 
 - วิ่งราวทรัพย4 58 64 +6 
 - กรรโชก 4 8 +4 
 - ชิงทรัพย4 17 20 +3 
 - ปล0นทรัพย4 4 8 +4 
 - รับของโจร 5 - -5 
 - ทําให0เสียทรัพย4 44 24 -20 

รวม 668 773 +105 

ท่ีมา : กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

1.13 พ้ืนท่ีเส่ียงภัย   

  จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป�นเกาะท่ีต้ังอยู%ชายฝNOงทะเล มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล0ายคลึงกับ
แผ%นดินใหญ%พ้ืนท่ีร0อยละ 70 ของจังหวัดเป�นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต0 และอีกร0อยละ 30 เป�นพ้ืนท่ีราบ 
ฝNOงตะวันตกของเกาะเป�นภูเขา ทางทิศเหนือและด0านตะวันออกเฉียงเหนือเป�นท่ีราบสูง ขณะท่ีด0านตะวันออก
เป�นพ้ืนท่ีราบ ด0านตะวันออกพ้ืนท่ีชายฝNOงทะเลประกอบด0วย หาดโคลน ปPาชายเลน และพ้ืนท่ีทรายงอก 
ขณะท่ีด0านตะวันตกเป�นหาดทรายสวยงามนอกจากนั้นยังมีเกาะบริวารท้ังสิ้น 32 เกาะ ลักษณะภูมิศาสตร4
ของภูเก็ตมีลักษณะเป�นเกาะ มีภูเขาสลับซับซ0อนทอดตัวในแนวเหนือใต0 ส%วนใหญ%อยู%ทางทิศตะวันตก ท่ีราบ
ส%วนใหญ%อยู%บริเวณตอนกลาง ฝNOงตะวันออก และบริเวณชายฝNOงตะวันตกของเกาะ ชายฝNOงด0านตะวันออกมี
สภาพเป�นหาดโคลนและปPาชายเลน ลักษณะภูมิอากาศเป�นเขตศูนย4สูตรได0รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต0 ส%งผลให0มีลักษณะอากาศชุ%มชื้นตลอดป( โดยมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร0อน นอกจากนี้มีสถานท่ีท่ี
ก%อให0เกิดอันตราย เช%น มีการสร0างหมู%บ0านจัดสรร รีสอร4ท และโรงแรมตามบริเวณภูเขา และพ้ืนท่ีลาดชัน     
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มีการบุกรุกทําลายปPาไม0 และปรับพ้ืนท่ีก%อสร0าง ส%งผลให0เกิดการเปลี่ยนแปลงเส0นทางเดินน้ํา ผลการสํารวจ
ของกรมทรัพยากรธรณี พบว%า จังหวัดภูเก็ตอยู%ในเขตท่ีอาจได0รับผลกระทบจากแผ%นดินไหว สามารถ
ก%อให0เกิดความเสียหายในระดับน0อยถึงปานกลาง 

1.14 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

  1.14.1 ข�อมูลทรัพยากรป@าไม� 

  (1) ปPาเขาโตLะแซะ เนื้อท่ี 550 ไร% ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 608 (พ.ศ.2516) 

  (2) ปPาเลนคลองบางชีเหล0า-คลองท%าจีน เนื้อท่ี 3,937.50 ไร% ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 16 
(พ.ศ.2501) มีการบุกรุกก%อสร0างท่ีอยู%อาศัยบริเวณซอยโหนทรายทอง เนื้อท่ีประมาณ 100 ไร% 

  1.14.2 ข�อมูลแหล,งน้ํา 

  (1) คลองสะปKา มีความยาวของลําคลองรวมท้ังสิ้นประมาณ 2.45 กิโลเมตร มีทิศทางการไหลจาก
เทือกเขาพันธุรัตน4และเทือกเขาสะปKาท่ีระดับ 22.40 ม.รทก. ทางทิศใต0 ไหลออกสู%ท่ีราบทางด0านทิศเหนือ
ออกสู%อ%าวสะปKาบริเวณบ0านบางคูท่ีระดับ 4.00 ม.รทก. ตลอดเส0นทางการไหลของคลองสะปKาได0ไหลผ%าน
พ้ืนท่ีชุมชนหลายแห%งของตําบลรัษฎา และตําบลเกาะแก0ว ก%อนไหลออกสู%ทะเลอันดามันอ%าวสะปKา 

  (2) คลองท%าจีน มีความยาวของลําคลองรวมท้ังสิ้นประมาณ 4 กิโลเมตร ทิศทางการไหลผ%านพ้ืนท่ี 
หมู%ท่ี 3 ของเทศบาลตําบลรัษฎา ก%อนไหลออกสู%ทะเลอันดามันบริเวณท%าเรือรัษฎา 

  (3) คลองบางใหญ% มีความยาวของลําคลองรวมท้ังสิ้นประมาณ 15.75 กิโลเมตร มีทิศทางการไหล
ของเทือกเขาควนหว0าท่ีระดับ 416.23 ม.รทก. ทางทิศตะวันตกในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกะทู0 ไหลออกสู%ท่ีราบเขต
ชุมชนเมืองภูเก็ตทางด0านทิศใต0ก%อนออกสู%ปากอ%าวสะพานหินท่ีระดับ 2.00 ม.รทก. ของอําเภอเมืองภูเก็ต 
ตลอดเส0นทางการไหลของคลองบางใหญ%ได0ไหลผ%านพ้ืนท่ีเทศบาลนครภูเก็ต และพ้ืนท่ีชุมชนหลายแห%งของ
อําเภอเมืองภูเก็ต ก%อนไหลออกสู%ทะเลอันดามันบริเวณอ%าวสะพานหิน  

  ท้ังนี้ คลองบางใหญ%มิตัดผ%านพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา แต%เทศบาลตําบลรัษฎาใช0คลองบางใหญ%ท่ีเป�นระบาย
น้ําโดยการสูบไปปล%อยลงคลองบางใหญ% เพ่ือแก0ปNญหาน้ําท%วมขังกรณีเกิดฝนตกหนัก 

  (4) ขุมน้ําซอยพะเนียง ขนาดความจุ 334,000  ลบ.ม. เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตําบลรัษฎา 
ร%วมกันจัดซ้ือผืนน้ําดังกล%าว เพ่ือนํามาใช0ประโยชน4ให0บริการแก%ประชาชน โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได0นําน้ํา
ข้ึนมาผลิตน้ําประปาให0แก%ประชาชนในพ้ืนท่ีตัวเมืองเทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงบริเวณใกล0เคียง และเทศบาล
ตําบลรัษฎาได0นําน้ําดังกล%าวมาคอยให0บริการประชาชนในช%วงฤดูฝนท้ิงช%วง หรือพ้ืนท่ีท่ีน้ําประปาไหลไม%
สมํ่าเสมอเกิดเหตุอัคคีภัย และสําหรับรดน้ําต0นไม0ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

  (5) อ%างเก็บน้ําใต0ดินกะทู0และสามกอง อยู%ทางตอนบนของลุ%มน้ําคลองบางใหญ% มีลักษณะเป�นแอ%งน้ํา
ใต0ดินโดยธรรมชาติ มีร%องน้ําท่ีออกสู%ทะเลกว0างประมาณ 600 เมตร และ 550 เมตร และมีพ้ืนท่ีรับน้ําแอ%งน้ํา
ใต0ดิน 41 ตารางกิโลเมตร และ 14 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีรับน้ํารวมท้ังสิ้น 55 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีปริมาณน้ําบาดาลเก็บกักสูงสุด 4.63 และ 3.73 ล0าน ลบ.ม. ตามลําดับ 
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1.15 อุตสาหกรรม 

  ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรัษฎา มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จํานวน 32 แห%ง และขนาดเล็ก 
จํานวน 90 แห%ง ดังนี้ 

ลําดับท่ี กลุ,มอุตสาหกรรม จํานวน 
1 อุตสาหกรรมอาหาร 22 โรงงาน 
2 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 1 โรงงาน 
3 แปรรูปไม0และผลิตภัณฑ4จากไม0 11 โรงงาน 
4 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต%งในอาคารจากไม0 แก0ว ยาง หรือโลหะ

อ่ืนๆ 
7 โรงงาน 

5 การพิมพ4 การเย็บเล%ม ทําปกหรือการทําแม%พิมพ4 2 โรงงาน 
6 ยางและผลิตภัณฑ4ยาง 1 โรงงาน 
7 ผลิตภัณฑ4พลาสติก 1 โรงงาน 
8 ผลิตภัณฑ4อโลหะ 9 โรงงาน 
9 ผลิตภัณฑ4โลหะ 16 โรงงาน 
10 ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ4 9 โรงงาน 
11 ผลิตเครื่องใช0ไฟฟZาและอุปกรณ4 1 โรงงาน 
12 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ4รวมท้ังการซ%อมยานพาหนะและอุปกรณ4 32 โรงงาน 
13 การผลิตอ่ืนๆ 10 โรงงาน 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

1.16 ธุรกิจการค�า 

  บริษัทจํากัด จํานวน 1,236 แห%ง 

  ห0างหุ0นส%วนจํากัด จํานวน   282 แห%ง 

  ห0างหุ0นส%วนสามัญนิติบุคคล จํานวน     3 แห%ง 

  บริษัทมหาชนจํากัด จํานวน     1 แห%ง 

1.17 ตารางข�อมูลความจําเป'นพ้ืนฐาน (จปฐ) ปR 2559 

  จากการสํารวจโดยวิธีการสุ%มครัวเรือนเพ่ือสํารวจข0อมูลความจําเป�นพ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลรัษฎาจํานวน 9,620 ครัวเรือน ดังนี้ 

  หมู%ท่ี 1 บ0านเกาะสิเหร%  600 ครัวเรือน 
  หมู%ท่ี 2 บ0านบางชีเหล0า  900 ครัวเรือน 
  หมู%ท่ี 3 บ0านกู0กู 2,526 ครัวเรือน 
  หมู%ท่ี 4 บ0านแหลมตุLกแก  258 ครัวเรือน 
  หมู%ท่ี 5 บ0านทุ%งคาพะเนียงแตก 2,502 ครัวเรือน 
  หมู%ท่ี 6 บ0านลักกงษี 1,529 ครัวเรือน 
  หมู%ท่ี 7 บ0านท%าเรือใหม% 1,305 ครัวเรือน 
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ตัวชี้วัด 
จํานวน 
ที่สํารวจ  

(คน) 

จํานวน 
ที่ไม,ผ,านเกณฑC 

(คน) 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) ประกอบด�วย 7 ตัวชี้วัด 
 เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม%น0อยกว%า 2,500 กรัม 127 - 

 เด็กแรกเกิดถึง 12 ป( ได0รับการฉีดวัคซีนปZองกันโรคครบตามตารางสร0าง
เสริมภูมิคุ0มกันโรค 

1,762 - 

 เด็กแรกเกิดได0กินนมแม%อย%างเดยีวอย%างน0อย 6 เดือนแรกติดต%อกัน 108 - 

 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได0มาตรฐาน 9,620 - 

 คนในครัวเรือนมีการใช0ยาเพื่อบาํบัด บรรเทาอาการเจ็บปPวยเบือ้งต0น
อย%างเหมาะสม 

9,620 - 

 คนอายุ 35 ป(ข้ึนไป ได0รับการตรวจสุขภาพประจาํป(เพื่อคัดกรองความ
เสี่ยงต%อโรคฯ 

11,657 7 

 คนอายุ 6 ป(ข้ึนไป ออกกําลังกายอย%างน0อยสปัดาห4ละ 3 วันๆ ละ 30 
นาท ี

17,745 99 

หมวดที่ 2 มีบ�านอาศัย (คนไทยมีบ�านอาศัยและสภาพแวดล�อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 

 ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู%อาศัย และบ0านมีสภาพคงทนถาวร 9,620 - 

 ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป( 9,620 - 

 ครัวเรือนมีน้ําใช0เพียงพอตลอดป( 9,620 - 

 ครัวเรือนมีการจัดบ0านเรือนเป�นระเบียบเรียบร0อย สะอาด ถูกสขุลักษณะ 9,620 - 

 ครัวเรือนไม%ถูกรบกวนจากมลพษิ 9,620 - 

 ครัวเรือนมีการปZองกันอุบัติภัยอย%างถูกวิธ ี 9,620 - 

 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย4สนิ 9,620 - 

 ครัวเรือนมีความอบอุ%น 9,620 - 
หมวดที่ 3 ฝ^กใฝ@การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 

 เด็กอายุ 3 - 5 ป( ได0รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร0อมก%อนวัยเรียน 508 - 

 เด็กอายุ 6 - 14 ป( ได0รับการศึกษาภาคบงัคับ 9 ป( 1,192 - 

 เด็กจบชั้น ม.3 ได0เรียนต%อชัน้ ม.4 หรือเทียบเท%า 38 - 

 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป( ที่ไม%ได0เรียนต%อและยงัไม%มีงานทํา ได0รับ
การฝaกอบรมด0านอาชีพ 

- - 

 คนอายุ 15 - 60 ป(เต็ม อ%าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย%างง%ายได0 14,672 48 

หมวดที่ 4 รายได�ก�าวหน�า (คนไทยมีงานทําและมีรายได�) มี 4 ตัวชี้วัด 

 คนอายุ 15 – 60 ป(เต็ม มีอาชีพและมีรายได0 14,030 - 

 คนอายุมากกว%า 60 ป(เต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได0 1,638 - 

 คนในครัวเรือนมีรายได0เฉลี่ยไม%น0อยกว%าคนละ 30,000 บาทต%อป( 9,620 - 
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ตัวชี้วัด 
จํานวน 
ที่สํารวจ  

(คน) 

จํานวน 
ที่ไม,ผ,านเกณฑC 

(คน) 
 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 9,620 184 

หมวดที่ 5 ปลูกฝ^งค,านิยมไทย (คนไทยประพฤตดิีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 

 คนในครัวเรือนไม%ดื่มสุรา (ยกเว0นการดื่มเป�นคร้ังคราวฯ) 18,539 6 

 คนในครัวเรือนไม%สูบบุหร่ี 18,539 108 

 คนอายุ 6 ป( ข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย%างน0อยสัปดาห4ละ 1 
คร้ัง 

17,745 53 

 คนสูงอายุ ได0รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู%บ0าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 1,764 - 

 คนพิการ ได0รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู%บ0าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 26 - 

 คนในครัวเรือนมีส%วนร%วมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน4ของชุมชน 9,620 1,512 

1.18 การคมนาคมและการขนส,ง 
 การคมนาคมภายในตําบลรัษฎา มีความสะดวกท้ังการคมนาคมทางบกและทางน้ํา โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1. ถนนสายหลัก ได0แก% ถนนทางหลวงแผ%นดินหมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) และถนนสายเลี่ยงเมือง
สายใหม% (บายพาส) 
 2. ถนนสายรอง ได0แก% ถนนรัษฎานุสรณ4 ถนน รพช.ภก.4131 (บ0านสามกอง - มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต) ถนน รพช.ภก.3047 (ศรีสุทัศน4-บ0านเกาะสิเหร%) ถนน ยธ.ภก.2006 (รอบเกาะสิเหร%) 
 3. ถนนติดต%อภายในชุมชน ได0แก% ถนน รพช.ภก.3109, ถนน รพช.ภก4057, ถนน รพช.ภก.3068, 
ถนน รพช.ภก.3041, ถนน รพช.ภก.4100 และ ถนนสายบ0านทุ%งคา - บ0านแพปลา 
 4. ถนนซอย ถนนลูกรัง ท่ีเข0าถึงหมู%บ0านอีกหลายเส0นทาง 
 5. ท%าเทียบเรือประมง และท%าเทียบเรือท%องเท่ียวบริเวณปากคลองท%าจีนซ่ึงเชื่อมต%อกับการคมนาคม
ทางบก 
 6. สถานีขนส%งผู0โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห%งท่ี 2 ภายใต0การบริหารงานของเทศบาลตําบลรัษฎา ต้ังใน
พ้ืนท่ี หมู%ท่ี 2 ตําบลรัษฎา 

1.19 ระบบการติดต,อส่ือสาร 

 โทรศัพท4ส%วนบุคคล จํานวน 2,818 หมายเลข 

 โทรศัพท4สาธารณะ จํานวน     54 หมายเลข 

 โทรศัพท4ท0องถ่ิน จํานวน   103 หมายเลข 
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1.20 ข�อมูลด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  (1) จํานวนถนนท่ีอยู%ในความรับผิดชอบของเทศบาล จํานวน       33 สาย 
   - ถนนคอนกรีต จํานวน 15 สาย ระยะทาง 14.456 กม. 
   - ถนนลาดยาง จํานวน 21 สาย ระยะทาง 30.034 กม. 
   - ถนนลูกรัง จํานวน 2 สาย ระยะทาง    .550 กม. 
  (2) จํานวนสะพาน    จํานวน       6  แห%ง 
  (3) จํานวนสวนสาธารณะ    จํานวน       4  แห%ง 
  (4) จํานวนถนนท่ีมีราง/ท%อระบายน้ําท้ัง 2 ด0าน จํานวน     18  สาย 
  (5) จํานวนถนนท่ีมีราง/ท%อระบายน้ําด0านเดียว จํานวน     12  สาย 
  (6) จํานวนถนนท่ีไม%ทาง/ท%อระบายน้ํา  จํานวน       3  สาย 
  (7) ระยะเฉลี่ยท่ีมีน้ําท%วมขังนานท่ีสุด   จํานวน       3  วัน 
  (8) ถนนในเขตเทศบาลท่ีมีไฟฟZาสาธารณะ  จํานวน      33 สาย 

 

2. ข�อมูลด�านศักยภาพของท�องถิ่น 

โครงสร�างองคCกรของเทศบาลตําบลรัษฎา 

 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

หน,วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง กองช,าง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

กองการศึกษา กองสวัสดิการ
สังคม 
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 ฝ@ายบริหารเทศบาลตําบลรัษฎา 
 1.  นายภูดิท รักษาราษฎร4 นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 2. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 
 3. นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 

 ฝ@ายสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 1. นายภีระพงศ4  พิสิฐคุณานนท4 ประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 2. นายมาโนช พ%วงสุวรรณ รองประธานสภาสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 3. นายวรวุฒิ กลัมพะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 4. นายนพพร ยี่มี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 5. นายชัยณรงค4 ปcลวาสน4 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 6. นายเจริญ แซ%อRอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 7. นายนรสิงห4 อรรถธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 8. นายณรงค4 เพ็ชรศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 9.  นายปNญญา แซ%อ๋ึง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 10. นายบุญช%วย เกิดทรัพย4 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 11. นายประสิทธิ์ หวงรัตนากร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 
 12.  นายภูวิศ เพชรขาว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 

  ส,วนราชการของเทศบาลตําบลรัษฎา 

 (1) สํานักปลัดเทศบาล มีหน0าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและ
ราชการท่ีมิได0กําหนดให0เป�นหน0าท่ีของกองหรือส%วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร%งรัด
การปฏิบัติราชการของส%วนราชการในเทศบาลให0เป�นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล การวิเคราะห4นโยบายและแผน ซ่ึงมีลักษณะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือ
โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต%างๆ ซ่ึงอาจเป�นนโยบายแผนงานและ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้ อาจเป�นนโยบาย
แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด
แล0วแต%กรณี และปฏิบัติหน0าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข0อง โดยมีหัวหน0าสํานักปลัดเทศบาลเป�นผู0ปกครองบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ0าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล แบ%งส%วนราชการภายใน
ออกเป�น ๓ ฝPาย ดังนี้ 
 1. ฝ@ายอํานวยการ 
  - งานบริหารท่ัวไป 
  - งานกิจการสภา 
 - งานการเจ0าหน0าท่ี 
 - งานส%งเสริมการท%องเท่ียว 
 - งานธุรการ 
 - งานเลขานุการผู0บริหาร 
 - งานรัฐพิธี 
 - งานบริการและเผยแพร%วิชาการ 
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 2. ฝ@ายปกครอง 
  - งานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานรักษาความสงบ 
 - งานนิติการ 
 3. ฝ@ายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะห4นโยบายและแผน 
  - งานจัดทํางบประมาณ 
 - งานควบคุมภายใน 

  (2) กองคลัง มีหน0าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ%าย การรับการนําส%งเงิน การเก็บ รักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค%าจ0าง ค%าตอบแทน เงิน
บําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต%างๆ การ
จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได0และรายจ%ายต%างๆ การควบคุมการเบิกจ%าย งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําป( งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0องและท่ีได0รับมอบหมาย แบ%ง
ส%วนราชการภายในออกเป�น 2 ฝPาย 1 งาน ดังนี้ 
 1. ฝ@ายบริหารงานคลัง 
  - งานพัสดุและทรัพย4สิน 
  - งานการเงินและบัญชี 
 - งานระเบียบการคลัง 
 - งานสถิติการคลัง 
 2. ฝ@ายพัฒนารายได� 
  - งานพัฒนารายได0 
  - งานผลประโยชน4และกิจการพาณิชย4 
 - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย4สิน 
 - งานจดทะเบียนพาณิชย4 
 3. งานธุรการ 

 (3) กองช,าง มีหน0าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข0อมูลทางด0าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก%อสร0าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก%อสร0างและซ%อมบํารุง การควบคุมการ
ก%อสร0างและซ%อมบํารุง งานแผนงานด0านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ%ายวัสดุ อุปกรณ4 อะไหล% น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0องและท่ีได0รับ
มอบหมาย แบ%งส%วนราชการภายในออกเป�น 3 ฝPาย 1 งาน ดังนี้ 
 1. ฝ@ายแบบแผนและก,อสร�าง 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานสถาปNตยกรรม 
 - งานผังเมือง 
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 2. ฝ@ายการโยธา 
  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานสวนสาธารณะ 
 - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟZาสาธารณะ 
 3. ฝ@ายช,างสุขาภิบาล 
  - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  - งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย 
 4. งานธุรการ 

 (4) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีหน0าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน ส%งเสริม
สุขภาพและอนามัย กองปZองกันโรคติดต%อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล0อมและงานอ่ืนๆ เก่ียวกับการให0บริการด0าน
สาธารณสุข งานสัตวแพทย4 ในกรณีท่ียังไม%ได0จัดต้ังกองแพทย4 จะมีงานด0านการรักษาพยาบาลในเบ้ืองต0น
เก่ียวกับศูนย4บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข แบ%งส%วนราชการภายในออกเป�น 2 ฝPาย 1 งาน ดังนี้ 
 1. ฝ@ายบริหารงานสาธารณสุข 
  - งานวางแผนสาธารณสุข 
  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล0อม 
 - งานศูนย4บริการสาธารณสุข 
 - งานรักษาความสะอาด 
 - งานการเงินและบัญชี 
 2. ฝ@ายบริการสาธารณสุข 
  - งานเผยแพร%และฝaกอบรม 
  - งานปZองกันและควบคุมโรคติดต%อ 
 - งานส%งเสริมสุขภาพ 
  - งานสัตวแพทย4 
 - งานการแพทย4ฉุกเฉิน (EMS) 
 3. งานธุรการ 
 (5) กองการศึกษา มีหน0าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช%น การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให0มีงานธุรการ งานการเจ0าหน0าท่ี 
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก4 งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา งานฝaกและส%งเสริมอาชีพ งานห0องสมุด พิพิธภัณฑ4และเครือข%ายทางการศึกษา งาน
กิจการศาสนา ส%งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0องตามท่ีได0รับมอบหมาย แบ%งส%วนราชการภายในออกเป�น 2 
ฝPาย 2 งาน ดังนี้ 
 1. ฝ@ายบริหารการศึกษา 
  - งานการศึกษาปฐมวัย 
  - งานแผนและโครงการ 
 - งานงบประมาณ 
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 - งานการเจ0าหน0าท่ี 
 - งานธุรการ 
 - งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ 
 - งานโรงเรียน 
 - งานกิจการนักเรียน 
 - งานส%งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
 - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 - งานศึกษานิเทศน4 
 2. ฝ@ายส,งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - งานห0องสมุด พิพิธภัณฑ4และเครือข%ายทางการศึกษา 
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 - งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานกิจการศาสนา 
 - งานส%งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 - งานฝaกและส%งเสริมอาชีพ 

 3. โรงเรียน 

 4. ศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก 

 (6) กองสวัสดิการสังคม มีหน0าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห4 การส%งเสริมสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน%น และชุมชนแออัด การจัดให0มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย4เยาวชน การส%งเสริมงานประเพณีท0องถ่ิน และงานสาธารณะ การให0คําปรึกษาแนะนําหรือ
ตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0อง แบ%งส%วนราชการภายในออกเป�น 1 ฝPาย 
1 งาน คือ 
 1. ฝ@ายสังคมสงเคราะหC 
  - งานสังคมสงเคราะห4 
  - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 - งานพัฒนาชุมชน 
 - งานชุมชนเมือง 
 2. งานธุรการ 
  
 (7) หน,วยตรวจสอบภายใน มีหน0าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการ
เบิกจ%าย เอกสารการเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย4สินและการทําประโยชน4จากทรัพย4สินเทศบาลและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0องและท่ี
ได0รับมอบหมาย 
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อัตรากําลังบุคลากรเทศบาลตําบลรัษฎา  
 

กอง/ส,วน พนักงาน/ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�างตาม
ภารกิจ 

พนักงานท่ัวไป 

 กรอบ ครอง ว,าง กรอบ ครอง ว,าง กรอบ ครอง ว,าง กรอบ ครอง ว,าง 
สํานักปลัดฯ 23 15 8 2 2 - 31 26 5 28 26 2 
กองคลัง 21 9 12 1 1 - 13 11 2 5 4 1 
กองช%าง 21 11 10 - - - 14 10 4 8 8 - 
กองสาธารณสุขฯ 14 6 8 1 1 - 27 19 8 58 46 12 
กองการศึกษา 12 6 6 - - - 14 6 8 12 12 - 
กองสวัสดิการฯ 8 5 3 - - - 9 8 1 1 1 - 
ปลัด/รองปลัด 2 2 - - - - - - - - - - 
ตรวจสอบภายใน 1 1 - - - - - - - - - - 

รวม 102 54 48 4 4 - 108 80 28 113 97 16 

ท่ีมาของข0อมูล : งานการเจ0าหน0าท่ี เทศบาลตําบลรัษฎา  

เครื่องมือเครื่องใช�เทศบาลตําบลรัษฎา 

 ประเภทครุภัณฑCยานพาหนะและขนส,ง 
 รถยนต4 จํานวน 15 คัน 
 รถตู0พยาบาล จํานวน 1 คัน 
 รถยนต4ตรวจการณ4 จํานวน 1 คัน 
 รถตู0 จํานวน 2 คัน 
 รถบรรทุกน้ํา จํานวน 4 คัน 
 รถดับเพลิง จํานวน 2 คัน 
 รถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2 คัน 
 รถบรรทุกขยะ จํานวน 12 คัน 
 รถบรรทุก 6 ล0อ จํานวน 2 คัน 
 รถตักหน0า-ขุดหลัง จํานวน 1 คัน 
 รถจักรยานยนต4 จํานวน 8 คัน 
 รถกระเช0าไฟฟZา จํานวน 3 คัน 
 
 ประเภทครุภัณฑCการเกษตร 
 เครื่องพ%นฝอยละออง จํานวน  1 เครื่อง 
 เครื่องพ%นหมอกควัน จํานวน  6 เครื่อง 
 เครื่องตัดหญ0า จํานวน 10 เครื่อง 
 เครื่องปNkมน้ํา จํานวน 11 เครื่อง 
 เครื่องสูบน้ํา จํานวน  6 เครื่อง 
 เครื่องให0อากาศ จํานวน  4 เครื่อง 
 เครื่องเลื่อยโซ%ยนต4 จํานวน  1 เครื่อง 
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 ประเภทครุภัณฑCไฟฟ̀าและวิทยุ  
 เครื่องรับส%งวิทยุ จํานวน 19 เครื่อง 
 เครื่องรับส%งวิทยุ (ติดต้ังรถยนต4) จํานวน  5 เครื่อง 
 เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จํานวน 19 เครื่อง 

 ประเภทครุภัณฑCคอมพิวเตอรC  
 คอมพิวเตอรC  
  - กองช%าง จํานวน 13 เครื่อง 
  - สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 36 เครื่อง 
  - กองคลัง จํานวน 19  เครื่อง                                           
  - กองการศึกษา จํานวน 36 เครื่อง 
  - กองสาธารณสุขฯ จํานวน 16 เครื่อง 
            - กองสวัสดิการสังคม จํานวน 10 เครื่อง 

 ประเภทครุภัณฑCก,อสร�าง 
 เครื่องตบดิน จํานวน  1 เครื่อง 
 สว%าน จํานวน  3 ตัว 
 เครื่องเจาะถนนคอนกรีต จํานวน  1 เครื่อง 
 ชุดทดสอบคอนกรีต จํานวน  1 ชุด 
 แบบหล%อคอนกรีต จํานวน  3 ตัว 
 กล0องระดับ จํานวน  1 ตัว 
 เทปวัดระยะ จํานวน  1 ดัน 
 กล0องสํารวจ จํานวน  1 ตัว 
 เครื่องตัดถนน จํานวน  1 เครื่อง 
 เครื่องเจียร4/ตัด จํานวน  2 เครื่อง 

ประเภทครุภัณฑCโฆษณาและเผยแพร, 
 กล0องวงจรปcด จํานวน 25 ตัว  (รับถ%ายโอนจาก บขส.8 ตัว) 

ประเภทครุภัณฑCอ่ืนๆ 
 ชุดดับเพลิง จํานวน  7 ชุด 
 สายดับเพลิง จํานวน 17 เส0น 
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สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ,ายของเทศบาลตําบลรัษฎา ปR 2555 – 2558 

หมวด 2555 2556 2557 2558 
รายรับจริง         
1. ภาษีอากร 31,373,365.35 36,916,376.45 38,589,748.84 41,239,427.45 
2. ค%าธรรมเนียม ส%วนปรับ 
และใบอนุญาต 

10,322,267.30 5,005,377.80 5,645,873.57 7,261,205.85 

3. รายได0จากทรัพย4สิน 5,848,577.43 7,663,197.81 10,470,614.87 12,445,177.07 
4. รายได0เบ็ดเตล็ด 472,347.67 509,294.54 490,740.58 509,904.69 
5. รายได0จากทุน 20,850.00 451,000.00 676,750.00 12,800.00 
6. ภาษีจัดสรร 147,001,181.22 167,221,337.33 162,491,373.74 190,773,720.98 
7. เงินอุดหนุนท่ัวไป 33,854,212.00 43,191,425 42,391,114 44,213,128.00 

รวมรายรับท้ังหมด 228,892,880.97 260,958,008.93 260,756,215.60 269,455,364.04 

รายจ,ายจริง         
1. งบรายจ%ายส%วนกลาง 11,397,757.17 9,569,229.36 7,829,144.15 8,087,396.37 
2. งบบุคลากร 31,875,327.60 36,066,736.50 40,943,351.54 45,397,165.19 
3. งบดําเนินการ 52,953,526.30 61,798,334.78 67,006,073.39 63,287,388.46 
4. งบลงทุน 20,470,478.47 43,476,464.30 52,065,984.57 99,377,575.48 
5. งบรายจ%ายอื่น 2,357,000.00 - 40,000.00 50,000 
5. งบเงินอุดหนุน 10,554,275.75 9,069,456.24 12,599,215.76 13,394,351.10 
รวมรายจ,ายจริง 129,608,365.29 159,980,221.18 180,483,769.41 229,593,876.60 

 

3. จุดยืนทางยุทธศาสตรC  

 จุดยืนทางยุทธศาสตร4ของเทศบาลตําบลรัษฎา คือ “นํารัษฎา พัฒนา เพ่ือประชาเป'นสุข” เป�น
จุดมุ%งหมายหลักของผู0บริหารเทศบาลตําบลรัษฎาท่ีจะพัฒนาท0องถ่ินให0มีความเจริญก0าวหน0า พัฒนาชีวิตของ
คนในตําบลรัษฎาให0มีชีวิตความเป�นอยู%ท่ีดีข้ึน รวมท้ังเพ่ือยกระดับความเป�นอยู% รองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต 



 

 

 

บทที� $ 

แผนยุทธศาสตร์ 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร� 

1. กรอบและแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาท#องถ่ิน 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎา ได"อาศัยกรอบและแนวทางการ
ดําเนินงานโดยอยู(ภายใต"กรอบนโยบายคณะรักษาความสงบแห(งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร�กลุ(มจังหวัดภาคใต"ฝ34งอันดามัน (กระบ่ี ตรัง ระนอง 
ภูเก็ต พังงา) ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท"องถ่ิน ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห+งชาติ 

 1 เจตนารมณ� เพ่ือยุติความขัดแย"งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ>?นฟูความเชื่อม่ัน      
โดยการสร"างเสถียรภาพในทุกมิติ ท้ังด"านการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเปลี่ยนผ(าน
ประเทศไทยไปสู(การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป@นประมุขอย(างสมบูรณ�และยั่งยืน 
โดยได"รับความเชื่อม่ันจากทุกพวกทุกฝAาย ประสานแนวคิด แสวงจุดร(วมของผู"ท่ีมีความเห็นแตกต(าง โดยมุ(ง
ผลประโยชน�ของชาติเป@นหลัก ยกระดับการศึกษา สร"างมาตรฐานของการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต"การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรง
เป@นประมุข อย(างยั่งยืนตลอดไป 

 2 นโยบายในการบริหารราชการ 

  (1) ยึดระเบียบ คําสั่ง ข"อบังคับกฎหมาย โดยให"ข"าราชการทุกฝAายร(วมในการขับเคลื่อนเดินหน"า 
ด"วยการติดตาม กํากับดูแล ประเมินผล ร(วมกันกับคณะรักษาความสงบแห(งชาติ เพ่ือให"เกิดความโปร(งใส 
ตรวจสอบได" มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู(พ่ีน"องประชาชนคนไทยทุกภาคส(วน 

  (2) ด"านเศรษฐกิจและการใช"จ(ายงบประมาณ  
  - ส(งเสริมระบบการค"าเสรี ปรับปรุงภาษี การควบคุมสินค"าอุปโภค บริโภคอย(างเป@นธรรม 

  - เร(งการแก"ไข ระเบียบ ข"อบังคับ และกฎหมายท่ีเป@นอุปสรรคต(อการปฏิบัติราชการ  
  - เร(งดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ(งเน"นประโยชน�แก(ประชาชนเป@นหลัก 

  - ส(งเสริมให"มีการจัดต้ังกองทุนร(วมระหว(างภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติม 

  - ส(งเสริมให"มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตรเพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน 

  (3) ด"านความม่ันคง   
   - สร"างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน 

   - สร"างทัศนคติและความเข"าใจถึงความสําคัญกับงานด"านความม่ันคงของประเทศ 

  (4) ด"านการต(างประเทศ 

   - ประชาสัมพันธ� ส(งเสริมความรู"ความเข"าใจ การเข"าสู(การเป@นประชาคมอาเซียนให"
ชาวต(างชาติมีความเชื่อม่ันในทุกระบบของการบริหารท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมของประเทศ 

   - พิจารณาสร"างเสริมความสัมพันธ�ระหว(างประเทศ ส(งเสริมการลงทุนจากต(างประเทศ 

   - แก"ไขป3ญหาข"อขัดข"องต(างๆ ในทุกประเด็น เพ่ือให"มีความก"าวหน"ามากยิ่งข้ึน 
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  (5) ด"านสังคมจิตวิทยา 

   - สร"างความเข"มแข็ง ปลูกฝ3งทัศนคติความเป@นไทย เพ่ือให"สังคมไทยมีความเข"มแข็ง เสียสละ 
เผื่อแผ( แบ(งป3น อยู(ร(วมกันอย(างสมานฉันท� 
   - เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศท่ีพัฒนาแล"ว  
   - ให"มีการปลูกฝ3งและสร"างจิตสํานึกต(อต"านการทุจริต คอร�รัปชั่นต(อหน"าท่ี 

  (6) ด"านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

   - ให"กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดําเนินการได" โดยได"รับความเชื่อถือจากท้ัง
ภายในและต(างประเทศ 

   - ไม(ใช"กฎหมายเป@นเครื่องมือในการสร"างความขัดแย"งซ่ึงกันและกัน 

   - ปรับปรุงแก"ไขส(วนงานต(างๆ ของกระบวนการยุติธรรมให"เข"มแข็ง เท่ียงตรง เป@นธรรมและ
ตรวจสอบได" 
  (7) ด"านการศึกษา 

   - ส(งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช(วงวัย ให"ทุกส(วนบูรณาการการศึกษาอย(างต(อเนื่อง 

   - การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู(ความทันสมัย 

   - สร"างสรรค�วิธีการ ทําให"เยาวชนไทยมีจิตสํานึกความรักชาติ 

   - ให"ฝAายความม่ันคงมีโอกาสให"ความร(วมมือในทุกสถาบันการศึกษา 

  (8) การพัฒนาระบบราชการ 

   - ให"ข"าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักด์ิศรี มีรายได"เพียงพอต(อการดํารงเกียรติ 

   - ส(งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต(งต้ังและโยกย"ายบุคลากรภาครัฐ 

   - ให"ข"าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม(ก"าวก(ายหรือมีอิทธิพลกับข"าราชการประจําอีก
ต(อไป 

  (9) การพัฒนาอาชีพและรายได" 
   - ให"มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ(ม 

   - ให"สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช(างฝRมือแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

  (10) การวิจัยและพัฒนา 

   - จัดสรรงบประมาณให"เพียงพอและเน"นการปฏิบัติได"อย(างเป@นรูปธรรม 

   - ส(งเสริมให"มีการร(วมลงทุนจากต(างประเทศท้ังในการวิจัยและพัฒนา 

  (11) การเตรียมการเข"าสู(การเป@นประชาคมอาเซียน ปR 2558 

   - ให"มีการบูรณาการการเตรียมเข"าสู(การเป@นประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก 

   - ให"ความสําคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือท่ีครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

   - การเจรจาในข"อตกลงทางการค"า การลงทุนระหว(างประเทศ 

   - สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการใช"ทรัพยากรธรรมชาติอย(างยั่งยืน 

  (12) ความปรองดองสมานฉันท� 
   - สร"างสภาพแวดล"อมท่ีเหมาะสม เพ่ือให"สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต(าง 

   - ใช"หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย"ง มีองค�กรหรือกระบวนการท่ีชัดเจนใน
การดําเนินการ 
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  (13) การปฏิรูป 

   โดยการปฏิรูปโครงสร"างเชิงอํานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในระดับท้ัง
ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท"องถ่ิน 

  (14) การเลือกต้ัง  
   การปรับปรุงระบบการเลือกต้ัง ให"มีความสุจริต เท่ียงธรรม สะท"อนถึงความต"องการท่ีแท"จริง
ของประชาชน 
 ค+านิยมคนของคนไทย 12 ประการเพ่ือสร#างสรรค�ประเทศไทยให#เข#มแข็ง 

  (1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� ซ่ึงเป@นสถาบันหลักของชาติในป3จจุบัน 

  (2) ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส(วนรวม 

  (3) กตัญTูต(อพ(อแม( ผู"ปกครอง ครูบาอาจารย� 
  (4) ใฝAหาความรู" หม่ันศึกษา เล(าเรียน ท้ังทางตรงและทางอ"อม 

  (5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

  (6) มีศีลธรรม รักษาความซ่ือสัตย� หวังดีต(อผู"อ่ืน เผื่อแผ(และแบ(งป3น 

  (7) เข"าใจ เรียนรู"การเป@นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป@นประมุข ท่ีถูกต"อง 

  (8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู"น"อยรู"จักเคารพผู"ใหญ( 
  (9) มีสติรู"ตัว รู"ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู(หัว 

  (10) รู"จักดํารงอยู(โดยใช"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ"าอยู(หัว รู"จักอดออมไว"ใช"เม่ือยามจําเป@น มีไว"พอกินพอใช" ถ"าเหลือก็แจกจ(าย และขยายกิจการเม่ือมีความพร"อม
โดยมีภูมิคุ"มกันท่ีดี 
  (11) มีความเข"มแข็งท้ังร(างกายและจิตใจ ไม(ยอมแพ"ต(ออํานาจฝAายตํ่า มีความละอายเกรงกลัวต(อ
บาปตามหลักศาสนา 

  (12) คํานึงถึงผลประโยชน�ของส(วนร(วม และต(อชาติ มากกว(าผลประโยชน�ของตนเอง 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

 วิสัยทัศน� “สังคมอยู(ร(วมกันอย(างมีความสุข ด"วยความเสมอภาค เป@นธรรม และมีภูมิคุ"มกันต(อการ
เปลี่ยนแปลง” 

 พันธกิจ 

  (1) สร"างสังคมเป@นธรรมและเป@นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตได"รับการคุ"มครอง
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย(างท่ัวถึงและเท(าเทียม มีโอกาสเข"าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย(างเสมอภาค 

ทุกภาคส(วนได"รับการเสริมพลังให"สามารถมีส(วนร(วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต"ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปร(งใส เป@นธรรม 

  (2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให"มีคุณธรรม เรียนรู"ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย(างเหมาะสม
ในแต(ละช(วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท"องถ่ินมีความเข"มแข็ง สามารถปรับตัวรู"เท(าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

  (3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให"เข"มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู"ความคิดสร"างสรรค� 
และภูมิป3ญญา สร"างความม่ันคงด"านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร"างการผลิตและการบริโภคให"เป@นมิตรกับ
สิ่งแวดล"อม พร"อมสร"างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (4) สร"างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม สนับสนุนการมีส(วนร(วมของ
ชุมชน รวมท้ังสร"างภูมิคุ"มกัน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค� 
  (1) เพ่ือเสริมสร"างสังคมท่ีเป@นธรรมและเป@นสังคมสันติสุข 
  (2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ(มวัยอย(างเป@นองค�รวมท้ังทางกาย ใจ สติป3ญญา อารมณ� คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให"มีคุณภาพ 
  (3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให"เติบโตอย(างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข(ายการผลิตสินค"าและบริการบนฐานป3ญญา นวัตกรรม และความคิดสร"างสรรค�ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
ม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป@นมิตรต(อสิ่งแวดล"อม นําไปสู(การเป@นสังคมคาร�บอนตํ่า 
  (4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมให"เพียงพอต(อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป@นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

เป;าหมายหลัก 
  (1) ความอยู(เย็นเป@นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 
สัดส(วนผู"อยู(ใต"เส"นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ�การคอร�รัปชั่นไม(ต่ํากว(า ๕.๐ คะแนน 
  (2) คนไทยมีการเรียนรู"อย(างต(อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม
มีความเข"มแข็งมากข้ึน 
  (3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให"ความสําคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภัณฑ�มวลรวมไม(ตํ่ากว(าร"อยละ ๓.๐ ต(อปR เพ่ิมขีดความสามารถในการแข(งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิม 
มูลค(าผลิตภัณฑ�ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อมต(อผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ให"มีไม(ต่ํากว(าร"อยละ ๔๐.๐ 
  (4) คุณภาพสิ่งแวดล"อมอยู(ในเกณฑ�มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล(อยก]าซเรือน
กระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปAาไม"เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 ตัวชี้วัด 
  (1) ดัชนีความอยู(เย็นเป@นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส(วนรายได"ระหว(างกลุ(มประชากรท่ีมีรายได"
สูงสุดร"อยละ ๑๐.๐ กับกลุ(มท่ีมีรายได"น"อยร"อยละ ๑๐.๐ สัดส(วนผู"อยู(ใต"เส"นความยากจน สัดส(วนแรงงานนอก
ระบบท่ีสามารถเข"าถึงการคุ"มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ�การคอร�รัปชั่น 
  (2) จํานวนปRการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู"เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดส(วน
ประชากรท่ีเข"าถึงโครงข(ายคมนาคมและอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด"านการวิจัยและพัฒนาอัตราการ
ปAวยด"วยโรคไม(ติดต(อ และดัชนีความอบอุ(นของครอบครัว 
  (3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ_อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข(งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส(วนมูลค(าผลิตภัณฑ�ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อมต(อ
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ 
  (4) คุณภาพน้ําและอากาศ ร"อยละของพ้ืนท่ีปAาไม"ต(อพ้ืนท่ีประเทศ และสัดส(วนการปล(อย 
ก]าซเรือนกระจกต(อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศต(อหัว 
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1.3 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 

 1.3.1 การปกป;องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� 
 ใช"มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู"คะนองปาก ย(ามใจหรือประสงค�ร"าย มุ(งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ 

สนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส(งเสริมให"เจ"าหน"าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน(วยงาน
ท้ังหลายของรัฐเรียนรู"เข"าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล(าวมาประยุกต�ใช"ในการปฏิบัติราชการและ  
การพัฒนา 
 

 1.3.2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต+างประเทศ 

  (1) ให"ความสําคัญต(อการเตรียมความพร"อมสู(ประชาคมการเมืองและความม่ันคงทางอาเซียน 

  (2) เร(งแก"ไขป3ญหาการใช"ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต" โดยนํายุทธศาสตร�เข"าใจ เข"าถึง 
และพัฒนามาใช"ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี  
  (3) พัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพของกองทัพและระบบป_องกันประเทศให"ทันสมัย มีความพร"อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน�ของชาติ 

  (4) เสริมสร"างความสัมพันธ�อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว(านโยบายการต(างประเทศเป@น
ส(วนประกอบสําคัญของนโยบายองค�รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ(นดิน 
 1.3.3 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร#างโอกาสการเข#าถึงบริการของรัฐ 

  (1) จะเร(งสร"างโอกาส อาชีพ และการมีรายได"ท่ีม่ันคงแก(ผู"ท่ีเข"าสู(ตลาดแรงงาน  
  (2) ป_องกันและแก"ไขป3ญหาการค"ามนุษย�  
  (3) พัฒนาระบบคุ"มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให"มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน   

  (4) เตรียมความพร"อมเข"าสู(สังคมผู"สูงอายุ 
  (5) เตรียมความพร"อมเข"าสู(สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข"าสู(ประชาคมอาเซียน
  (6) จัดระเบียบสังคม สร"างมาตรฐานด"านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให"แก(เจ"าหน"าท่ี
ของรัฐและประชาชนท่ัวไป  
  (7) แก"ป3ญหาการไร"ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปAา 
 

 1.3.4 การศึกษาและเรียนรู# การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  (1) จัดให"มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู" โดยให"ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร"อมกัน 

  (2) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให"สอดคล"องกับความจําเป@นของ
ผู"เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา 

  (3) ให"องค�กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค�กรปกครองส(วนท"องถ่ินและประชาชนท่ัวไปมี
โอกาสร(วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  
  (4) พัฒนาคนทุกช(วงวัยโดยส(งเสริมการเรียนรู"ตลอดชีวิต  
  (5) ส(งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 

  (6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป@นครู 
  (7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภ�พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
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  (8) อนุรักษ� ฟ>?นฟู และเผยแพร(มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิป3ญญาท"องถ่ิน 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

  (9) สนับสนุนการเรียนรู"ภาษาต(างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ"าน เพ่ือเตรียมเข"าสู(เสา
หลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป@นส(วนหนึ่งของประชาคมโลก 

  (10) ปลูกฝ3งค(านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเป̀ดพ้ืนท่ี
สาธารณะให"เยาวชนและประชาชนได"มีโอกาสแสดงออกอย(างสร"างสรรค� 
 1.3.5 การยกระดับคุณภาพบริการด#านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  (1) วางรากฐานให"ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส(วน  
  (2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน"นการป_องกันโรคมากกว(ารอให"มีผู"ปAวยแล"วจึงมารักษา  
  (3) เสริมความเข"มแข็งของระบบเฝ_าระวังโรคระบาด 

  (4) ป_องกันและแก"ไขป3ญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู(การบาดเจ็บและเสียชีวิต  
  (5) ส(งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช"กีฬาเป@นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให"มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี 

  (6) ประสานการทํางานระหว(างภาคส(วนต(างๆ ในสังคม  
  (7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด"านวิทยาศาสตร�การแพทย�และสาธารณสุข 

1.3.6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  (1) ติดตามให"มีการเบิกจ(ายอย(างคล(องตัวต้ังแต(ระดับกระทรวงจนถึงระดับท"องถ่ิน  
  (2) สานต(อนโยบายงบประมาณกระตุ"นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห(งชาติได"จัดทําไว" 
  (3) กระตุ"นการลงทุนด"วยการเร(งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (4) ดูแลเกษตรกรให"มีรายได"ท่ีเหมาะสมด"วยวิธีการต(างๆ 
  (5) ลดอุปสรรคในการส(งออกเพ่ือให"เกิดความคล(องตัว 
  (6) ชักจูงให"นักท(องเท่ียวต(างชาติเข"ามาเท่ียวในประเทศไทย  
  (7) ประสานนโยบายการเงินและการคลังให"สอดคล"องกันเพ่ือท่ีจะสนับสนุนการฟ>?นตัวของ
เศรษฐกิจพร"อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย(างเหมาะสม 
  (8) แก"ป3ญหาน้ําท(วมในฤดูฝนท้ังท่ีท(วมเป@นบริเวณกว"างและท(วมเฉพาะพ้ืนท่ีและป3ญหาขาด
แคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล 
  (9) ปฏิรูปโครงสร"างราคาเชื้อเพลิงประเภทต(างๆ ให"สอดคล"องกับต"นทุนและให"มีภาระภาษีท่ี
เหมาะสมระหว(างน้ํามันต(างชนิดและผู"ใช"ต(างประเภท 
  (10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให"จัดเก็บได"อย(างครบถ"วน  
  (11) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช(วงรัฐบาลท่ีผ(านมา ซ่ึงมีจํานวนสูงมากกว(า ๗๐๐,๐๐๐ 
ล"านบาท และเป@นภาระงบประมาณใน ๕ ปRข"างหน"า 
  (12) พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานด"านการขนส(งและคมนาคมด"านคมนาคมทางบก 
  (13) ปรับโครงสร"างการบริหารจัดการในสาขาขนส(งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน(วยงานระดับนโยบาย หน(วยงานกํากับดูแล และหน(วยปฏิบัติท่ีชัดเจน 
  (14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให"มีประสิทธิภาพ โปร(งใส และ
ตรวจสอบได" 
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  (15) ปรับโครงสร"างการผลิตสินค"าเกษตรให"สอดคล"องกับความต"องการด"วยวิธีการต(างๆ และการ
สนับสนุนให"สหกรณ�ของกลุ(มเกษตรกรท่ีผลิตสินค"าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู"ซ้ือพืชผลจนถึงการแปรรูปและการ
ส(งออกได" 
  (16) ส(งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล"องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
  (17) เพ่ิมขีดความสามารถของผู"ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อมให"เข"มแข็ง 
สามารถแข(งขันได"อย(างมีประสิทธิภาพ 
  (18) ส(งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให"เริ่มขับเคลื่อนได"อย(าง
จริงจัง 
 1.3.7 การส+งเสริมบทบาทและการใช#โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  (1) ส(งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค"า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร(วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ"าน 
  (2) พัฒนาศักยภาพในการแข(งขันของผู"ประกอบการไทยทุกระดับ 
  (3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข"าสู(ประชาคมอาเซียน 
  (4) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด(านการค"าชายแดนและโครงข(ายการ
คมนาคมขนส(งบริเวณประตูการค"าหลักของประเทศ  
  (5) ต(อเชื่อมเส"นทางคมนาคมขนส(งและระบบโลจิสติกส�จากฐานการผลิตในชุมชนสู(แหล(งแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค(าท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
  (6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด(านการค"าชายแดนและโครงข(ายการ
คมนาคมขนส(งบริเวณประตูการค"าหลักของประเทศ 
 1.3.8 การพัฒนาและส+งเสริมการใช#ประโยชน�จากวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
  (1) สนับสนุนการเพ่ิมค(าใช"จ(ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ(งไปสู(เป_าหมายให"ไม(ต่ํา
กว(าร"อยละ 1 ของรายได"ประชาชาติและมีสัดส(วนรัฐต(อเอกชน 30 : 70 

(2) เสริมสร"างสังคมนวัตกรรม โดยส(งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหว(าง
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร� และคณิตศาสตร�  
  (3) ปฏิรูประบบการให"สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป@นอุปสรรคต(อการนํางานวิจัยและพัฒนา
ไปต(อยอดหรือใช"ประโยชน� 
  (4) ส(งเสริมให"โครงการลงทุนขนาดใหญ(ของประเทศ  
  (5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให"มีโครงสร"างพ้ืนฐานด"านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ด"านการวิจัย
และพัฒนา และด"านนวัตกรรม 
 1.3.9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร#างสมดุลระหว+างการอนุรักษ�กับการใช#
ประโยชน�อย+างย่ังยืน 
  (1) ปกป_องและฟ>?นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ� ทรัพยากรปAาไม"และสัตว�ปAา โดยให"ความสําคัญในการแก"ไข
ป3ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐให"ชัดเจน 
  (2) ส(งเสริมการอนุรักษ�และใช"ประโยชน�จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย(างยั่งยืน 
  (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก"ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริท่ีให"
ประชาชนสามารถอยู(ร(วมกับปAาได" 
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  (4) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให"เป@นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (5) เร(งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค    
เพ่ือสร"างคุณภาพสิ่งแวดล"อมท่ีดีให"แก(ประชาชน 

1.3.10. การส+งเสริมการบริหารราชการแผ+นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป;องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  (1) ปรับปรุงระบบราชการในด"านองค�กรหรือหน(วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค   
และท"องถ่ิน 
  (2) กระจายอํานาจเพ่ือให"ประชาชนสามารถเข"าถึงบริการสาธารณะได"โดยรวดเร็ว ประหยัด   
และสะดวก 
  (3) ยกระดับสมรรถนะของหน(วยงานของรัฐให"มีประสิทธิภาพ สามารถให"บริการเชิงรุกท้ังใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย�รับเรื่องราวร"องทุกข�จากประชาชนในต(างจังหวัด 
  (4) เสริมสร"างระบบคุณธรรมในการแต(งต้ังและโยกย"ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป_องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง 
  (5) ใช"มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ3งค(านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป@นข"าราชการและความซ่ือสัตย�สุจริต 
  (6) ปรับปรุงและจัดให"มีกฎหมายเพ่ือให"ครอบคลุมการป_องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน�ทับซ"อนในภาครัฐทุกระดับ 
  (7) ส(งเสริมและสนับสนุนภาคีองค�กรภาคเอกชนและเครือข(ายต(าง ๆ 

 1.3.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  (1) ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีล"าสมัย ไม(เป@นธรรม ไม(
สอดคล"องกับความตกลงระหว(างประเทศ 
  (2) เพ่ิมศักยภาพหน(วยงานท่ีมีหน"าท่ีให"ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให"สามารถ
ปฏิบัติงานได"อย(างรวดเร็ว 
  (3) ต้ังองค�กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
  (4) นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู"ทางนิติวิทยาศาสตร�มาใช"เพ่ือเร(งรัดการดําเนินคดีทุก
ข้ันตอนให"รวดเร็ว เกิดความเป@นธรรม 
  (5) ปรับปรุงระบบการช(วยเหลือทางกฎหมายและค(าใช"จ(ายแก(ประชาชนท่ีไม(ได"รับความเป@น
ธรรม 
  (6) นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป_องกันการฟอกเงินมาใช"ในการป_องกันและ
ปราบปรามผู"มีอิทธิพลและเจ"าหน"าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 
 1.4.1 ยุทธศาสตร�การรสร#างความเปHนธรรมในสังคม  
  (1) การสร"างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให"ทุกคนในสังคมไทยควบคู(กับการเสริมสร"าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร"างโอกาสในชีวิตให"แก(ตนเอง 
  (2) การจัดบริการทางสังคมให"ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน"นการสร"างภูมิคุ"มกันระดับป3จเจก
และสร"างการมีส(วนร(วมในการระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
  (3) การเสริมสร"างพลังให"ทุกภาคส(วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช"ชีวิตในสังคมและมีส(วนร(วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได"อย(างมีคุณค(าและศักด์ิศรี 
  (4) การสานสร"างความสัมพันธ�ของคนในสังคมให"มีคุณค(าร(วมและตระหนักถึงผลประโยชน�ของ
สังคม และเสริมสร"างการบริหารราชการแผ(นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 1.4.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู+สังคมแห+งการเรียนรู#ตลอดชีวิตอย+างย่ังยืน 
  (1) การปรับโครงสร"างและการกระจายตัวประชากรให"เหมาะสม 
  (2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให"มีภูมิคุ"มกันต(อการเปลี่ยนแปลง มุ(งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ช(วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด"วยกระบวนการเรียนรู"ท่ีเสริมสร"างวัฒนธรรมการเก้ือกูล 
  (3) การส(งเสริมการลดป3จจัยเสี่ยงด"านสุขภาพอย(างเป@นองค�รวม โดยสร"างเสริมภาวะคนไทยให"
มีความสมบูรณ�แข็งแรงท้ังร(างกายและจิตใจ 
  (4) การส(งเสริมการเรียนรู"ตลอดชีวิต มุ(งสร"างกระแสสังคมให"การเรียนรู"เป@นหน"าท่ีของคนไทย
ทุกคน 
  (5) การเสริมสร"างความเข"มแข็งของสถาบันทางสังคม เป@นการเสริมสร"างความเข"มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให"เอ้ือต(อการพัฒนาคน 
 1.4.3 ยุทธศาสตร�ความเข#มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
  (1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมท่ีเป@นฐานการผลิตภาคเกษตรให"เข"มแข็งและยั่งยืน มุ(งรักษา
ป_องกัน และคุ"มครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร 
  (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให"ความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอย(างต(อเนื่อง 
  (3) การสร"างมูลค(าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห(วงโซ(การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร"างมูลค(าสินค"าเกษตร อาหารและพลังงาน 
  (4) การสร"างความม่ันคงในอาชีพและรายได"ให"แก(เกษตรกร มุ(งพัฒนาระบบการสร"าง
หลักประกันรายได"ของเกษตรกรให"มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด 
  (5) การสร"างความม่ันคงด"านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  (6) การสร"างความม่ันคงด"านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข"มแข็งภาคเกษตร 
  (7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร"างความม่ันคงด"านอาหารและพลังงาน 
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 1.4.4 ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร#างเศรษฐกิจสู+การเติบโตอย+างมีคุณภาพและย่ังยืน 
  (1) การปรับโครงสร"างเศรษฐกิจสู(การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร"างความเข"มแข็งให"กับ
ผู"ประกอบการ 
  (2) การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให"เป@นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร"างเศรษฐกิจให"เติบโตอย(างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  (3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข(งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท(าเทียมและเป@นธรรม 
  (4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส(วนรวมอย(างมีเสถียรภาพ ให"ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ด"านการเงิน 
 1.4.5 ยุทธศาสตร�การสร#างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
  (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด"านการขนส(งและระบบโลจิสติกส�ภายใต"กรอบความร(วมมือใน 
อนุภูมิภาคต(างๆ 
  (2) การพัฒนาฐานการลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข(งขันระดับภูมิภาค มุ(งพัฒนา
พ้ืนท่ีในภูมิภาคต(างๆ ของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ"านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต" 
  (3) การสร"างความพร"อมในการเข"าสู(ประชาคมอาเซียน เป@นการพัฒนาความร(วมมือระหว(าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส(วนเศรษฐกิจ 
  (4) การเข"าร(วมเป@นภาคีความร(วมมือระหว(างประเทศและภูมิภาคภายใต"บทบาทท่ีสร"างสรรค� 
เป@นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว(างประเทศในเวทีโลก 
  (5) การสร"างความเป@นหุ"นส(วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด"านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�       
การเคลื่อนย"ายแรงงาน และการส(งเสริมแรงงานไทยในต(างประเทศ 
  (6) การมีส(วนร(วมอย(างสําคัญในการสร"างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิตป_องกันภัยจากการก(อ
การร"ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร(ระบาดของโรคภัย 
  (7) การเสริมสร"างความร(วมมือท่ีดีระหว(างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย(างมีจริยธรรมและไม(ส(งผลกระทบต(อสิ่งแวดล"อม 
  (8) การเร(งรัดการใช"ประโยชน�จากข"อตกลงการค"าเสรีท่ีมีผลบังคับใช"แล"วเป@นการสร"างองค�
ความรู"ให"กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู"ได"รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบให"สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช"ประโยชน�จากการเป̀ดการค"าเสรี 
  (9) การส(งเสริมให"ประเทศไทยเป@นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมท้ังเป@น
ฐานความร(วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  (10) การปรับปรุงและเสริมสร"างความเข"มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต(ระดับ
ชุมชนท"องถ่ิน  
 1.4.6 ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 
  (1) การอนุรักษ� ฟ>?นฟู และสร"างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม มุ(ง
รักษาและฟ>?นฟูพ้ืนท่ีปAาและเขตอนุรักษ� 
  (2) การปรับกระบวนทัศน�การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร"อมไปสู(การเป@น
เศรษฐกิจและสังคมคาร�บอนตํ่าและเป@นมิตรกับสิ่งแวดล"อม 
  (3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต(อการเปลี่ยนแปรสภาพภูมิภาค 
เพ่ือให"สังคมมีภูมิคุ"มกัน 
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  (4) การเตรียมความพร"อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด"วยการจัดทําแผนท่ีและจัดลําดับ
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด 
  (5) การสร"างภูมิคุ"มกันด"านการค"าจากเง่ือนไขด"านสิ่งแวดล"อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  (6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข"องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด"านสิ่งแวดล"อมระหว(างประเทศต(างๆ 
  (7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ(งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
และน้ําเสียชุมชน 
  (8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมให"มีประสิทธิภาพ
โปร(งใสและเป@นธรรมอย(างบูรณาการ 

1.5 ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ+มจังหวัดภาคใต#ฝJKงอันดามัน 

 วิสัยทัศน� “การท�องเท่ียวทางบกและทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข�มแข็งของภาค
เกษตรและชุมชนอย�างยั่งยืน” 

 พันธกิจ  
 (1) พัฒนาและฟ>?นฟูแหล(งท(องเท่ียวรวมถึงมาตรฐานการให"บริการการท(องเท่ียวสู(มาตรฐานสากล 
 (2) พัฒนาโครงข(ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท(องเท่ียวและภาคเกษตรภายในกลุ(มจังหวัด และ
เชื่อมโยงการคมนาคมกับต(างประเทศ 
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถด"านความม่ันคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินเพ่ือสร"าง
ความเชื่อม่ันให"กับพ่ีน"องประชาชนและนักท(องเท่ียว 
 (4) สร"างเศรษฐกิจให"สมดุลเพ่ือยกระดับความเป@นอยู(และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน
และท"องถ่ิน 
 (5) การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมสู(ความสมดุลของระบบ
นิเวศน�อย(างยั่งยืน 
 (6) การบริหารจัดการด"านการท(องเท่ียวและการเกษตรให"เกิดความยั่งยืน 
 เป;าประสงค� 
 (1) สร"างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมขีดความสามารถการแข(งขันด"านการท(องเท่ียวและเพ่ิม
มูลค(าภาคเกษตร 
 (2) สร"างความม่ันคงในอาชีพและรายได" 
 (3) สร"างความเข"มแข็งของชุมชน 
 (4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล"อมให"สมดุลอย(างยั่งยืน 
 (5) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 จุดเน#นทางยุทธศาสตร� 
 (1) การท(องเท่ียวทางบกและทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก 
 (2) การเพ่ิมมูลค(าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว� ให"มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป@น
มิตรต(อสิ่งแวดล"อม 
 (3) การบริหารจัดการท่ียั่งยืน โดยเน"นภูมิสังคม ประวัติศาสตร� ประเพณีวัฒนธรรม และความ
ต"องการของท"องถ่ิน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร� 
 ยุทธศาสตร
ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพด�านการท�องเท่ียวให�มีมาตรฐาน อย�างย่ังยืน 
 1.1 กลยุทธ�พัฒนาป3จจัยพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวด"านการท(องเท่ียวให"เพียงพอและเหมาะสม 
  (1) สร"างมาตรการควบคุมจํานวนนักท(องเท่ียวในแหล(งท(องเท่ียวให"ได"มาตรฐานตามความสามารถ
รองรับ (CARRYING CAPACITY) 
  (2) ส(งเสริมการตลาดการท(องเท่ียวเชิงคุณภาพ มุ(งเน"นการวิเคราะห�กลุ(มตลาดท่ีเหมาะสม 
  (3) พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานเชื่อมโยง คมนาคมทางบก ทางทะเลและทางอากาศ ให"เพียงพอได"
มาตรฐานความปลอดภัย 
  (4) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีให"เพียงพอ 
  (5) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป_องกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ความ
ปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักท(องเท่ียว 
  (6) พัฒนาระบบเฝ_าระวังสุขอนามัย การบริการด"านสาธารณสุขให"มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
 1.2 กลยุทธ�พัฒนาแหล(งท(องเท่ียวและกิจกรรมการท(องเท่ียวให"สอดรับกับอัตลักษณ�อันดามัน มีภูมิทัศน�
สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิป3ญญาท"องถ่ิน 
  (1) พัฒนาฟ>?นฟูแหล(งท(องเท่ียวให"สอดคล"องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน�สวยงาม สะอาด เรียบร"อย 
  (2) ต(อยอดฐานและสร"างคุณค(าให"กับต"นทุนทางวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท่ีเป@นเอกลักษณ�ของ
อันดามัน  
  (3) พัฒนาและส(งเสริมผลิตภัณฑ� OTOP รวมท้ังสร"างกลไกการตลาด เพ่ือสร"างรายได"ให"กับชุมชน
และการบริการผ(านเรื่องราวและทรัพยากรท่ีเป@นเอกลักษณ�ของท"องถ่ิน 
 1.3 กลยุทธ�บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมให" อุดมสมบูรณ�อย(างยั่งยืน           
โดยกระบวนการมีส(วนร(วมของทุกภาคส(วนในพ้ืนท่ี 
  (1) ฟ>?นฟูทรัพยากรปAาไม"และปAาชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให"อุดมสมบูรณ� เพ่ือสร"างความ
สมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเพาะพันธุ� อนุบาลและขยายพันธุ�สัตว�ทะเล 
  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย ลดปริมาณขยะชุมชนและ       
การปล(อยน้ําเสียลงสู(แหล(งน้ําธรรมชาติ 
  (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําให"เพียงพอกับความต"องการของกลุ(มจังหวัด  
  (4) การบริหารจัดการพลังงานให"มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต(อความต"องการ 
  (5) การบริหารจัดการระบบเชิงบูรณาการให"มีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดรูปแบบการใช"
ประโยชน�จากท่ีดิน โดยคํานึงถึงทรัพยากรในพ้ืนท่ี เพ่ือให"เอ้ือต(อการท(องเท่ียวและการพัฒนาท่ีสมดุล สอดคล"องต(อ
ความต"องการของท"องถ่ิน 
 1.4 กลยุทธ�บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ� 
  (1) สร"างเครือข(ายการจัดการความรู" คู(สร"างจิตสํานึกในการท(องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือพัฒนาการ
ท(องเท่ียวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข"อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการท(องเท่ียว 
  (2) เชื่อมโยงเครือข(ายคู(ค"าทางการท(องเท่ียว การค"าและบริการ กับกลุ(มประเทศเพ่ือนบ"านและ
ประเทศคู(ค"าสําคัญ 
  (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร"างกลไกตลาดท่ีมีศักยภาพสามารถแข(งขันใน
ระดับสากลเพ่ิมข้ึน 
  (4) ประชาสัมพันธ�ข"อมูลของกลุ(มจังหวัดผ(านสื่อแขนงต(างๆ โดยเฉพาะระบบอินเตอร�เน็ต        
เพ่ือเสริมสร"างภาพลักษณ�อันดามัน 
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  (5) สร"างกลไกการตลาด เพ่ือเพ่ิมช(องทางในการประชาสัมพันธ� ผลิตภัณฑ�ชุมชนไปสู(ตลาดการ
ท(องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร#างมูลค+าเพ่ิมให#สินค#าเกษตร ประมง และปศุสัตว� ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีเพ่ือให#
ชุมชนเกิดความเข#มแข็งอย+างย่ังยืน 
 2.1 กลยุทธ�ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว� เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต"นทุน
การผลิต 
  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว� โดยการลดต"นทุนจากป3จจัย  
การผลิตต(างๆ เช(น การใช"ปุoยอินทรีย� สารเคมี และเวชภัณฑ�ทางการเกษตรท่ีปลอดภัยต(อผู"บริโภค 
  (2) พัฒนาและคัดเลือกพันธุ�พืช และสัตว� ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือให"ได"ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (3) พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเก่ียวอย(างถูกต"องเหมาะสมเพ่ือให"ได"ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน  
  (4) พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํามูลค(าสูง 
  (5) เร(งพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว� และประมง ทําให"มีประสิทธิภาพ 
  (6) พัฒนาคุณภาพห"องปฏิบัติการ เพ่ือการตรวจสอบสารตกค"าง ในดิน น้ํา และผลิตผลการเกษตร 
 2.2 กลยุทธ�นํางานวิจัย และนวัตกรรมมาต(อยอดสู(การพัฒนาการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมและสร"างมูลค(า 
  (1) พัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม(ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ�และพ้ืนท่ี โดยการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ใหม(มาประยุกต�ใช"เพ่ือสร"างผลิตภัณฑ�ใหม( หรือนําวัสดุเหลือท้ิงจากกระบวนการการผลิต/แปรรูปมาใช"ให"เกิด
ประโยชน� 
  (2) ส(งเสริมให"เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ�ต"นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม(
ตามแนวทางและกระบวนการท่ีวางไว" 
  (3) พัฒนาสินค"าประมง และสัตว�น้ํามูลค(าสูงเป@นผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
 2.3 กลยุทธ�ส(งเสริมศักยภาพด"านการตลาดให"เกษตรกรโดยเฉพาะการเข"าถึง/รับรู"ข"อมูลทางการตลาด 
  (1) รวบรวมข"อมูลเพ่ือพัฒนาเป@นฐานข"อมูลท้ังด"านปริมาณผลผลิต ความต"องการของตลาด    
ราคา ฯลฯ เพ่ือใช"มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต 
  (2) เผยแพร(ความรู"ด"านการตลาด ของสินค"าเกษตร ประมงและปศุสัตว� โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือข(ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือข(ายข"อมูลแบบครบวงจร 
  (3) ส(งเสริมให"เกษตรกรใช"ข"อมูลด"านการตลาด ประกอบการตัดสินใจในการผลิต 
  (4) ส(งเสริมการสร"างเครือข(ายสินค"าเกษตรในกลุ(มจังหวัด 
  (5) ผลักดันให"มีศูนย�กลางการค"าเกษตรของกลุ(มจังหวัดภาคใต"อันดามัน 
 2.4 กลยุทธ�การส(งเสริมการรวมกลุ(มและให"องค�ความรู"แก(เกษตรกร และผู"ประกอบการเพ่ือความ
เข"มแข็ง 
  (1) การน"อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช"ในชีวิตประจําวัน และสร"างความม่ันคงในอาชีพ
และรายได"ให"แก(เกษตรกร 
  (2) สร"างเกษตรกรรุ(นใหม( ท่ี มีความรู" ท้ั งทางทฤษฎีและการปฏิ บั ติเพ่ือไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป@นแบบอย(างท่ีดีแก(เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให"เกิดการพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืน 
  (3) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให"มีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และช(วยเหลือสมาชิกในด"าน
ผลิตและการตลาด โดยนําข"อมูลจากฐานข"อมูลท่ีได"ในกลยุทธ�ท่ี 3 มาถ(ายทอดและวางแผนการผลิต 
  (4) เชื่อมโยงเครือข(ายตลาดสินค"าเกษตรและสถาบันเกษตรกรในกลุ(มจังหวัด 
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  (5) พัฒนาองค�ความรู"ในการวิเคราะห� ประเมิน สถานการณ�ด"านการตลาด 
  (6) ส(งเสริมการสร"างเครือข(ายสินค"าเกษตรในกลุ(มจังหวัด 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชน ในการบริการด#าน
การท+องเท่ียว 
 3.1 กลยุทธ�การพัฒนาบุคลากรด"านการท(องเท่ียว ท้ังระดับสากลและระดับชุมชน ให"มีมาตรฐานและมี
จํานวนเพียงพอต(อความเติบโตในสาขาการท(องเท่ียว 
  (1) สร"างโอกาสในการเข"าถึงความรู"ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ โดยสถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนร(วมกันจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนแก(ผู"ท่ีขาดโอกาส และมีข"อจํากัดด"านต(างๆ 
  (2) สร"างหลักสูตรฝqกอบรมท่ีมีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือพัฒนาบุคลากรของชุมชนในการรองรับ
การขยายตัวของภาคการท(องเท่ียว และความต"องการของชุมชนท"องถ่ิน 
  (3) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือให"สอดคล"องกับความ
ต"องการของตลาดแรงงานในภาคการท(องเท่ียว 
 3.2 กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพผู"ประกอบการท(องเท่ียวให"มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการท(องเท่ียว
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  (1) จัดกิจกรรมเพ่ือส(งเสริมและสร"างจิตสํานึกท่ีดีในการให"บริการของผู"ประกอบการเพ่ือสร"าง
ความเชื่อม่ันและความประทับใจแก(นักท(องเท่ียว 
  (2) สร"างค(านิยมการเป@นผู"ประกอบการให"มีคุณธรรมจริยธรรม และส(งเสริมการประกอบธุรกิจท่ี 
ใส(ใจต(อผู"บริโภคและเป@นมิตรต(อสิ่งแวดล"อม 
  (3) สร"างกระบวนการมีส(วนร(วมของชุมชนการจัดการการท(องเท่ียว เพ่ือการเป@นเจ"าบ"านท่ีดี      
ให"เกิดข้ึนในสังคมภาคบริการของชุมชน   
 3.3 กลยุทธ�พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด"านการท(องเท่ียวให"กับชุมชนและ
สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนในการดําเนินการด"านการท(องเท่ียว 
  (1) จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะและเพ่ิมเติมความรู"ใหม(ให"กับสมาชิกในชุมชน ในการบริหารจัดการ
ท(องเท่ียวให"ได"มาตรฐาน 
  (2) สร"างเส"นทางการท(องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงการท(องเท่ียวกระแสหลักและการท(องเท่ียวชุมชนเข"าไว"
ด"วยกัน 

1.6 ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 

 วิสัยทัศน� “ภูเก็ตเมืองท(องเท่ียวนานาชาติ บนพ้ืนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ 
 (1) เร(งส(งเสริมและพัฒนาการท(องเท่ียวสู(มาตรฐานการท(องเท่ียวระดับโลก 
 (2) กําหนดทิศทางการท(องเท่ียวภูเก็ตสู(ความร(วมมือระดับโลก 
 (3) สนับสนุนการท(องเท่ียวภูเก็ตควบคู(กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล"อม 
 (4) สร"างภาพลักษณ�ท่ีดีของภูเก็ต 
 (5) ส(งเสริมความม่ันคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนและ
นักท(องเท่ียว 
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 (6) สนับสนุนเครือข(ายความร(วมมือในการป_องกันและแก"ไขป3ญหาความเดือดร"อนของประชาชนและ
นักท(องเท่ียว 
 (7) ปรับรูปแบบการบริหารให"มีสมรรถนะรองรับการท(องเท่ียวสู(มาตรฐาน 
 (8) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมองค�กรให"สอดคล"องในการทํางานภายใต"หลักการบริหารจัดการ
บ"านเมืองท่ีดี (Good Government)  
 (9) พัฒนาองค�กรให"มีสมรรถนะสูงในการแข(งขัน 
 (10) สร"างแหล(งท(องเท่ียวและบริการใหม( โดยเสริมสร"างการมีส(วนร(วมของประชาชนและชุมชน         
สู(เศรษฐกิจสร"างสรรค� 
 (11) สร"างโอกาสและกระจายรายได"ในสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํ าด"วยการพัฒนาศักยภาพ
ผู"ประกอบการและแรงงานสู(มาตรฐานนานาชาติ 

 เป;าประสงค�รวม 
 (1) สร"างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยส(งเสริมให"มีนักท(องเท่ียวท่ีหลากหลายจากท่ัวโลก มีการ
พัฒนาคุณภาพของการบริการด"านการท(องเท่ียว มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานของเมืองในด"านต(างๆ และมีการ
กระจายรายได"อย(างท่ัวถึง 
 (2) สร"างความเชื่อม่ันให"กับนักท(องเท่ียวและประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน      
โดยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน มีระดับการเตือนภัยท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 (3) ส(งเสริมการอนุรักษ�ฟ>?นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม และให"มีการบริหารจัดการเพ่ือเป@น
ฐานในการสร"างรายได"ด"านการท(องเท่ียวอย(างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 แหล+งท+องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดับโลก 
 เป;าประสงค� -  เพ่ิมจํานวนแหล(งท(องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานโลก 
   - สร"างความสามารถในการแข(งขันโดยการร(วมมือท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การท(องเท่ียว

ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
   - ส(งเสริมให"มีการกระจายรายได"อย(างท่ัวถึงสู(ประชาชน 
   - ส(งเสริมการอนุรักษ�ฟ>?นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป@นรากฐานของการท(องเท่ียว   

และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 กลยุทธ�หลัก 
  (1) สร"างอัตลักษณ� ค(านิยมความรักภูเก็ตบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีดีงามของ
ภูเก็ต 
  (2) สร"างเครือข(ายความร(วมมือการพัฒนาสู(มาตรฐานของการท(องเท่ียว 
  (3) ส(งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล(งกิจกรรม การบริการ ความปลอดภัยโครงสร"างพ้ืนฐาน    
สู(มาตรฐานการท(องเท่ียว 
  (4) ส(งเสริม และพัฒนาการเชื่อมโยงการท(องเท่ียวทางทะเล 
  (5) พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย 
  (6) อนุรักษ�ฟ>?นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
 



-47- 

 แนวทางการพัฒนา 
  (1) เร(งส(งเสริมและพัฒนาการท(องเท่ียวสู(มาตรฐานโลก 
  (2) สร"างมาตรฐานการท(องเท่ียวภูเก็ต 
  (3) กําหนดทิศทางการท(องเท่ียวภูเก็ตสู(การแข(งขันระดับโลก 

 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 สร#างความเช่ือม่ันให#แก+นักท+องเท่ียวและประชาชน 
 เป_าประสงค� - สร"างความปลอดภัยให"แก(นักท(องเท่ียวและประชาชน 
   - สร"างความพร"อมให"กับประชาชนและนักท(องเท่ียวในการเตรียมรับมือกับภัย

ธรรมชาติและภัยพิบัติต(างๆ 
   - สร"างภาพลักษณ�ท่ีดีให"กับภูเก็ตในฐานะของเมืองท(องเท่ียวระดับโลก 
 กลยุทธ�หลัก 
  (1) ประชาสัมพันธ�การท(องเท่ียวภูเก็ตเชิงรุก ส(งเสริม ขยายตลาดการท(องเท่ียวท้ังในและ
ต(างประเทศ (Road show) 
  (2) ส(งเสริมเทคโนโลยีสนับสนุนการท(องเท่ียว การประชาสัมพันธ� การบริการ การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  (3) มีการบริหารจัดการ ระบบป_องกัน/เฝ_าระวังความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ�การท(องเท่ียว การ
เตรียมความพร"อม และระบบช(วยเหลือนักท(องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐาน 
  (4) ส( งเสริมภาคีความร( วมมือทุกภาคส( วนเพ่ื อการพัฒนาด" านเศรษฐกิจ สั งคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมท่ียั่งยืน 
  (5) ส(งเสริม สนับสนุน และสร"างจิตสํานึกให"คนในชุมชน กลุ(มพลังมวลชน อาสาสมัครมีส(วนร(วมใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 

 แนวทางการพัฒนา 
 (1) สร"างภาพลักษณ�ท่ีดีของภูเก็ต 
 (2) ส(งเสริมและสร"างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนและนักท(องเท่ียว 
 (3) สนับสนุนเครือข(ายความร(วมมือในการป_องกันป3ญหาจากการท(องเท่ียว 

 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ปรับองค�กรให#รองรับการพัฒนาการท+องเท่ียวสู+มาตรฐานสากล 
 เป;าประสงค� - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพสินค"าและบริการ 
 กลยุทธ�หลัก 
  (1) ส(งเสริมการมีกลไกความร(วมมือท่ีดีในการทํางานร(วมกันในจังหวัดภูเก็ต 
  (2) สร"างบรรยากาศในการลงทุน และส(งเสริมความร(วมมือจากองค�กรต(างประเทศ 
  (3) ส(งเสริม พัฒนาหน(วยงาน องค�กร บุคลากรให"มีสมรรถนะรองรับด"านการท(องเท่ียวท่ีมี
มาตรฐาน 
  (4) มีการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม ของสินค"าและบริการด"านการท(องเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
  (1) ปรับรูปแบบการบริหารให"มีสมรรถนะรองรับการท(องเท่ียวสู(มาตรฐานสากล 
  (2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมองค�กรให"สอดคล"องกับการทํางานสู(มาตรฐานสากล 
  (3) สร"างระบบการจัดการบริหารการพัฒนามาตรฐานสากล 
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1.7 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส+วนท#องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต  

 วิสัยทัศน� “องค�กรปกครองส(วนท"องถ่ินร(วมกับทุกภาคส(วนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการ
สาธารณะอย(างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงด"วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือนําภูเก็ตไปสู(การพัฒนาท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานให"ได"มาตรฐาน และเพียงพอต(อความต"องการของประชาชน 
 2. ส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก(ประชาชนด"านการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การฝqก
อาชีพ การส(งเสริมสุขภาพ และการดูแลผู"ด"อยโอกาส และการพัฒนาคนตลอดชีวิตอย(างยั่งยืน 
 3. สนับสนุนการป_องกันและรักษาความสงบเรียบร"อย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
ของประชาชนและนักท(องเท่ียว 
 4. ส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาการท(องเท่ียว 
 5. ส(งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ให"คงความสมดุลทางชีวภาพ
ภายใต"ความร(วมมือของประชาชนในท"องถ่ิน 
 6. สนับสนุนการอนุรักษ�และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป3ญญาท"องถ่ิน 
 7. พัฒนาด"านการบริหารและการจัดการบริการสาธารณะ ตามหลักบริหารจัดการบ"านเมืองท่ีดี       
โดยคํานึงถึงการมีส(วนร(วมของประชาชน 
 8. ส(งเสริมสนับสนุนการป_องกันและปราบปรามการทุจริต คอร�รัปชั่นภาครัฐร(วมกับหน(วยงานต(างๆ 
 
 เป;าประสงค� 
 1. ระบบโครงสร"างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีเพียงพอต(อความต"องการของประชาชน 
 2. ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 3. ประชาชนและนักท(องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
 4. สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและการท( องเท่ี ยวชุมชน ซ่ึ งรักษาอัตลักษณ�  วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
 5. ประชาชนในจังหวัดและภาคส(วนท่ีเก่ียวข"อง ให"ความร(วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม 
 6. เยาวชนและประชาชนให"ความสนใจและมีส(วนร(วมในการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีเป@น
เอกลักษณ�ของจังหวัดภูเก็ต 
 7. องค�กรปกครองส(วนท"องถ่ินสามารถส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนาในด"านต(างๆ และจัดบริการ
สาธารณะได"อย(างท่ัวถึง คุ"มค(า มีความโปร(งใส ด"วยความร(วมมือจากประชาชนในท"องถ่ิน 
 8. เสริมสร"างจิตสํานึกและค(านิยมให"กับเจ"าหน"าท่ีขององค�การบริหารส(วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน"าท่ี 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการทุกภาคส(วนเพ่ือเสริมสร"างและพัฒนาเครือข(ายด"านการป_องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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 ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส(งเสริมการพัฒนาการคมนาคมและการขนส(ง จัดให"มีและบํารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ํา
  (2) ส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร"างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ            
ให"สอดคล"องกับความจําเป@นและความต"องการของประชาชน 
  (3) ส(งเสริมการจัดทําข"อมูลแหล(งน้ําโดยระบุพิกัดท่ีต้ังทางภูมิศาสตร�สภาพ เพ่ือพัฒนาการเกษตร
และการอุปโภค บริโภค 
  (4) สนับสนุนการพัฒนาระบบประปาท่ีมีประสิทธิภาพ มีน้ําประปาสําหรับให"บริการประชาชนและ
บรรเทาการขาดแคลนน้ําในช(วงหน"าแล"ง 
  (5) ส(งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพ่ือป_องกันน้ําท(วม 
  (6) สนับสนุนการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรและป_ายบอกทาง 
  (7) ส(งเสริมการจัดทําผังเมือง/ผังชุมชน 

 2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านส+งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ด#านการศึกษา 
  (1) พัฒนาทักษะและความรู"ให"บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให"มีศักยภาพมาตรฐานสากล 
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (2) สนับสนุนเยาวชนภูเก็ตให"ได"รับโอกาสทางการศึกษาอย(างเท(าเทียม 
  (3) ส(งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรด"านการศึกษาสู(ความเป@นมืออาชีพทางด"านการศึกษา 
  (4) ส(งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา 
  (5) ส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือส(งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู"เรียน 
  (6) ส(งเสริมความสัมพันธ�ระหว(างโรงเรียน ผู"ปกครองและชุมชน 
  2.2 ด#านสาธารณสุข 
  (1) ส(งเสริมสุขภาพพลานามัย ป_องกัน ควบคุมและระงับการระบาดของโรคติดต(อ และโรค       
ไม(ติดต(อในจังหวัดภูเก็ต 
  (2) ส(งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขให"เป@นกําลังสําคัญของชุมชนในการส(งเสริมสุขภาพ 
ของคนในชุมชน 
  (3) เผยแพร(ความรู" และสร"างทัศนคติท่ีถูกต"องแก(ประชาชนให"รู"จักการส(งเสริมสุขภาพ การป_องกัน
โรค ตลอดจนการดูแลรักษาเบ้ืองต"น 
  (4)  ส(งเสริมให"ความรู"ด"านโภชนาการท่ีถูกต"อง การออกกําลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพ     
แก(ประชาชน 
  (5) ส(งเสริมการบังคับใช"กฎหมายด"านสาธารณสุขอย(างจริงจัง 
  (6) พัฒนาโรงพยาบาลส(งเสริมสุขภาพตําบล และสถานบริการสาธารณสุขให"มีคุณภาพมาตรฐาน
เพ่ือบริการประชาชน 
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  2.3 ด#านพัฒนาสังคม 
  (1) ส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู"สูงอายุและผู"พิการ ให"มีงานทําและมีสุขอนามัย 
และสภาพแวดล"อมท่ีดี 
  (2) ส(งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและสตรี 
  2.4 ด#านการกีฬา 
  (1) ส(งเสริมสนับสนุนให"มีแหล(งท(องเท่ียว ศูนย�กีฬาและนันทนาการ 
  (2) ส(งเสริมให"ประชาชนหันมาสนใจกีฬาและออกกําลังกาย เพ่ือให"มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ�   
และมีสุขภาพจิตท่ีดี 
  (3) ส(งเสริมการมีส(วนร(วมขององค�กร หน(วยงานต(างๆ ในการสร"างความสามัคคีและสัมพันธภาพ   
ท่ีดีระหว(างองค�กร 
  2.5 ด#านพัฒนาคนสู+สังคมแห+งการเรียนรู#ตลอดชีวิตอย+างย่ังยืน 
  (1) ส(งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู"ตามความสนใจและจําเป@นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (2) สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝqกอาชีพเพ่ือเสริมความเข"มแข็งของชุมชน 

 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร#อย 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส(งเสริมสนับสนุนการสร"างเครือข(ายการป_องกันรักษาความสงบเรียบร"อย ความปลอดภัย    
ของประชาชน 
  (2) ส(งเสริมการเรียนรู" การเดินทาง การใช"คมนาคมขนส(งอย(างปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
  (3) ส(งเสริมการใช"กล"องวงจรป̀ด CCTV ในการรักษาความปลอดภัย และการแก"ป3ญหาการจราจร
ในภาพรวมของจังหวัด 
  (4) ส(งเสริมกระบวนการชุมชนเข"มแข็งเพ่ือป_องกัน และแก"ไขป3ญหายาเสพติด 
  (5) ส(งเสริมการแก"ไขป3ญหาประชากรแฝง 
  (6) ส(งเสริมความรู"ด"านการเตรียมความพร"อมรับมือกับภัยพิบัติให"กับประชาชน 
  (7) ส(งเสริมการสร"างจิตสํานึกและปลูกฝ3งค(านิยมรักชาติแก(เยาวชน 

 4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการวางแผน การส+งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท+องเท่ียว 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส(งเสริมการเกษตรและพาณิชยกรรม เพ่ือหาแนวทางในการช(วยเหลือเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนท่ี เช(น การให"ความรู"ทางวิชาการ การจัดต้ังกลุ(มเกษตร การจําหน(ายผลผลิต และการแปรรูป 
  (2) ส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ฟ>?นฟูบูรณะแหล(งท(องเท่ียวให"ได"มาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ�ของจังหวัด 
  (3) ส(งเสริมการสร"างเครือข(ายการท(องเท่ียว เพ่ือสร"างความร(วมมือการพัฒนาการท(องเท่ียวท่ี
ยั่งยืน 
  (4) ส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ(ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
  (5) ส(งเสริมการยกระดับมาตรฐานด"านบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวข"องกับการท(องเท่ียว 
  (6) สนับสนุนการประชาสัมพันธ�เพ่ือส(งเสริมตลาดการท(องเท่ียวจังหวัดภูเก็ตในระดับมาตรฐาน
โลก 
  (7) ส(งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานด"านการท(องเท่ียว 
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 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส(งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ�และฟ>?นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
  (2) ส(งเสริมให"มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย ระบบการคัดแยกและลดปริมาณขยะแบบครบวงจร 
  (3) ส(งเสริมและสนับสนุนให"ประชาชนทุกคนมีจิตสํานึกและมีส(วนร(วมในการจัดการขยะ 
  (4) ส(งเสริมและสนับสนุนให"มีการแก"ไขป3ญหาน้ําเสียแบบครบวงจร 
  (5) ส(งเสริมฟ>?นฟูสภาพแหล(งน้ําตามธรรมชาติและพ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา 
  (6) ส(งเสริมและสนับสนุนการสร"างสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ 
  (7) ส(งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ�และฟ>?นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ34ง 
  (8) สนับสนุนองค�กรเครือข(ายชุมชน ร(วมกันปลูกปAา เพ่ือคืนความสมบูรณ�ให"กับผืนปAา 
  (9) สนับสนุนให"มีการบังคับใช"กฎหมายสิ่งแวดล"อมเพ่ือการแก"ไขป3ญหา 

 6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปJญญาท#องถ่ิน 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส(งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ�ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และรักษา      
อัตลักษณ�ของจังหวัดภูเก็ต 
  (2) ส(งเสริมการสืบทอดภูมิป3ญญาท"องถ่ิน สํารวจข"อมูลภูมิป3ญญาท"องถ่ิน สร"างเป@นองค�ความรู" 
เพ่ือเผยแพร(ให"แก(คนในท"องถ่ิน 
  (3) ส(งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของกลุ(มชาติพันธุ� 
  (4) ส(งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนาและจริยธรรม 

 7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการเมืองและการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส(งเสริมให"ประชาชนมีส(วนร(วมในการบริหารราชการขององค�กรปกครองส(วนท"องถ่ิน 
  (2) ส(งเสริมความรู"ความเข"าใจด"านสิทธิและหน"าท่ีในระบอบประชาธิปไตย 
  (3) ส(งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท(าเทียมของประชาชนตามแนวทางแผนสิทธิมนุษยชน
แห(งชาติ 
  (4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค�กรปกครองส(วนท"องถ่ินและระบบเครือข(าย
อินเตอร�เน็ตภายในจังหวัด 
  (5) ส(งเสริมความร(วมมือในการพัฒนารายได"ขององค�กรปกครองส(วนท"องถ่ินในจังหวัด 
  (6) พัฒนาประสิทธิภาพในการแก"ไขป3ญหาและการบริการประชาชน 

 8. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด#านการป;องกันและปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) เสริมสร"างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก(เจ"าหน"าท่ี 
  (2) ส(งเสริมการศึกษา อบรม เพ่ือใช"เป@นเครื่องมือในการป_องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (3) ส(งเสริมค(านิยมการยกย(องเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย�สุจริต และปราบปรามการทุจริต 
  (4) ส(งเสริมการรับรู"และการเข"าถึงข"อมูลข(าวสารของประชาชน 
  (5) บูรณาการหน(วยงานองค�กรปกครองส(วนท"องถ่ินกับองค�กรทุกภาคส(วนในการป_องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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1.8 การใช#ผังเมืองในการกําหนดแนวทางพัฒนา 

 การวางผังเมือง  คือ การวางผังทางกายภาพท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเมืองและพ้ืนท่ีเขต
ชนบท การวางผังเมืองจะครอบคลุมถึงการใช"ประโยชน�ท่ีดิน เพ่ือประโยชน�สูงสุด และสามารถเชื่อมโยงในแต(ละ
บริเวณด"วยโครงข(ายการคมนาคมและขนส(งท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ี
สมบูรณ� เหมาะกับการใช"ประโยชน�ท่ีดินแต(ละประเภท การวางผังเมืองจะเป@นการเตรียมการเพ่ือรองรับความเจริญ
ของเศรษฐกิจ สังคม และประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 การวางผังเมืองจะเป@นเครื่องมือในการกํากับการเจริญเติบโตของเมือง เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให"เป@นไป โดยอาศัยอํานาจทาง
กฎหมายในการควบคุมการใช"ประโยชน�ท่ีดิน ประกอบการชี้นําด"วยการดําเนินการตามบทบาทหน"าท่ีในการพัฒนา
โครงสร"างพ้ืนฐาน ซ่ึงได"แก( การคมนาคม และขนส(ง ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีจําเป@นต(างๆ จึง
ย(อมเป@นบทบาทหน"าท่ีของหน(วยราชการส(วนกลาง ซ่ึงได"แก( กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค�กรปกครองส(วน
ท"องถ่ิน โดยเฉพาะอย(างยิ่งเทศบาลและองค�การบริหารส(วนตําบลในพ้ืนท่ีต(อเนื่อง ซ่ึงมีบทบาทหน"าท่ีในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพความเป@นเมือง 

 ขอบเขตการใช"ผังเมืองของเทศบาลตําบลรัษฎา จะอิงกฎกระทรวงให"บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 โดยจําแนกลักษณะการใช"ท่ีดินในแต(ละพ้ืนท่ีด"วยสี ดังนี้  

 1. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีเหลือง ให"เป@นท่ีดินประเภทท่ีอยู(อาศัยหนาแน(นน"อย 
 2. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีส"ม ให"เป@นท่ีดินประเภทท่ีอยู(อาศัยหนาแน(นปานกลาง 
 3. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีแดง ให"เป@นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู(อาศัยหนาแน(นมาก 
 4. กําหนดในพ้ืนท่ีสีม(วง ให"เป@นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค"า 
 5. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีม(วงอ(อน ให"เป@นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
 6. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีเขียว ให"เป@นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 7. กําหนดให" พ้ืนท่ีสี เขียวอ(อน ให"เป@นท่ีดินประเภทท่ีโล(งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล"อม 
 8. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีอ(อนมีเส"นทแยงสีขาว ให"เป@นท่ีดินประเภทอนุรักษ�ปAาไม" 
 9. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีเขียวมะกอก ให"เป@นท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา 
 10. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีฟ_า ให"เป@นท่ีดินประเภทท่ีโล(งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล"อม การท(องเท่ียว
และการประมง 
 11. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีฟ_ามีเส"นทแยงสีขาว ให"เป@นท่ีดินประเภทท่ีโล(งเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล"อมชายฝ34งทะเล 
 12. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีฟ_ามีเส"นทแยงสีน้ําตาลอ(อน ให"เป@นท่ีดินประเภทอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล"อมชายฝ34งทะเล 
 13. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีน้ําตาลอ(อน ให"เป@นท่ีดินประเภทอนุรักษ�เพ่ือส(งเสริมเอกลักษณ�ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 14. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีเทาอ(อน ให"เป@นท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา 
 15. กําหนดให" พ้ืนท่ีสีน้ํ าเงิน ให" เป@น ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 16. กําหนดให"พ้ืนท่ีสีชมพู ให"เป@นท่ีดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส(ง 
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การปฏิบัติให#เปHนไปตามกฎกระทรวงการบังคับผังเมือง 

 เพ่ือปฏิบัติให"เป@นไปตามแผนผังกําหนดการใช"ประโยชน�ท่ีดินตามท่ีได"จําแนกประเภทการใช"
ประโยชน�ท่ีดินตามท่ีได"จําแนกประเภท เทศบาลตําบลรัษฎาได"อาศัยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  
มาบังคับใช"เฉพาะท"องท่ีเท(าท่ีไม(ขัดแย"งกับกฎกระทรวงใช"บังคับผังเมืองรวมภูเก็ต ในการขออนุญาตก(อสร"างใน
พ้ืนท่ี 

 ท้ังนี้ เพ่ือเป@นการควบคุมการใช"ประโยชน�ท่ีดินให"เป@นไปตามกฎกระทรวง เม่ือมีการอนุญาตก(อสร"าง
อาคารหรือประกอบกิจการ ควรมีรายงานการอนุญาตและรวบรวมเป@นสถิติการใช"ประโยชน�ท่ีดินแต(ละประเภท 
ดังนี้ 
 1. กิจการท่ีกําหนดให"ใช"ท่ีดินเป@นส(วนใหญ(ในแต(ละประเภท เพ่ือตรวจสอบการใช"ประโยชน�ให"ตรง
ข"อกําหนดและตรงตามการอนุญาต 
 2. กิจการอ่ืนท่ีกําหนดให"ใช"ได"ไม(เกินร"อยละท่ีกําหนด เพ่ือตรวจสอบพ้ืนท่ีคงเหลือของการใช"ท่ีดินแต(
ละประเภท สําหรับประกอบการพิจารณาอนุญาตไม(ให"เกินกําหนด 
 3. ตรวจสอบการใช"ประโยชน�ท่ีดินและอาคารให"เป@นไปตามข"อกําหนด ท้ังการใช"ประโยชน�หลักและ
ประโยชน�รอง หากพบว(ามีการกระทําท่ีอาจฝAาฝ>นกฎกระทรวงให"ดําเนินการตามกฎหมายต(อไป 

1.9 การพัฒนาตามนโยบายของผู#บริหารเทศบาลตําบลรัษฎา 

 จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต(อสภาเทศบาลตําบลรัษฎาในการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีดังนี้ 

 วิสัยทัศน� “นํารัษฎา  พัฒนา เพ่ือประชาเป@นสุข” 

  1. นโยบายการพัฒนาด#านการศึกษา 

 เป_าหมายของการพัฒนา คือ เป̀ดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให"มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ให"ประชาชนทุกคนมีความรู"ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู(ในสังคมอย(างมีความสุข และประสบความสําเร็จ 
เป@นกําลังสําคัญในการพัฒนาตําบลรัฎาสู(ความเป@นสังคมแห(งการเรียนรู" เพ่ือรองรับการก"าวสู(การเป@นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) 2558 ในอีก 3 ปRข"างหน"า 

 1) พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร"อมก(อนเข"ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการ
ปรับปรุงศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และจัดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือให"เด็กระดับปฐมวัยได"รับการศึกษาเตรียมความพร"อมเพ่ิมข้ึน
อย(างท่ัวถึง 
 2) บริหารการจัดการศึกษาของท"องถ่ินในอนาคต ให"สอดคล"องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
ดําเนินการจัดการศึกษาอย(างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 3) สนับสนุนงบประมาณเป@นค(าใช"จ(ายในการดําเนินการให"กับโรงเรียนในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ให"มีอุปกรณ�การเรียนการสอนอย(างพอเพียงและได"มาตรฐาน 
 4) ส(งเสริมให"นักเรียน เยาวชน ประชาชนได"รับการพัฒนาทักษะภาษาท่ี 2 ให" มีความรู"
ความสามารถการใช"ภาษาท่ี 2 ในระดับท่ีสามารถนําไปใช"ในชีวิตประจําวันได" 
 5) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด"านการศึกษา ส(งเสริม สนับสนุนให"ความรู"กับ
ประชาชน ในเรื่องการใช"เทคโนโลยี ให"มีความรู"และทักษะเพียงพอท่ีจะใช"แสวงหาความรู"ด"วยตนเองได"อย(าง
ต(อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2. นโยบายการพัฒนาด#านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 เป_าหมายของการพัฒนา คือ ให"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถดูแลตนเองได"ในข้ันพ้ืนฐาน 
ได"รับบริการด"านสวัสดิการสังคมอย(างท่ัวถึงเท(าเทียมกัน เสริมสร"างให"ชุมชนมีความเข"มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย�สิน ปลอดป3ญหายาเสพติด และธํารงไว"ซ่ึงเอกลักษณ� ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป3ญญา
ท"องถ่ิน 

 1) ส(งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก(ผู"สูงอายุ คนพิการ ผู"ติดเชื้อ HIV ผู"ประสบภัย ผู"ยากไร" เด็กถูก
ทอดท้ิงอย(างท่ัวถึง เป@นธรรม โดยการดําเนินสอดคล"องและเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ 
 2) จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให"กับเด็ก สตรี ผู"สูงอายุ และคนพิการท่ีด"อยโอกาสอย(างเหมาะสมและ
สอดคล"องกับความเป@นจริง 
 3) สนับสนุนส(งเสริมให"ประชาชนได"มีส(วนร(วมในการพัฒนาท"องถ่ิน โดยให"ประชาชนได"ร(วมคิด 
ร(วมกําหนด ร(วมกันจัดทําแผนพัฒนาท"องถ่ิน 
 4) สนับสนุนส(งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของฝAายปกครอง ตํารวจชุมชน อาสาสมัคร
ป_องกันภัยฝAายพลเรือน (อปพร.) ในงานด"านป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
การให"บริการดูแลความปลอดภัยแก(นักท(องเท่ียว การสร"างเครือข(ายและการจัดให"มีหน(วยบริการช(วยเหลือฉุกเฉิน 
(EMS) 
 5) เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช"ในการป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
โดยการนําเทคโนโลยี เช(น กล"องโทรทัศน�วงจรป̀ด (CCTV) ติดต้ังตามจุดเสี่ยง และสถานท่ีสําคัญๆ เพ่ือใช"ในการ
บริหารจัดการด"านความปลอดภัย 
 6) ส(งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร"างวินัยการจัดระเบียบจราจรในย(านชุมชนและมาตรการใน
การสร"างความปลอดภัยบนท"องถนน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร 
 7) จัดทํางบประมาณเพ่ือแก"ไขป3ญหายาเสพติดท้ังตําบล สนองนโยบายของรัฐบาลในด"านการ
ป_องกันปราบปรามยาเสพติดอย(างเป@นรูปธรรม โดยประสานงานร(วมกับหน(วยงานท่ีเก่ียวข"องท้ังภาครัฐ เอกชน 
และภาคีเครือข(ายท่ีเก่ียวข"อง 
 8) ส(งเสริมสถาบันครอบครัวเพ่ือเป@นเกราะป_องกันยาเสพติด เสริมสร"างชุมชนสีขาวท่ีปลอดจาก
ป3ญหายาเสพติด 
 9) ส(งเสริมด"านการกีฬา และนันทนาการ มีสถานท่ี อุปกรณ�กีฬาสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี หนึ่ง
หมู(บ"าน หนึ่งลานกีฬา 
 10) ส(งเสริมด"านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป3ญญาท"องถ่ิน รวมถึงสืบสานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมในตําบลรัษฎาให"คงอยู(และแพร(หลายอย(างต(อเนื่อง 

 3. นโยบายการพัฒนาด#านเศรษฐกิจและการท+องเท่ียว 
 เป_าหมายของการพัฒนา คือ ส(งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให"เป@นชุมชนท่ีเข"มแข็ง พ่ึงพาตนเองได"อย(างยั่งยืน ส(งเสริมอาชีพของชุมชน ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือ
เรียนรู" พัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ มีการผลิต การเพ่ิมมูลค(าของสินค"า เกิดการหมุนเวียนของเงิน การ
สร"างงานในชุมชน ตลอดจนส(งเสริมการท(องเท่ียว พัฒนาแหล(งท(องเท่ียวในตําบลรัษฎาให"เพ่ิมมากข้ึน 

 1) สนับสนุนส(งเสริมให"ประชาชนได"รับการฝqกอบรมความรู"เก่ียวกับการประกอบอาชีพ ความ
ต"องการของประชาชน 
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 2) ส(งเสริมการสร"างงาน สร"างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได"ให"แก(ประชาชนและกลุ(มอาชีพต(างๆ ให"เกิด
เป@นชุมชนอยู(ดีมีสุข มีการจ"างงานคนในพ้ืนท่ีอย(างเหมาะสม ให"ประชาชนในท"องถ่ินมีงานทํา มีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ โดยมุ(งเน"นให"มีการรวมกลุ(มในรูปแบบของกลุ(มอาชีพต(างๆ ท่ีสอดคล"องกับความต"องการของ
ประชาชน 
 3) ส(งเสริมระบบสหกรณ� เพ่ือเป@นแหล(งเงินทุนคนในชุมชนสามารถเข"าถึงและพัฒนาระบบ
สวัสดิการ ส(งเสริมพัฒนาอาชีพ ช(องทางการตลาดของผลิตภัณฑ�ชุมชน ส(งเสริมกลุ(มแม(บ"าน กลุ(มอาชีพ ผ(านระบบ
สหกรณ�ให"เป@นแหล(งเงินทุนท่ีเหมาะสม เป@นธรรม 
 4) พัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได"ของเทศบาล เพ่ือให"เกิด
ประโยชน�สูงสุดต(อเทศบาลและประชาชน พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให"ท่ัวถึง เป@นธรรม ประหยัด สะดวก และมี
ความโปร(งใส 
 5) ส(งเสริมสนับสนุนจัดหาและพัฒนาแหล(งท(องเท่ียวให"มีเพ่ิมข้ึนในตําบลรัษฎา 
 6) จัดให"มีศูนย�บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและให"บริการด"านต(างๆ แก(นักท(องเท่ียว 

 4. นโยบายการพัฒนาด#านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล#อม 
 เป_าหมายของการพัฒนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ� 
ปราศจากโรคภัยไข"เจ็บ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล"อมให"สะอาด มีระเบียบและทัศนียภาพท่ีเหมาะสม สวยงาม รักษา
ความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรให"คงอยู(สืบไป 

 1) สนับสนุนส(งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู(บ"าน   
(อสม.) เพ่ือการปฏิบัติการเชิงรุกในด"านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท"องถ่ินให"สามารถเข"ารับบริการ
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานได"ท่ัวถึง 
 2) พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล ให"สวยงามมีสิ่งแวดล"อมท่ีดีข้ึน เพ่ือให"เป@นสถานท่ี
พักผ(อนหย(อนใจและเป@นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชน 
 3) พัฒนาปรับปรุงด"านการรักษาความสะอาด การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใช"ต"นทุนตํ่าเร(งดําเนินการให"เทศบาลตําบลรัษฎาสะอาด ควบคุมดูแลการเก็บขยะของแต(ละ
ชุมชนอย(างใกล"ชิด ไม(ให"มีผลกระทบต(อชุมชน สิ่งแวดล"อม จัดให"มีเครื่องมือเครื่องใช"ท่ีทันสมัย บุคลากรให"เพียงพอ
สมดุลกับปริมาณขยะและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
 4) ปรับปรุงบํารุงรักษา บําบัดฟ>?นฟูตลอดจนการเฝ_าระวัง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม 

 5. นโยบายการพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 
 เป_าหมายของการพัฒนา คือ “น้ําต"องไหล ไฟต"องสว(าง ทางต"องสะดวก” ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให"ได"มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับความเป@นอยู( อํานวยความสะดวก ตามความ
ต"องการของประชาชน เป@นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต 

 1) ปรับปรุงระบบโครงสร"างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ไฟฟ_า ถนน ทางสาธารณะ แม(น้ํา ลําคลอง  
ในเขตเทศบาลให"มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ได"มาตรฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนเพียงพอกับความ
ต"องการของประชาชน 
 2) พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรให"ได"มาตรฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ตลอดจนจัดให"มีป_ายเครื่องหมาย บอกสถานท่ีเส"นทางต(างๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกต(อนักท(องเท่ียวและการเดินทางของประชาชนท่ัวไป 
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 3) พัฒนาเสริมสร"างมาตรการป_องกันภัยทางธรรมชาติและการแก"ป3ญหาน้ําท(วมขังในชุมชน   
โดยการปรับปรุงระบบการระบายน้ําท่ีมีอยู(เดิมให"ดียิ่งข้ึน 
 4) จัดทําผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวมเทศบาล ให"เป@นระเบียบสวยงาม มีสุนทรียภาพ 
สอดคล"องกับผังเมืองจังหวัด 

 6. นโยบายการพัฒนาด#านการเมืองและการบริหาร 
 เป_าหมายของการพัฒนา คือ พัฒนาท"องถ่ินเทศบาลตําบลรัษฎาให"เป@นองค�กรธรรมาภิบาล       
มีหลักการจัดการบริหารบ"านเมืองท่ีดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการให"บริการสาธารณะ ปฏิบัติตามหน"าท่ีและ
พันธกิจขององค�กรตลอดจนการเป@นหน(วยงานท่ีเข"าถึงสภาพป3ญหาและตอบสนองต(อความต"องการของประชาชน
ได"เป@นอย(งดี 

 1) ใช"หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร(งใส หลักการมี
ส(วนร(วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ"มค(า ในการบริหารจัดการเทศบาลตําบลรัษฎา โดยดําเนินการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู(หัว 
 2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให"มีความรู" ความสามารถ โดยเฉพาะด"านวิทยากร
และเทคนิคใหม(ๆ เพ่ือให"สามารถนําความรู"มาปฏิบัติงานในหน"าท่ีความรับผิดชอบได"อย(างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช"ปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช" ปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด ตามกําลังความสามารถด"าน
งบประมาณของเทศบาล 
 3) พัฒนาปรับปรุงงานด"านประชาสัมพันธ�ทุกรูปแบบ วิธีการ ให"การติดต(อสื่อสารระหว(าง
เทศบาลกับประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ส(งเสริมการรับรู"ข"อมูลข(าวสารของประชาชน ตลอดจนการ
เป̀ดโอกาสให"ประชาชน สังคม ได"เข"าถึงการเฝ_าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการของเทศบาล
ได"ในทุกระดับข้ันตอน 
 4) พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให"มีประสิทธิภาพ โดยมุ(งเน"นการลดข้ันตอนการทํางาน 
ความถูกต"อง รวดเร็วและเป@นธรรม 
 5) บริหารงานเทศบาล โดยให"ประชาชนเห็นว(าเทศบาลตําบลรัษฎา รวมท้ังพนักงานเทศบาลและ
นักการเมืองเป@นองค�กรท่ีถูกสร"างโดยประชาชน เป@นของประชาชน และองค�กรนี้พร"อมจะรับใช"ประชาชน 
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2. ปJจจัยและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต+อการพัฒนา 

 2.1 ผลการวิเคราะห�ปJญหาและความต#องการของประชาชนในท#องถ่ินตามประเด็นการพัฒนา
ท#องถ่ิน 
 จากการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการและรับฟ3งป3ญหา/ความ
ต"องการของประชาชน เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.2560 – 2562) ของ
เทศบาลตําบลรัษฎา เม่ือช(วงเดือนกุมภาพันธ� – มีนาคม และสรุปสภาพป3ญหาและความต"องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลรัษฎา ได"สะท"อนป3ญหา/ความต"องการเพ่ือให"เทศบาลได"นํามาทบทวนและหาแนวทางในการแก"ไข
ป3ญหาต(างๆ สรุปตามแนวทางการพัฒนาได"ดังนี้ 

 1. ปJญหาและความต#องการด#านการศึกษา 
 - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กหมู(บ"านสิเหร(ไม(เพียงพอรองรับจํานวนเด็กเล็กท่ีเพ่ิมข้ึนในแต(ละปR 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาท่ี 2 และ 3 ให"แก(ประชาชน

ในตําบลรัษฎาพร"อมประชาสัมพันธ�ให"ประชาชนได"รับทราบอย(างท่ัวถึง 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือติดต้ังทีวีพร"อมดาวเทียมให"ประชาชนได"มีการเรียนการศึกษา

ทางไกล (ETV) 
 - ต"องการให"มีระบบเชื่อมโยงการศึกษาต้ังแต(ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
 - ต"องการให"เทศบาลส(งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด"านศาสนาและวัฒนธรรม ให"แก(เด็ก เยาวชนใน

โรงเรียน 
 -  ต"องการให"มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก(ผู"มีรายได"น"อย เพ่ือให"เกิดความเท(าเทียมกันในชุมชน 
 - ขอรับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ�หรือสื่อการเรียนด"านการศึกษา ให"แก(โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

อาทิ คอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ต ระบบ Wifi อุปกรณ�ไอทีต(างๆ รวมถึงห"องสมุด 
 - ต"องการให"มีก(อสร"างรั้วรอบศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแหลมตุ]กแก เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน

ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ต"องการให"มีการจัดอบรมหลักสูตรภาษาต(างประเทศให"แก(ผู"สูงอายุ 

 2. ปJญหาและความต#องการด#านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 - จัดระเบียบการจอดรถทัวร�พ้ืนท่ีเกาะสิเหร( โดยจัดพ้ืนท่ีจอดให"เป@นระเบียบเรียบร"อย 
 - จัดระเบียบการจราจรรวมถึงออกมาตรการท่ีเข"มงวดสําหรับพ้ืนท่ีจอดรถให"เป@นระเบียบเรียบร"อย 

พร"อมแก"ป3ญหาการจราจรหนาแน(นในช(วงเวลาเร(งด(วน 
 - จัดหาพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนเกาะสิเหร( เพ่ือก(อสร"างสวนสาธารณะและลานออกกําลังกายสําหรับให"

ประชาชนได"พักผ(อนและออกกําลังกาย 
 - ติดต้ังกล"องโทรทัศน�วงจรป̀ด (CCTV) ในจุดเสี่ยงต(างๆ ให"ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของตําบลรัษฎา เพ่ือ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 - จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือก(อสร"างตลาดนัดชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะสิเหร( 
 - ติดต้ังไฟฟ_าสาธารณะบริเวณทางแยกทุกจุดในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร 

และเพ่ือประสิทธิภาพของกล"องโทรทัศน�วงจรป̀ด (CCTV) ท่ีติดต้ังบริเวณจุดดังกล(าว 
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 - ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ�กีฬาสําหรับชุมชน เพ่ือให"เยาวชนได"ใช"เวลาว(างในการออกกําลังกาย เช(น 
ฟุตบอล แบตมินตัน เปตอง เป@นต"น 

 - ส(งเสริมและสนับสนุนให"ชุมชนได"มีกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต(างๆ และกิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร"าง
ความสามัคคีให"แก(ประชาชนในชุมชน 

 - แก"ป3ญหาการโจรกรรม และป3ญหาอาชญากรรม ในพ้ืนท่ี โดยจัดให"มีเจ"าหน"าท่ีตํารวจ/เทศกิจ/อส. 
เข"ามาตรวจตราความเรียบร"อยในช(วงเวลากลางคืน 

 - ปรับปรุงสนามฟุตบอลของหมู(บ"านสิรินยา พร"อมขอรับการสนับสนุนอุปกรณ�กีฬาและเครื่องออก
กําลังกาย 

 - ส(งเสริมให"ประชาชนได"เข"ามามีส(วนร(วมในการออมเงินเข"ากองทุนสวัสดิการชุมชน 
 - แก"ป3ญหาการระบาดของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในชุมชน อาทิ การต้ังด(านตรวจอยู(เป@นประจํา

สมํ่าเสมอ 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศูนย�ส(งเสริมจริยธรรม (มัสยิด) เช(น ติดต้ังเหล็กดัด 

ติดต้ังเครื่องปรับอากาศไม(น"อยกว(า 5 ตัว และจัดซ้ือถังน้ํา 2,000 ลิตร 
 - ต"องการให"มีการตรวจสอบและรังวัดพ้ืนท่ีระหว(างแนวเขตปAาชายเลนกับพ้ืนท่ีของชุมชนก่ิงแก"ว 
 - บริหารจัดการและออกมาตรการพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับบ"านเช(า/หอพักในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา เนื่องจากมี

จอดรถกีดขวางการจราจร และจอดล้ําเข"าไปในพ้ืนท่ีหน"าบ"านของผู"อ่ืนในบางพ้ืนท่ี 
 - หาแนวทางร(วมกันเรื่องการออกโฉนดท่ีดินสําหรับท่ีอยู(อาศัยให"กับประชาชนซอยก่ิงแก"ว เนื่องจาก

เกรงว(าในอนาคตอาจจะมีป3ญหาเรื่องการไล(ท่ีตามมาในภายหลัง 
 -  สนับสนุนและผลักดันให"มีการบูรณาการร(วมกันระหว(างโครงการกองทุนหมู(บ"านควบคู(กับกองทุนสัจจะ

อันดา 
 - ต"องการให"เทศบาลสนับสนุนเจ"าหน"าท่ีเข"าไปช(วยตรวจสอบดูแลกองทุนหมู(บ"าน เพ่ือให"เกิดความ

โปร(งใสในการดําเนินงาน 
 - แก"ป3ญหาเรื่องแรงงานต(างด"าวไม(มีบัตรก(อความวุ(นวายรําคาญให"แก(ชุมชน 
 - แก"ป3ญหาสถานประกอบการบ"านเช(า ก(อมลพิษท้ังเรื่องน้ําเสีย เรื่องขยะ และส(งเสียงดังรบกวนในยาม

วิกาล 
 - จัดหาพ้ืนท่ีบริเวณหมู(บ"านเหมแก"ว เพ่ือก(อสร"างสวนสาธารณะและลานออกกําลังกายสําหรับให"

ประชาชนได"พักผ(อนและออกกําลังกาย 
 - แก"ป3ญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส� และสถานประกอบร"านเกมส�เป̀ด/ป̀ดไม(เป@นเวลา 
 - ต"องการให"มีการก(อสร"างศูนย�พัฒนาศักยภาพผู"สูงอายุ และผู"พิการ 
 - ติดต้ังเสียงตามสายในชุมชนโหนทรายทอง เพ่ือเป@นการกระจายข(าวสารให"แก(ประชาชนในชุมชน 
 - ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ�ออกกําลังกาย เครื่องเล(นสนามและสนามเด็กเล(นให"แก(ชุมชนกู"กู 
 - จัดระเบียบการจําหน(ายสินค"าบริเวณริมฟุตบาทหรือทางเท"า เนื่องจากมีการปล(อยน้ําเสียงลงบนถนน 
 - ปรับปรุงซ(อมแซมสนามฟุตบอลบ"านแหลมตุ]กแก และจัดทําสวนสุขภาพของชุมชน 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือชุดการแสดงรองเง็ง และอุปกรณ�เครื่องดนตรีรองเง็งให"แก(

ชุมชนบ"านแหลมตุ]กแก 
 
 
 
 



-60- 

 - จัดให"มีเจ"าหน"าท่ีตํารวจ/เทศกิจไปคอยอํานวยความสะดวกด"านจราจรให"แก(เด็กนักเรียน บริเวณหน"า
โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

 - สํารวจและจัดทําบัตรประชาชนให"แก(ชาวเลท่ียังตกสํารวจ 
 - แก"ป3ญหาชาวเลติดหมากพม(า 
 - จัดให"มีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกายของผู"สูงอายุบ"านทุ(งคาพะเนียงแตกท่ีเป@นกิจจะลักษณะ ท่ีไม(ใช(

บริเวณลานศาลเจ"า ลานวัด พร"อมสนับสนุนครูฝqกออกกําลังกาย 
 - จัดหาพ้ืนท่ีสําหรับก(อสร"างสวนสาธารณะท่ีสามารถรองรับจํานวนประชาชน และลานจอดรถท่ีเพียงพอ 

นอกเหนือจากสวนหย(อมท่ีได"รับการถ(ายโอนจากหมู(บ"านจัดสรรท่ีมีพ้ืนท่ีค(อนข"างจํากัด บ"านทุ(งคา
พะเนียงแตก 

 - ปรับพ้ืนท่ีสวนหย(อมท่ีได"รับการถ(ายโอนจากหมู(บ"านจัดสรร ให"เป@นสวนสาธารณะและสนามเด็กเล(น 
 - ขอรับการสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงอาคารศาลเจ"ายกเค(เก"ง และปรับปรุงบริเวณด"านหน"าศาลเจ"ายกเค(เก"ง

ให"เป@นลานกีฬาของหมู(บ"าน 
 - จัดให"มีรถบริการรับส(งผู"สูงอายุและผู"พิการ สําหรับเดินทางมาร(วมกิจกรรมของเทศบาล หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีเป@นประโยชน�สําหรับผู"สูงอายุ ผู"พิการและชุมชน 
 - จัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดนัดทวีสมาน หมู(ท่ี 5 และควบคุมการเป̀ด/ป̀ดตลาดให"เป@นเวลาเพ่ือ

อํานวยความให"แก(ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบริเวณดังกล(าว 
 - ต"องการให"มีสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) ของเทศบาลตําบลรัษฎา 
 - ต"องการให"มีตลาดนัดหรือตลาดของเทศบาลแบบถาวรในพ้ืนท่ีหมู(ท่ี 5  
 - แก"ป3ญหาวัยรุ(นแข(งรถในยามวิกาล ส(งเสียงดังรบกวนชาวบ"านในชุมชน 
 - สํารวจและจัดให"มีการออกทะเบียนบ"านแบบถาวรให"ประชาชนท่ียังไม(มีทะเบียนบ"าน ชุมชนปลากะตัก 
 - ติดต้ังเครื่องหมายจราจร และออกมาตรการบังคับกฎจราจรควบคุมแบบเข"มงวด บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี

ร"านค"าวางจําหน(าย อาทิ ป_ายห"ามจอด  
 - ก(อสร"างป_อมตํารวจชุมชนในชุมชนต(างๆ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน                           
 - จัดให"มีเจ"าหน"าท่ีประสานให"สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนเป̀ดพ้ืนท่ีสาธารณะข"างตึกสกรณ�เครดิตยูเนี่ยนให"

ประชาชนได"เข"าไปใช"ประโยชน� 
 - จัดระเบียบการจอดเรือหางยาว (เรือเล็ก) เนื่องจากมีการจอดกีดขวางการสัญจรของเรือประเภทอ่ืนๆ 

บริเวณทางเข"าออกของท(าเรือ  

 3. ปJญหาและความต#องการด#านเศรษฐกิจและการท+องเท่ียว 
 - ต"องการให"มีเจ"าหน"าเข"าสํารวจแนวเขตพ้ืนท่ีของกรมเจ"าท(ากับพ้ืนท่ีปAาชายเลน เพ่ือให"ประชาชนได"

ร(วมช(วยการดูแลรักษา 
 - จัดระเบียบสายไฟฟ_า สายเคเบ้ิล และสายโทรศัพท�ให"เป@นระเบียบเรียบร"อย บริเวณริมถนนรอบพ้ืนท่ี

เกาะสิเหร( เพ่ือให"มีภูมิทัศน�ท่ีสวยงาม เหมาะสําหรับการท(องเท่ียว 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณจุดชมลิงให"มีภูมิทัศน�ท่ีสวยงาม และจัดทําเส"นทางเดินศึกษาธรรมชาติ      

เพ่ือส(งเสริมแหล(งท(องเท่ียวชุมชน และสร"างอาชีพให"แก(คนในชุมชน 
 - จัดให"มีตลาดนัดชุมชน บริเวณจุดชมลิง เกาะสิเหร( 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเกาะสิเหร(ให"มีความสวยงาม เพ่ือต"อนรับนักท(องเท่ียว      

ท่ีเดินทางมาในพ้ืนท่ีเกาะสิเหร( 
 - ก(อสร"างหอชมวิว บริเวณจุดชมวิวเนินเขาสุริยะเทพ เกาะสิเหร( 
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 - ปรับปรุงพ้ืนท่ีปAาชุมชนบ"านบางชีเหล"าให"เป@นสถานท่ีท(องเท่ียวเชิงอนุรักษ� เพ่ือป_องกันการเข"า
ครอบครองปAาของนักท(องเท่ียวภาคเอกชน 

 - ส(งเสริมและสนับสนุนให"มีกลุ(มอาชีพผลิตภัณฑ�แปรรูปจากปลาดุก บ"านบางชีเหล"า เพ่ือเพ่ิมมูลค(า
ให"กับสินค"าเกษตรของชุมชน 

 - จัดให"มีศูนย�จําหน(ายสินค"าผลิตภัณฑ�ของชุมชน เพ่ือเป@นการสร"างอาชีพ สร"างรายได"ให"แก(ชุมชน 
 - ปรับพ้ืนท่ีชุมชนก่ิงแก"ว และชุมชนกู"กูให"เป@นแหล(งท(องเท่ียวชุมชน 
 - สนับสนุนและส(งเสริมอาชีพ เพ่ือสร"างรายได"ให"แก(ประชาชนในชุมชน อาทิ เพ"นท�ผ"าถุง/ป3กผ"าปาเต]ะ 

จักสาน และการจัดทําเครื่องประดับมุก 
 - ปรับปรุงชุมชนโหนทรายทองให"แหล(งท(องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
 - จัดทําป_ายพระบรมฉายาลักษณ�สมเด็จย(าและบรรยายประวัติความเป@นมา ขณะท่ีทรงประทับบุรอง

นาวาท่ีใต"ต"นมะขามใหญ(กลางหมู(บ"านแหลมตุ]กแก 
 - เร(งปรับปรุงซ(อมแซมถนนทางไปเกาะสิเหร(ให"แล"วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเป@นเส"นทางสัญจรไปยัง

สถานท่ีท(องเท่ียวท่ีเกาะสิเหร( เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรแก(นักท(องเท่ียว 

 4. ปJญหาและความต#องการด#านสาธารณสุขและส่ิงแวดล#อม 
 - แก"ป3ญหาเรื่องการท้ิงขยะพ้ืนท่ีว(างและลงในลําน้ําหน"าสํานักงานกองทุนสงเคราะห�สวนยาง   หมู(ท่ี 1 

ส(งผลให"น้ําเน(าเสียและส(งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ"าน และประชาชนท่ีสัญจรไปมาบริเวณดังกล(าว 
 - แก"ป3ญหาเรื่องการจัดเก็บขยะตกค"างในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - แก"ป3ญหาเรื่องการปล(อยน้ําเน(าเสียลงบริเวณหลังชุมชนมะลิแก"ว 
 - ขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีหมู(ท่ี 1 บ"านเกาะสิเหร( 
 - ขุดลอกคูระบายน้ําในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา  
 - แก"ไขป3ญหากองขยะบริเวณสองข"างทางถนนพ้ืนท่ีเกาะสิเหร( 
 - ตัดต"นหญ"าและก่ิงไม"บริเวณริมถนนในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา เพ่ือมิให"กีดขวางเส"นทางการสัญจร 
 - ป_องกัน ยับยั้งการแพร(ระบาดของโรคไข"เลือดออกในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา โดยการฉีดพ(นหมอกควันกําจัด

ยุงลายเป@นประจําสมํ่าเสมอ 
 - แก"ป3ญหาการปล(อยน้ําเสียจากโรงงานปลาฉ้ิงฉ"าง ชุมชนมะลิแก"ว 
 - ปรับปรุงบ(อน้ําสาธารณะเดิม ให"สามารถนําน้ํามาใช"ในช(วงฤดูฝนท้ิงช(วง ชุมชนมะลิแก"ว 
 - แก"ป3ญหาและหามาตรการสําหรับสุนัขจรจัดในพ้ืนท่ี และสุนัขท่ีมีเจ"าของแต(ปล(อยให"มาถ(ายหน"าบ"าน

คนอ่ืน 
 - ขอรับการสนับสนุนบุคลากรในการเฝ_าดูแลเตาเผาขยะของชุมชนบางชีเหล"า 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก(อสร"างศาลาอเนกประสงค�ซอยในนา เพ่ือใช"เป@นสถานท่ีจัด

กิจกรรมของ อสม. 
 - จัดให"มีถังขยะขนาดใหญ( แบบตู"คอนเทอร�เนอร�เพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีมีจํานวนมากในแต(ละวัน 
 - ต"องการให"เทศบาลจัดซ้ือรถเก็บขยะเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในแต(ละวัน 
 - แก"ป3ญหาเจ"าหน"าท่ีตัดก่ิงไม" ใบไม" แต(ไม(ได"มีจัดเก็บเศษขยะไปท้ิง 
 - จัดให"มีถังขยะท่ีเพียงพอในแต(ละพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในแต(ละวัน 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับกิจกรรมออกกําลังกายของประชาชนชุมชนบางชีเหล"า 
 - ก(อสร"างเตาเผาขยะให"ชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
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 - จัดต้ังศูนย�สาธารณสุขชุมชน พร"อมจัดเจ"าหน"าท่ีมาคอยให"บริการประชาชน 
 - จัดให"มีบ(อบําบัดน้ําเสียก(อนปล(อยลงสู(แม(น้ําลําคลอง หรือทะเล 
 - ก(อสร"างศาลาอเนกประสงค�สําหรับสถานท่ีออกกําลังกายในพ้ืนท่ีหมู(ท่ี 1 บ"านเกาะสิเหร( 
 - แก"ป3ญหาการปลูกต"นไม"กีดขวางการจราจร ทําให"ไม(สะดวกในการสัญจร 
 - หาแนวทางในการกําจัดขยะท่ีรถขยะเทศบาลไม(จัดเก็บ เช(น ท่ีนอน  ตู"เสื้อผ"า 
 - แก"ป3ญหาขยะในคลองท(าจีนตลอดแนวไปสุดท่ีท(าเทียบเรือรัษฎา เนื่องจากมาติดใบพัดเรือหางยาว 

ส(งผลให"ตัวเรือเกิดความเสียหาย เช(น เทศบาลร(วมกับชุมชนจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะในลําคลองอย(าง
น"อยปRละ 2 ครั้ง 

 - แก"ป3ญหาเรื่องฝุAนละอองในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา โดยการจัดให"มีรถไปฉีดน้ําบางเป@นครั้งคราว หรือก(อสร"าง
ถนนคอนกรีตชุมชนท่ียังเป@นทางลูกรัง 

 - บริหารจัดการเรื่องป3ญหาขยะจากหอพัก/บ"านให"เช(า ท่ีมีจํานวนมากในแต(ละวัน และบางครั้งส(งกลิ่น
เหม็นรบกวนชาวบ"านบริเวณใกล"เคียง 

 - แก"ป3ญหาโรคพิษสุนัขบ"า โดยการจัดกิจกรรมรณรงค�และออกหน(วยบริการให"มีการฉีดวัคซีนแก(สัตว�
เลี้ยง 

 - แก"ป3ญหาเรื่องถังขยะไม(มีฝาป̀ด ซ่ึงส(งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ"าน 
 - ส(งเสริมการคัดแยกขยะก(อนท้ิง และให"ความรู"เรื่องการจัดเก็บขยะมีพิษแก(ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 - แก"ป3ญหาเรื่องการปล(อยน้ําเสียจากฟาร�มไก( ชุมชนก่ิงแก"ว  
 - แก"ป3ญหาน้ําขาดแคลนในช(วงฤดูฝนท้ิงช(วง 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ(อมแซมอาคารท่ีทําการผู"ใหญ(บ"าน และ อสม. หมู(ท่ี 4 

แหลมตุ]กแก 
 - ติดต้ังป_ายห"ามท้ิงขยะในชุมชน 
 - ผลักดันให"มีการจัดทําสวนสุขภาพเขาขาว (ขอรับงบประมาณจากองค�การบริหารส(วนจังหวัด) 
 - แก"ป3ญหาด"านสิ่งแวดล"อมและป3ญหาขยะบริเวณตลาดนัดทวีสมาน 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดซ้ืออุปกรณ�ออกกําลังกาย เครื่องสนามเด็กเล(น บริเวณ

หมู(บ"านร็อคการ�เด"น และหมู(บ"านอิรวดี หมู(ท่ี 5 
 - ก(อสร"างสวนสุขภาพ ซอยศรีสุชาติ 1 (แต(ขณะนี้ยังติดป3ญหาเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล) 
 - ก(อสร"างศูนย�สุขภาพอนามัยในพ้ืนท่ีหมู(ท่ี 5 และหมู(ท่ี 6 
 - ขุดลอกท(อระบายน้ําในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา เพ่ือแก"ป3ญหาน้ําท(วมขังในช(วงฤดูฝน 
 - แก"ป3ญหาน้ําเน(าเสียพ้ืนท่ีซอยพะเนียง หมู(ท่ี 5 โดยการจัดทําโครงการท่ีสามารถระบายน้ําลงไปสู(คลอง

บางใหญ(ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครภูเก็ต 
 - แก"ป3ญหาเรื่องขยะอุดตันฝาตะแกรง ทําให"น้ําไม(สามารถระบายได"ทันท(วงทีในช(วงเวลาฝนตก 
 - ต"องการให"เทศบาลจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะอย(างน"อยเดือนละครั้ง ซอยโต]ะหมี หมู(ท่ี 6 
 - แก"ป3ญหารถเก็บขยะถ(ายน้ําท้ิงลงบนถนน ส(งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ"าน 
 - แก"ป3ญหาฝุAนละอองจากการขัดสีเรือ ชุมชนท(าเรือใหม( ส(งผลเสียต(อระบบทางเดินหายใจ ชาวบ"าน

ได"รับผลกระทบเป@นจํานวนมาก  
 - แก"ป3ญหาพ(อค"าแม(ค"าเทน้ําปลาเน(าลงบริเวณตลาดนัดหัวสะพาน หมู(ท่ี 7 ส(งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ"าน  
 - ต"องการสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย บริเวณพ้ืนท่ีว(างชั้น 2 ของสถานีขนส(งผู"โดยสารจังหวัดภูเก็ต 

แห(งท่ี 2 พร"อมสนับสนุนจ"างผู"ฝqกสอน 
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 - แก"ป3ญหาเรื่องกลิ่นไม(พึงประสงค� จากบ"านเลขท่ี 44/13 บริเวณหลังโรงไฟฟ_า หมู(ท่ี 6 
 - แก"ป3ญหาด"านสิ่งแวดล"อมในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา เช(น เรื่องป3ญหาขยะ มลพิษ น้ําเสีย เป@นต"น 
 - จัดให"มีหน(วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี เพ่ือออกให"บริการตรวจสุขภาพแก(ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

รัษฎา 
 - แก"ป3ญหาโรคระบาดจากการบริโภคอาหารท่ีไม(ถูกสุขลักษณะ และไม(ได"มาตรฐาน ท้ังระบบทางเดิน

อาหารและระบบทางเดินหายใจ 
 - รณรงค�ให"ประชาชนในชุมชนให"ความร(วมมือในการดูแลและรับผิดชอบร(วมกัน เรื่องสิ่งแวดล"อมใน

ชุมชน 
 - แก"ป3ญหาเรื่องน้ําขังท(อระบายน้ํา ไม(สามารถระบายน้ําออกไปได" ส(งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ"าน พ้ืนท่ี

สามกอง หมู(ท่ี 6 

 5. ปJญหาและความต#องการด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 
 - ขยายเขตไฟฟ_าให"ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - ขยายเขตประปาให"ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - ก(อสร"างเข่ือนพร"อมถนนทางไปสุสานชาวเลอุรักละโว"ย 
 - ซ(อมแซมถนนรอบเกาะสิเหร(ท่ีชํารุด เป@นหลุมเป@นบ(อให"มีสภาพดี สะดวกในการสัญจร 
 - ติดต้ังไฟฟ_าสาธารณะบริเวณทางเข"าชุมชนประชาอุดม เพ่ือความสะดวกในการสัญจร 
 - จัดทําฝาป̀ดท(อระบายน้ํา/คูระบายน้ําบริเวณริมถนนทุกพ้ืนท่ีในตําบลรัษฎา เพ่ือความปลอดภัยแก(ผู"ท่ี

สัญจรไปมา 
 - ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ และตีเส"นจราจรเพ่ือชะลอความเร็วของรถท่ีสัญจรไปมา ชุมชนเกาะสิเหร( 

ช(วงก(อนถึงวงเวียนหอนาฬิกาเกาะสิเหร( 
 - เร(งรัดการก(อสร"างถนนพร"อมคูระบายน้ํา บริเวณหน"าหมู(บ"านสุพิชฌาให"แล"วเสร็จโดยเร(งด(วน เพ่ือ

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนบริเวณดังกล(าว 
 - ติดต้ังไฟฟ_าสาธารณะเส"นทางต(างๆ ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา ให"มีความสว(างเพียงพอ เพ่ือความสะดวกและ

ความปลอดภัยของประชาชนท่ีสัญจรไปมา 
 - ก(อสร"างคูระบายน้ํา และปรับปรุงและยกระดับถนน บริเวณถนนทางไปแหลมหงา เนื่องจากมีป3ญหา

น้ําท(วมขังบ(อยครั้งในช(วงฤดูฝน และมีเศษดินโคลนไหลมากองบนถนนทําให"ไม(สะดวกในการสัญจร 
 - แก"ป3ญหาช(องถนนในบางช(วงแคบ เนื่องจากการก(อสร"างคูระบายน้ํา ถนนเทพประทาน ทําให"

ประชาชนมีความเสี่ยงในการสัญจรผ(านบริเวณดังกล(าว พร"อมปรับปรุงถนนท่ีชํารุด ให"มีสภาพดี 
สะดวกในการสัญจร 

 - จัดทําเส"นทางสําหรับป34นจักรยาน 
 - นางสาวน้ําฝนมีความประสงค�ท่ีจะมอบท่ีดินบริเวณด"านข"างสถานีตํารวจชุมชนตําบลรัษฎา ให"แก(

เทศบาล เพ่ือใช"ทําสาธารณประโยชน� 
 - ติดต้ังเสาไฟไฮเมทด"านหน"าโรงพยาบาลส(งเสริมสุขภาพตําบลรัษฎา บริเวณสถานีตํารวจชุมชนตําบล

รัษฎา และจุดสําคัญต(างๆ ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - ปรับระดับความลาดเอียงของคูระบายน้ํา พร"อมขยายคูระบายน้ํา บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเกาะสิเหร( 
 - ตัดถนนเส"นทางเชื่อมต(อระหว(างหมู(บ"านบางชีเหล"า หมู(ท่ี 2 กับหมู(บ"านกู"กู หมู(ท่ี 3 เพ่ือแก"ป3ญหา

การจราจรติดขัด พร"อมติดต้ังไฟฟ_าสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนท่ี
สัญจร 
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 - ปรับปรุงสัญญาณไฟแดงบริเวณหน"าสถานีขนส(งผู"โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห(งท่ี 2 ฝ34งขาออกนอกเมือง ให"
เป@นสัญญาณตรงไปผ(านตลอด โดยการนําเครื่องแท(งแบริเออร�มาวางก้ันไว" เพ่ือลดป3ญหาการจราจร
ติดขัดได"ระดับหนึ่ง        

 - แก"ป3ญหาเรื่องน้ําประปาไหลไม(สมํ่าเสมอ หรือบางพ้ืนท่ีไม(ไหลเลย ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - ก(อสร"างถนนคอนกรีต ชุมชนขจรเกียรติ หมู(ท่ี 2 
 - ปรับปรุงระบบการจ(ายน้ําประปาให"มีแรงดันน้ําท่ีมากเพียงพอในการบริการแก(ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

รัษฎา 
 - ก(อสร"างคูระบายน้ําตลอดท้ังแนว ซอยบางชีเหล"า หมู(ท่ี 2 
 - เป̀ดแท(งก้ันเกาะกลางถนนบริเวณหน"าห"างสรรพสินค"าซุปเปอร�ชีป ให"รถสามารถสัญจรได"สะดวก 
 - แก"ป3ญหาเรื่องน้ําประปาไม(สะอาด เป@นขุ(นสีแดง ไม(เหมาะสําหรับการอุปโภค/บริโภค 
 - ก(อสร"างศาลารอรถบริเวณหน"าปากซอยบางชีเหล"า หมู(ท่ี 2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก(ประชาชนท่ีมา

คอยรถประจําทาง 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับติดต้ังไฟฟ_าศาลาเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใช"สําหรับจัดทํากิจกรรม

ของชุมชนก่ิงแก"ว หมู(ท่ี 3 และใกล"เคียง 
 - ฝ34งกลบท(อคูระบายน้ําช(วงระหว(างท"ายชุมชนก่ิงแก"ว ซอย 9/3 กับ ซอย 20 หมู(ท่ี 3 
 - จัดทําเครื่องหมายจราจรขาวแดง (ป_ายห"ามจอด) บริเวณซอยเสียงใต" และถนนรัษฎานุสรณ� 
 - ก(อสร"างถนนคอนกรีต เพ่ิมเติมจากจุดเดิมท่ีได"ก(อสร"าง บริเวณชุมชนก่ิงแก"ว 
 - ปรับปรุงซ(อมแซมถนนท่ีชํารุด เป@นหลุมเป@นบ(อในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎาให"มีสภาพดี เพ่ือความปลอดภัยของ

ประชาชนในการสัญจร 
 - ติดต้ังกระจกโค"งและจัดทําลูกระนาดทางเข"าชุมชนโหนทรายทอง เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร 
 - ติดต้ังสัญญาณไฟแดงบริเวณปากซอยก่ิงแก"ว หมู(ท่ี 3 เนื่องจากบริเวณดังกล(าวมีรถสัญจรไปมาเป@น

จํานวนมาก 
 - พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานให"ความท่ัวถึงและครอบคลุมทุกชุมชน ให"มีความเสมอภาคกันทุกชุมชนใน

พ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - ปรับปรุงซ(อมแซมถนนท่ีชํารุดทางเข"าวัดปAารัตนาราม หมู(ท่ี 3 
 - ก(อสร"างถนนคอนกรีตทางเข"าชุมชนโหนทรายทอง หมู(ท่ี 3 
 - ติดต้ังป_ายบอกเส"นทางหนีคลื่นยักษ�สึนามิ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก(นักท(องเท่ียว กรณีเกิดภัยพิบัติ

แผ(นดินไหว 
 - ปรับปรุงซ(อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟศาลากลางบ"านแหลมตุ]กแก หมู(ท่ี 4 
 - ก(อสร"างถนนคอนกรีต เส"นทางเข"าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแหลมตุ]กแก หมู(ท่ี 4 
 - ก(อสร"างถนนคอนกรีตทางเข"าหมู(บ"านแหลมตุ]กแก หมู(ท่ี 4 
 - จัดให"มีเจ"าหน"าท่ีเข"าเจรจาพ้ืนท่ีทับซ"อนของเอกชน บริเวณเส"นทางไปสุสานของชุมชน หมู(ท่ี 4 เพ่ือให"

ชาวบ"านสามารถใช"เส"นทางเพ่ือเข"าไปประกอบพิธีกรรม 
 - ปรับปรุงซ(อมแซมอาคารอเนกประสงค�ของชุมชน และห"องน้ําสาธารณะ แหลมตุ]กแก หมู(ท่ี 4 
 - ปรับปรุงซ(อมแซมศาลาท่ีพักบริเวณสุสาน เพ่ือความสะดวกสําหรับการประกอบพิธีกรรม 
 - ก(อสร"างสะพานข"ามขุมน้ําระหว(างหมู(บ"านสึนามิกับหมู(บ"านแหลมตุ]กแก หมู(ท่ี 4 
 - ติดต้ังเครื่องหมายจราจร บริเวณโค"งอันตราย ในพ้ืนท่ีหมู(ท่ี 4 
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 - ติดต้ังไฟฟ_าสาธารณะส(องสว(างในเวลากลางคืน บริเวณหน"าหาดแหลมตุ]กแก หมู(ท่ี 4 เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

 - ก(อสร"างเข่ือนก้ันแนวคลื่นหมู(บ"านชาวไทยใหม( หมู(ท่ี 4 
 - ก(อสร"างคูระบายน้ําบริเวณสะพานทางไปสะป�าข"างร"านข"าวแกงป_าแดง หมู(ท่ี 5 
 - ติดต้ังป_ายสัญญาณจราจรและกระจกมองทางตามบริเวณแยกต(างๆ ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 - ก(อสร"างกําแพงก้ันดิน และหลังคาคลุมถังเก็บน้ําของชุมชนเหมแก"ว หมู(ท่ี 5 
 - ปรับปรุงซ(อมแซมคูระบายน้ําและฝาป̀ดคูระบายน้ํา บริเวณสามกองซีวิว ซอย 1 และ ซอย 2  หมู(ท่ี 5 
 - ก(อสร"างคูระบายน้ําต้ังแต(บริเวณหน"าบ"านเลขท่ี 64/8 ถึงตลาดนัดทวีสมาน หมู(ท่ี 5 
 - ก(อสร"างคูระบายน้ําบริเวณสามแยกบ"านตีน หมู(ท่ี 5 
 - ปรับปรุงซ(อมแซมถนนบริเวณซอยพะเนียง ซอย 3 และ ซอย 5 
 - ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ( บริเวณพ้ืนท่ีหมู(ท่ี 5 และติดต้ังสัญญาณเตือนประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

กรณีมีน้ําท(วมขังหรือระบายน้ําไม(ทัน 
 - จัดให"มีเจ"าหน"าท่ีประสานผู"ว(าราชการจังหวัด เพ่ือเจรจาเรื่องการขุดคลองระบายน้ําจากสามกอง 1 

พ้ืนท่ีหมู(ท่ี 6 เชื่อมต(อคลองบางใหญ(ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครภูเก็ต เพ่ือแก"ป3ญหาน้ําท(วม  
 - ก(อสร"างถนนพร"อมคูระบายน้ําบริเวณสามกองซอย 1/1 และ 1/2 หมู(ท่ี 5 
 - ติดต้ังบล็อกคอนกรีตซอยพะเนียง หมู(ท่ี 5 ตลอดแนวถนน 
 - ขยายสัญญาณไฟจราจรบริเวณหน"าปากซอยลูกแก"วให"มีความกว"างเพ่ิมข้ัน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ

บ(อยครั้ง 
 - ติดต้ังไฟฟ_าสาธารณะบริเวณซอยลูกแก"ว หมู(ท่ี 6 
 - แก"ป3ญหาน้ําท(วมขังบ(อยครั้งบริเวณกลางซอยสามกอง 1  หมู(ท่ี 6 
 - แก"ป3ญหาน้ําท(วมขังและไหลเข"าบ"านเรือนของชาวบ"านในช(วงเวลาฝนตก ซอยโต]ะท(าหมี หมู(ท่ี 6 
 - ก(อสร"างสะพานลอยข"ามถนนบริเวณหน"าห"างสรรพสินค"าซุปเปอร�ชีป หมู(ท่ี 6 
 - แก"ป3ญหาถนนก(อสร"างใหม(มีลักษณะเป@นแอ(งกระทะ ซอยโต]ะท(าหมี หมู(ท่ี 6 ส(งผลให"ช(วงเวลาฝนตก

น้ําไม(สามารถระบายออกไปได"ท้ังด"านซ"ายและขวา 
 - ติดต้ังแนวก้ันจราจรบริเวณจุดกลับรถซอยลูกแก"ว หมู(ท่ี 6 เนื่องจากแนวก้ันเดิมเกิดการชํารุด  
 - ติดต้ังไฟฟ_าสาธารณะบริเวณหัวสะพานและก้ันขอบสะพานกับถนน เพ่ือป_องกันประชาชนท่ีสัญจรไป

มาพลัดตกลงไป บริเวณซอยลักกงษี  
 - แก"ป3ญหาน้ําท(วมขังบริเวณหลังโรงไฟฟ_า หมู(บ"านพร"อมพันธ� หมู(ท่ี 6 เนื่องจากช(วงเวลาฝนตกหนักน้ํา

จะระบายไม(ทัน เกิดป3ญหาน้ําท(วมขังบ"านเรือนประชาชนบ(อยครั้ง 
 - ปรับระดับความลาดเอียงคูระบายน้ํา บริเวณหลังโรงไฟฟ_า หมู(บ"านพร"อมพันธ� หมู(ท่ี 6 
 - สัญญาณไฟแดงบริเวณสามแยกควนดินแดง ติดต้ังไว"แต(ไม(เคยเป̀ดใช" 
 - ก(อสร"างคูระบายน้ําจาก สวท. ทางเข"าราชภัฎ หมู(ท่ี 6 ออกไปคลองบางใหญ( เนื่องจากป3จจุบันปลาย

น้ํามีชาวบ"านเข"ามาบุกรุก 
 - ก(อสร"างคลองระบายน้ํา หมู(บ"านพฤกษาวิว หมู(ท่ี 6 เนื่องจากบริเวณดังกล(าวน้ําไม(มีทางระบาย 
 - จัดหาเส"นทางการจราจรเพ่ิมเติม เพ่ือแก"ป3ญหาการจราจรติดขัด 
 - จัดให"มีเจ"าหน"าในการเจรจาเพ่ือเป̀ดเส"นทางออกด"านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพ่ือลดป3ญหา

การจราจรด"านหน"ามหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีรถปริมาณมาก 
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 - ติดต้ังเครื่องหมายจราจร เพ่ือช(วยชะลอความเร็วของรถท่ีสัญจร บริเวณบ"านท(าเรือใหม( หมู(ท่ี 7 
 - แก"ป3ญหาน้ําประปาไม(ไหล ไหลไม(สมํ่าเสมอ น้ําประปาไม(สะอาด และราคาค(าน้ําประปาท่ีมีราคาสูง

เกินไป 
 - ติดต้ังไฟฟ_าสาธารณะให"มีความสว(างเพียงพอ เพ่ือความปลอดภัยแก(ชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนท่ี

สัญจรไปมาในเวลากลางคืน 
 - ติดต้ังป_ายสัญญาณการจราจร แก"ป3ญหาการจอดรถซ"อนคัน ทําให"ถนนแคบ 
 - ก(อสร"างเข่ือนคอนกรีตบริเวณหลังการเคหะ หมู(ท่ี 7 
 - ก(อสร"างคูระบายน้ํา บริเวณบ"านท่ี 45/39 ซอยลูกแก"ว 

 6. ปJญหาและความต#องการด#านการเมืองและการบริหาร 
 - จัดให"เจ"าหน"าท่ีเทศบาลประสานเรื่องข"อพิพาทท่ีดินบุกรุกระหว(างภาครัฐและประชาชนชุมชนมะลิแก"ว 
 - ดําเนินการวางแผนการใช"จ(ายงบประมาณจากกองทุนหมู(บ"าน หมู(บ"านละ 500,000 บาท 
 - ต"องการให"เทศบาลจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพ่ือรับฟ3งป3ญหาของชุมชน และได"แก"ป3ญหาได"

ตรงจุด 
 - ประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงานของเทศบาลให"ประชาชนได"รับทราบผ(านช(องทางต(างๆ ท่ีหลากหลาย

และมีความท่ัวถึง 
 - ก(อสร"างอาคารอเนกประสงค�หมู(บ"าน บ"านบางชีเหล"า ซอยในนา หมู(ท่ี 2 
 - ติดต้ังเสียงตามสายในชุมชน ชุมชนโหนทรายทอง หมู(ท่ี 3 เพ่ือเป@นการกระจายข(าวสารให"แก(ชุมชนให"

ประชาชนได"รับทราบ 
 - ประชาสัมพันธ�แผนการดําเนินงานของเทศบาลให"ประชาชนได"รับทราบ  
 - ออกระเบียบควบคุมการก(อสร"างอาคารสูงเกิน 5 ชั้น ท่ีไม(ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสูง 
 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก(ผู"บริหาร พนักงาน เจ"าหน"าท่ีของรัฐ 
 - พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ�ของเทศบาลให"มีความท่ัวถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 - พัฒนาศูนย�ไกล(เกลี่ยข"อพิพาทตําบลรัษฎา 
 - ก(อสร"างศาลาอเนกประสงค�ในชุมชนโหนทรายทอง หมู(ท่ี 3 ซ่ึงเดิมมีโครงการจะดําเนินการก(อสร"าง

บริเวณท"ายซอย 4 แต(ป3จจุบันไม(แน(ใจว(าพ้ืนท่ีดังกล(าวยังใช"ประโยชน�ได"อีกหรือไม( 
 - ก(อสร"างศาลาอเนกประสงค�ชุมชนเหมแก"ว หมู(ท่ี 5 
 - ก(อสร"างอาคารอเนกประสงค�ของชุมชน บริเวณท(าเทียบเรือประมงพ้ืนบ"านซอยแม(ขํา หมู(ท่ี 3 
 - จัดให"มีโครงการฝqกอบรมให"ความรู"แก(คณะกรรมการหมู(บ"าน 
 - ก(อสร"างศาลาอเนกประสงค�บริเวณท"ายหมู(บ"านแหลมตุ]กแก หมู(ท่ี 4 
 - ออก พรบ.ควบคุมอาคารอย(างเข"มงวดในพ้ืนท่ี 
 - จัดให"มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับหมู(บ"านอย(างสมํ่าเสมอ 
 - จัดให"มีการเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการชุมชนเคหะรัษฎา หมู(ท่ี 7 
 - สรรหาแนวทางในการใช"งบประมาณจากการสนับสนุนของกองทุน สปสช. ให"เกิดประโยชน�สูงสุด 
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  2.2 ผลการวิเคราะห�ผังเมืองรวมเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนท่ี  

 ตามกฎกระทรวงการบังคับใช"ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เม่ือมีการบังคับใช"แล"ว ห"ามบุคคลใดใช"
ประโยชน�ท่ีดินหรือปฏิบัติการใดๆ ท่ีขัดกับข"อกําหนดของผังเมืองรวมนั้น แต(ในทางปฏิบัติเม่ือมีการขออนุญาต
ก(อสร"างในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา กลับมิได"มีการติดตามและตรวจสอบผลจากการอนุญาตให"มีการก(อสร"างหรือประกอบ
กิจการ ว(าได"ดําเนินการถูกต"องตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตหรือไม( อีกท้ังไม(ได"มีการจัดทําสถิติ
เพ่ือใช"เป@นข"อมูลในการขออนุญาตในครั้งต(อไป รวมถึงป3ญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการบังคับใช"ท่ีท่ีไม(สอดคล"องกับ
ความเป@นจริงในบางพ้ืนท่ี ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงภายหลังได"มีการออกกฎกระทรวง ประกอบด"วย 

 1. ด"านจํานวนประชากรในขนาดท่ีคาดประมาณในการวางแผนผังไม(สอดคล"องกับจํานวนประชากรท่ี
มีอยู(จริงในป3จจุบัน รวมถึงจํานวนประชากรแฝงท่ีไม(มีข"อมูลมาใช"ประกอบในการวางแผนผัง 
 2. ด"านเศรษฐกิจประเมินอัตราการเพ่ิมกําลังแรงงาน สถานประกอบการ การจ"างงาน การมีงานทํา 
อาชีพ รายได" การลงทุน ไม(สอดคล"องระหว(างอัตราการเพ่ิมประชากรกับการเพ่ิมสถานประกอบการการจ"างงาน 
การมีงานทํา 
 3. ด"านสังคม การให"บริการสาธารณะและบริการสังคม เช(น สถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย�
และสาธารณสุข กับการกระจายตัวของประชากรในพ้ืนท่ียังไม(ท่ัวถึง 
 4. ด"านการลงทุนพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน ขาดการประเมินผลท่ีมีต(อการใช"ประโยชน�ท่ีดิน การ
ขยายตัวของชุมชน ส(งผลกระทบต(อโครงการสร"างของการใช"ประโยชน�จากท่ีดิน  

2.3  ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปJจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท#องถ่ินด#วย SWOT Analysis 
 การวิเคราะห�ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานการณ�การพัฒนาในป3จจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลเป@นการประเมินวิเคราะห�ถึงโอกาส ศักยภาพและภาวะคุกคามหรือข"อจํากัด อันเป@นสภาวะแวดล"อม
ภายนอกท่ีมีผลต(อการพัฒนาด"านต(างๆ ของเทศบาล รวมท้ังการวิเคราะห�จุดอ(อน จุดแข็งของเทศบาล อันเป@น
สภาวะแวดล"อมภายในเขตเทศบาล ซ่ึงท้ังหมดจะเป@นการประเมินและสรุปสถานการณ�การพัฒนาของเทศบาลท่ี
อาจส(งผลต(อการดําเนินงานในอนาคต โดยจะใช"เทคนิค SWOT Analysis เป@นตัวแบบในการวิเคราะห�อันได"แก( 

  ป3จจัยภายในเขตเทศบาล  คือ  จุดแข็ง (Strength-S) 
        จุดอ(อน (Weak-W) 
  ป3จจัยภายนอกเขตเทศบาล คือ  โอกาส (Opportunity-O) 
        อุปสรรค  (Threat-T) 

จุดแข็ง (Strength-S) 
 - มีขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีเป@นเอกลักษณ� 
 -  มีผู"นําชุมชน และกลุ(มองค�กรต(างๆ ของเทศบาลตําบลรัษฎาท่ีมีความเข"มแข็ง  
 -  เทศบาลมีการส(งเสริม สนับสนุนให"มีการฝqกอาชีพในกลุ(มองค�กรต(างๆ เพ่ือเพ่ิมรายได"แก(ครอบครัว 
 -  มีการจัดเก็บรายได"ท่ีมีประสิทธิภาพ ในช(วง 3 ปR เทศบาลสามารถจัดเก็บได"เกินเป_าในทุกๆ ปR 
 -  มีการส(งเสริมการศึกษา โดยมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
 -  มีการส(งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยมีศูนย�บริการสาธารณสุขท่ีเทศบาล เพ่ืออํานวย

ความสะดวกประชาชน อีกท้ังมีโรงพยาบาลของท้ังภาครัฐและเอกชนต้ังอยู(ในพ้ืนท่ี 
 -  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีให"ความร(วมมือในการจัดกิจกรรมต(างๆ ของเทศบาล  
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 - มีสถานีตํารวจชุมชนอยู(ในพ้ืนท่ี อีกท้ังมี กํานัน ผู"ใหญ(บ"าน ผู"นําชุมชน อปพร.และ เทศกิจ ให"ความ
ร(วมมือและสนับสนุนการแก"ป3ญหายาเสพติด การโจรกรรม และอาชญากรรมต(างๆ ในพ้ืนท่ี 

 -  มีการซ"อมแผนรองรับการเกิดภัยพิบัติต(างๆ ในพ้ืนท่ี โดยเทศบาลมีหน(วยงานป_องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยท่ีมีเครื่องมือเครื่องใช"พร"อมท่ีจะออกปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง 

 - มีสถานีขนส(งผู"โดยสารท่ีอยู(ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

จุดอ+อน (Weak-W) 
 -  มีสวนสาธารณะสําหรับให"ประชาชนออกกําลังกายในตําบลไม(เพียงพอ 
 -  การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีไม(ได"มาตรฐาน  
 - การบริหารจัดการน้ําเสียท่ียังไม(ได"ประสิทธิภาพ 
 - ป3ญหาบุคคลแฝง และแรงงานต(างด"าว ท่ียังไม(มีแนวทางการแก"ไขท่ีจริงจัง 
 - ไม(มีระบบประปาอยู(ในพ้ืนท่ี ส(งผลให"เกิดป3ญหาขาดแคลนน้ําด่ืมน้ําใช"อย(างต(อเนื่อง 
 -  ป3ญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร(งด(วน 
 - การพัฒนาด"านโครงสร"างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคไม(สามารถรองรับการขยายตัวด"านเศรษฐกิจและ

ชุมชนเมืองอย(างเพียงพอ 
 - ป3ญหายาเสพติด การโจรกรรม หรือกรรโชกทรัพย�ในพ้ืนท่ีเกิดข้ึนบ(อยครั้ง 
 - การวางแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณท่ียังไม(มีประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยน

บ(อยครั้ง และไม(มีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ทําให"เกิดความล(าช"าในการดําเนินงาน 
 - ป3ญหาการรุกล้ําพ้ืนท่ีสาธารณะยังมีอยู(อย(างต(อเนื่อง 
 - การจัดสวัสดิการสังคมยังไม(มีความท่ัวถึง เนื่องจากมีประชากรแฝงเป@นจํานวนมาก 
 - การจัดเก็บข"อมูลพ้ืนฐานท่ีไม(ชัดเจน ทําให"ไม(ทราบป3ญหาท่ีแท"จริงของพ้ืนท่ี ไม(ว(าจะจํานวน

ประชากรจริง จํานวนประชากรแฝง แรงงานต(างด"าว รายได"ต(อหัวของประชาชน การศึกษาของ
ประชาชน อัตราการเกิด การตาย การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี อัตราการติดยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน ส(งผลให"มีอุปสรรคต(อการวางแผนการดําเนินงาน 

 - ขาดการติดตามผลการดําเนินงาน ว(าในแต(ละโครงการหรือกิจกรรม เม่ือได"มีการดําเนินการไปแล"ว 
บรรลุวัตถุประสงค�มากน"อยเพียงใด 

 - การบริหารจัดการบุคลากรยังไม(มีประสิทธิภาพ มีการโยกย"ายพนักงานเกิดข้ึนอยู(บ(อยครั้ง 

โอกาส (Opportunity-O) 
 -  มีแหล(งท(องเท่ียวทางธรรมชาติ เอ้ือต(อการลงทุน (เกาะสิเหร() 
 -  มีท(าเรือ สะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีต(างๆ ท่ีเป@นเกาะแก(งต(างๆ ทําให"มีนักท(องเท่ียวเดิน

ทางเข"ามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 -  มีมหาวิทยาลัยอยู(ในพ้ืนท่ี เป@นประโยชน�ในการประสานความร(วมมือในการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 -  ตําบลรัษฎาอยู(ใกล"กับศาลากลางและหน(วยงานราชการอ่ืนๆ สะดวกในการติดต(อประสานงานกับ

หน(วยอ่ืนๆ 
 - เหมาะแก(การลงทุน เนื่องจากท่ีตั้งอยู(ใกล"ตัวเมือง ท่ีมีการขยายตัวอย(างต(อเนื่อง 
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 -  ผู"บริหารท"องถ่ินให"ความสําคัญในการส(งเสริมและแก"ไขป3ญหาต(างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในหมู(บ"าน/ชุมชน 
 - มีห"างสรรพสินค"าขนาดใหญ(ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก 
 - มีสนามฟุตบอลของภาคเอกชนอยู(ในพ้ืนท่ีหลายแห(ง 

อุปสรรค  (Threat-T) 
 - เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู(ต้ังอยู(ใกล"ตัวเมือง อีกท้ังเป@นเมืองท(องเท่ียว ราคาท่ีดินค(อนข"างสูง ส(งผลให"การ

ปรับปรุงหรือขยายเส"นทางคมนาคมเพ่ือเพ่ิมช(องทางการจราจรค(อนข"างเป@นไปได"ยาก  
 - การวางระเบียบ กฎหมายท่ีไม(เอ้ือต(อการดําเนินการ เนื่องจากภูเก็ตซ่ึงเป@นเมืองท(องเท่ียวและมีค(า

ครองชีพท่ีค(อนข"างสูง ซ่ึงราคากลางหลายๆ โครงการค(อนข"างตํ่า ทําให"ผู"รับเหมาไม(กล"าเสี่ยงท่ีจะรับ
งานจากหน(วยงานภาครัฐ เพราะอาจก(อให"เกิดความไม(คุ"มค(ากับค(าแรง โดยเฉพาะการดําเนิน
โครงการด"านโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีหลายๆ โครงการไม(สามารถหาผู"รับเหมาได" 

 - การถ(ายโอนภารกิจท่ีมีความหลากหลายระหว(างหน(วยงานส(วนภูมิภาค และส(วนท"องถ่ินท่ีไม(ชัดเจน 
ส(งผลให"ไม(สามารถเข"าไปดําเนินการได"ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีได" เนื่องจากระเบียบระบุว(าไม(ได"อยู(ใน
อํานาจหน"าท่ี  

 - ในช(วง 1- 2 ปRท่ีผ(านมา การเมืองท่ีไม(แน(นอน อีกท้ังเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวน ส(งผลต(อการ
ท(องเท่ียวและนักลงทุน  

 - การวางระเบียบ กฎหมายท่ีไม(รัดกุม ส(งผลให"ไม(สามารถเอาผิดแก(ผู"ท่ีทําความเสียหายให"หน(วยงาน
ราชการได"อย(างเต็มท่ี ส(งผลให"การดําเนินงานบางอย(างต"องหยุดชะงักลง 

 - ขาดความร(วมมือจากหน(วยงานราชการส(วนภูมิภาค และราชการส(วนท"องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต(อกันใน
การแก"ไขป3ญหาในพ้ืนท่ี  

 - ขาดความต(อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการแก"ป3ญหาในโครงการใหญ(ๆ ซ่ึงเกิน
ศักยภาพของเทศบาลจะเข"าไปดําเนินงาน 



3. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส#วนท$องถ่ิน 
 

โครงสร$างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎา พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร�
จังหวัด 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา อปท. 

1.แหล�งท�องเท่ียวทางทะเลท่ีมี
มาตรฐานระดับโลก 

2.สร(างความเช่ือมั่นให(แก�
นักท�องเท่ียวและประชาชน 

3.ปรับองค�กรให(รองรับการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวสู�มาตรฐานสากล 

เร่งสง่เสริมและ
พฒันาแหลง่
ทอ่งเที�ยวสู่

มาตรฐานโลก 

สร้างมาตรฐาน
การทอ่งเที�ยว

ภเูก็ต 

กําหนดทิศทาง 
การทอ่งเที�ยว
ภเูก็ตสูก่าร

แขง่ขนัระดบัโลก 

สร้าง
ภาพลกัษณ์

ที�ดีของ
ภเูก็ต 

สง่เสริมและสร้างระบบ
ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สนิของประชาชน
และนกัทอ่งเที�ยว 

สนบัสนนุเครือขา่ย
ความร่วมมือในการ
ปอ้งกนัปัญหาจาก

การทอ่งเที�ยว 

ปรับรูปแบบการบริหาร
ให้มีสมรรถนะรองรับ

การทอ่งเที�ยวสู่
มาตรฐาน 

ปรับเปลี�ยนทศันคติ 
วฒันธรรม องค์กรให้

สอดคล้องกบัการทํางานสู่
มาตรฐานสากล 

สร้างระบบการ
จดัการบริหาร  

การพฒันา
มาตรฐานสากล 

1.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านการศกึษา 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านคณุภาพชีวติและ
สงัคม 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านสาธารณสขุและ
สิ�งแวดล้อม 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ทอ่งเที�ยว 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื 8นฐาน 

6.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านการเมือง
และการบริหาร 

9. ยทุธศาสตร์
การพฒันาด้าน
โครงสร้าง
พื 8นฐาน 

:.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ�น 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านการจดัระเบียบ
ชมุชน/สงัคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
การวางแผน การสง่เสริมการ
ลงทนุ พาณิชยกรรม และการ
ทอ่งเที�ยว 

6. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 

2.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด(านส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

=. ยทุธศาสตร์
การพฒันาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

>. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านการปอ้งกนั
และปราบปรามการ
ทจุริต 

แบบ ยท. 01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

ยุทธศาสตร� 
1.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
การศกึษา 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
คณุภาพชีวิตและสงัคม 

4.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านเศรษฐกิจ
และการทอ่งเที�ยว 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านสาธารณสขุและ
สิ�งแวดล้อม 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื 8นฐาน 

6.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านการเมือง
และการบริหาร 

เป?าประสงค� 1.ประชาชนได้รับ
โอกาสทาง
การศกึษา มีการ
พฒันาคนให้มี
คณุภาพ คณุธรรม
และจริยธรรม สร้าง
สงัคมแหง่การเรียนรู้ 
เพื�อรองรับการก้าวสู่
การเป็นประชาคม
อาเซยีน 

2.ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตที�ดี 
ได้รับบริการด้าน
สวสัดิการสงัคม
อยา่งทั�วถงึและ
เทา่เทียมกนั 

4.ชมุชนมีความ
เข้มแขง็ มีความ
มั�นคงปลอดภยั 
ปลอดปัญหายา
เสพติด และธํารงไว้
ซึ�งเอกลกัษณ์ 
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ�น 

4.ประชาชนมี
ทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ 
สามารถสร้าง
รายได้เพิ�มขึ 8น 
และแหลง่
ทอ่งเที�ยวมีการ
พฒันาให้ได้
มาตรฐานระดบั
สากล 

6.ทกุภาคสว่นมี
สว่นร่วมในการ
ดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ�งแวดล้อมให้คง
อยูส่บืไป 

7.ระบบโครงสร้าง
พื 8นฐานได้รับการ
พฒันาให้ได้มาตรฐาน 
ทกุพื 8นที� นํ 8าต้องไหล 
ไฟต้องสวา่ง ทางต้อง
สะดวก เพื�อยกระดบั
ความเป็นอยู ่รองรับ
การขยายตวัของเมือง
ในอนาคต 

>.เทศบาลตําบลรัษฎา
บริหารจดัการโดยใช้หลกั
ธรรมาภิบาล เน้นให้ทกุ
ภาคสว่นมีสว่นร่วมในการ
พฒันา เป็นหนว่ยงานที�
เข้าถงึสภาพปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอยา่งดี 
สร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของ
ให้กบัประชาชน 

5.ประชาชนใน
ท้องถิ�นสามารถ
เข้าถงึบริการ
สาธารณสขุ
พื 8นฐานอยา่ง
ทั�วถึง 

แบบ ยท. 01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 2.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวติและสงัคม 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการจดั
กิจกรรมสาํหรับเด็ก ผู้สงูอาย ุ
ผู้ พิการและผู้ ด้อยโอกาส 

3.สง่เสริมและสนบัสนนุการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สนิของประชาชน 

5.สง่เสริมและสนบัสนนุการจดั
กิจกรรมด้านกีฬาและ
นนัทนาการ 

4.สง่เสริมและสนบัสนนุให้
ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมใน
การแก้ปัญหายาเสพติด 

6.สง่เสริมและสนบัสนนุการจดั
กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถิ�น 

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท. 01 

จ�ายเบ้ียยังชีพแก�ผู(ป3วยเอดส� 

สงเคราะห�ครอบครัวผู(ด(อยโอกาส
ทางสังคม 

จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู(สูงอายุ 
 

จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ    
ผู(พิการ 
 

จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 
 

จัดโครงการเพ่ือสร(างความเข(มแข็ง
ของคนในครอบครัว 
 

จัดกิจกรรมฝ6กซ(อมแผนบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดอบรมสมาชิก อปพร. เก�า/ใหม� 

ต้ังด�านเพ่ือป9องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช�วงเทศกาล 

จัดฝ6กอบรมการระงับอัคคีภัย
ให(แก�นักเรียน ประชาชนและ
สถานประกอบการ 

จัดโครงการสร(างความตระหนักใน
ความปลอดภัยด(านการจราจร 

จัดโครงการจัดระเบียบเรียบร(อย
ของบ(านเมือง 

ติดต้ังกล(องโทรทัศน�วงจรป;ด CCTV 

จัดกิจกรรมเพ่ือต�อต(านยาเสพ
ติดในหมู�บ(าน 

จัดกิจกรรมรณรงค�ป9องกัน
ป?ญหายาเสพติด 

จัดส�งทีมเข(าร�วมการแข�งขันกีฬา อปท. 
จังหวัดภูเก็ต 

จัดส�งทีมเข(าร�วมแข�งขันกีฬาประเภท
ต�างๆ ท้ังในระดับจังหวัดและประเทศ 

จัดแข�งขันกีฬาเทศบาล 

จัดกิจกรรมให(แก�เด็กและเยาวชนในช�วง
ป;ดภาคฤดูร(อน 

ส�งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังชมรมกีฬาใน
พ้ืนท่ี 

ยกย�องเชิดชูเกียรติแก�นักกีฬาผู(ทํา
ช่ือเสียงและผู(ให(การสนับสนุนด(านกีฬา 

จัดซ้ืออุปกรณ�กีฬาให(แก�หมู�บ(าน 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีให(เปEนลานกีฬาและติดต้ัง
อุปกรณ�สําหรับออกกําลังกาย 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญของเทศบาล 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญด(าน
วัฒนธรรมและประเพณีท(องถิ่น 

จัดทําหนังสืออนุรักษ�ภูมิป?ญญาท(องถิ่น 

อุดหนุนวัดและมัสยิดในพ้ืนท่ี 

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมในการจัดงาน
ท(าวเทพกระษัตรี ท(าวศรีสุนทร 

จัดกิจกรรมส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิป?ญญาท(องถิ่น 

จัดทําศูนย�มรดกวัฒนธรรมชาวเล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 1.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการ
จดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 

3.พฒันาการจดัการศกึษา
ขั 8นพื 8นฐานให้ได้มาตรฐาน
การศกึษา 

5.พฒันาและยกระดบัมาตรฐาน
การศกึษา 

 

4.ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จดัการศึกษานอกระบบและ
ตามอธัยาศยั 

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท. 01 

ดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบ
ของโรงเรียนและศพด. 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช(ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ปรับปรุงสภาพแวดล(อมให(เอื้อต�อการ
เรียนรู( 

ก�อสร(างอาคารเรียน 

ปรับปรุงซ�อมแซมต�อเติมอาคาเรียน 
 

สนับสนุนค�าใช(จ�ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

จัดกิจกรรมวันสําคัญ 
 

จัดกิจกรรมส�งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

สนับสนุนงบประมาณ.ในการจัดการ
เรียนการสอนให(แก�โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

จัดกิจกรรมค�ายเด็กและเยาวชน 

อบรมให(ความรู(พัฒนาศักยภาพเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

อบรมให(ความรู(การป9องกันยาเสพติด
แก�เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห�งชาติ 

จัดต้ังศูนย�การเรียนรู(ประจําหมู�บ(าน 

ก�อสร(างห(องสมุดประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณให(องค�กรเพ่ือ
ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 

จัดทัศนศึกษาดูงานแหล�งเรียนรู(และ     
ภูมิป?ญญาท(องถิ่น 

 

จัดโครงการการมีส�วนร�วมของผู(ปกครอง
และผู(มีส�วนเกี่ยวข(องในการจัดการศึกษา 
 

จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที�ยว 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้าง
อาชีพ เพื�อเพิ�มรายได้แก่ประชาชน 

4.จดัภมูิทศัน์ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

 

3.สง่เสริมและพฒันาแหลง่
ทอ่งเที�ยวให้ได้มาตรฐาน สากล 

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท. 01 

จัดฝ6กอบรมอาชีพระยะส้ันให(แก�
ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณให(แก�กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

จัดต้ังตลาดนัดชุมชนหน(าเทศบาล 
 

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู(ด(าน
การเกษตรให(แก�ประชาชน 

จัดกิจกรรมประกวดภาพถ�ายเพ่ือ
ส�งเสริมการท�องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน�ในพ้ืนท่ี 

5.ปรับปรุงและพฒันาสถานีขนสง่ ให้
ได้มาตรฐานเพื�อเป็นประตสููก่าร
ทอ่งเที�ยว 

ป9องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

ติดต้ังไฟประดับเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

จัดทําป9ายแนะนําสถานท่ีสําคัญและ
แหล�งท�องเท่ียว 

ดูแลรักษาอาคารสํานักงานสถานีขนส�ง
ผู(โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห�งท่ี 2 

ศึกษาออกแบบปรับปรุงสถานีขนส�ง
ผู(โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห�งท่ี 2 

ปรับปรุงพัฒนาสถานีขนส�งผู(โดยสาร
จังหวัดภูเก็ตแห�งท่ี 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 4.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัระบบบริการ
สาธารณสขุให้ได้มาตรฐาน 

4.พฒันาระบบการจดัการขยะ นํ 8าเสยี และ
มลพิษอื�นๆ 
 

3.สร้างจิตสาํนกึและกระบวนการมีสว่นร่วมในการ

ดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท. 01 

อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.รัษฎา 
 

สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานบ(านพักพิงสุนัข
จรจัดในการแก(ป?ญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 

จัดอบรมฟMNนฟู ความรู(เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. 
 

สนบัสนนุงบประมาณการดําเนินงานของ อสม. 

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 

จัดกิจกรรมเพ่ือแก(ป?ญหาสุนัข แมวจรจัดในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนให(ประชาชนหันมาออกกําลังกาย 

จัดกิจกรรมเพ่ือให(นักเรียนมีส�วนร�วมในการเปEน   
อสม.น(อยของโรงเรียน 

สํารวจสถานประกอบการจาํหน�ายอาหาร สะสมอาหาร
และสถานประกอบกิจการท่ีเปEนอันตรายต�อสุขภาพ 

ตรวจสขุาภิบาลอาหารตามหลกัสขุาภิบาล 

อบรมผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร 

จัดอบรมให(ความรู(ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล(อม 

จัดกิจกรรมให(ความรู(เรื่องเอดส�และโรคติดต�อทาง
เพศสัมพันธ� 

จัดกิจกรรมควบคุมป9องกันโรคไข(เลือดออกและ
โรคติดต�อท่ีนําโดยแมลงและสัตว� 

จัดกิจกรรมปลูกต(นไม(เพ่ือปรับภูมิทัศน�ให(มีความ
สวยงาม 

จัดกิจกรรมเพ่ือเปEนการอนุรักษ�ฟMNนฟูป3าชายเลน 

จัดกิจกรรมเพ่ือฟMNนฟูคุณภาพนํ้า 

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

จ(างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

จ(างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดงานกวาดขยะ
พร(อมตัดหญ(าในพ้ืนท่ี 

ก�อสร(างระบบบําบัดนํ้าเสีย 

จ(างเหมาเอกชนปรับปรุงดูแลรักษาสวนหย�อม 

จ(างเหมาเอกชนดูดโคลนเลนในคูระบายนํ้า 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 5.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื 8นฐาน 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม และระบบสาธารณปูโภค
ให้ได้มาตรฐาน 

3.ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ�ม
ประสทิธิภาพของระบบระบายนํ 8า
เพื�อปอ้งกนันํ 8าทว่ม 

5.พฒันาระบบไฟฟา้ และประปา 

 

4.จดัระเบียบและแก้ไขปัญหา

การจราจร 

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท. 01 

ก�อสร(าง/ปรับปรุงถนนให(ได(มาตรฐาน 
 

ก�อสร(างถนนพร(อมคูระบายนํ้าให(ได(
มาตรฐาน 
 

ก�อสร(างคูระบายนํ้า/วางท�อระบายนํ้าให(
ได(มาตรฐาน 
 

ก�อสร(างผนังกันดินป9องกันการพังทลาย
ของหน(าดิน 

ขุดลอกคูระบายนํ้าในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 

สํารวจศึกษาความเหมาะสมเพ่ือ
แก(ป?ญหานํ้าท�วม 

ปรับปรุงแหล�งนํ้า 
 

ก�อสร(างสะพานเพ่ือให(สะดวกในการ
สัญจร 

จัดซ้ือหินคลุก 
 

ขุดเจาะบ�อบาดาล 
 

ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรและ
เครื่องหมายจราจรในเขตตําบลรัษฎา 

ติดต้ังเครื่องหมายจราจรในพ้ืนท่ีตําบล 
รัษฎา 

ติดต้ังป9ายบอกช่ือซอย 
 

ติดต้ังไฟฟ9าสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 
 

ขยายเขตไฟฟ9าในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎาให(
ครอบคลุมทุกหมู�บ(าน 

ขยายเขตประปาในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎาให(
ครอบคลุมทุกหมู�บ(าน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ9า สถานท่ีราชการ
เทศบาลตําบลรัษฎา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 6.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การพฒันาท้องถิ�น 

3.สง่เสริมและสนบัสนนุการ
พฒันาศกัยภาพของบคุลากร 

5.ปรับปรุงประสทิธิภาพการ
จดัเก็บรายได้ 

4.ปรับปรุงและพฒันาเครื�องมือ
เครื�องใช้ และสถานที�ปฏิบตัิงาน 

6.พฒันาระบบประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูขา่วสารให้มีประสทิธิภาพ 

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท. 01 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค�กรสตรี 
 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 

จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน 
 

จัดทําแผนชุมชน 
 

สํารวจข(อมูลพ้ืนฐานของประชาชน 
 
จัดกิจกรรมเพ่ือสร(างความปรองดอง
สมานฉันท�แก�ประชาชนตําบลรัษฎา 

จัดกิจกรรมให(ความรู(เกี่ยวกับการ
คุ(มครองผู(บริโภค 

จัดอบรมให(ความรู(ด(านประชาธิปไตย 
 

จัดทําแผนพัฒนาท(องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ติดตามการดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปX 
 

จัดอบรมฝ6กทักษะทบทวนความรู(
แก�เจ(าหน(าท่ีบรรเทาสาธารณภัย 

จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให(แก�
เจ(าหน(าท่ีด(านรักษาความสงบ 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาล 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด(านการแพทย�ฉุกเฉิน 

จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช(สําหรับ
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงอาคารศูนย�ดับเพลิงของ
เทศบาล 

จัดจ(างเอกชนดูแลอาคารสํานักงาน
เทศบาล 

ปรับปรุงซ�อมแซมครุภัณฑ�และ
ส่ิงก�อสร(าง 

จัดซ้ือท่ีดินสําหรับใช(เปEนศูนย�
ราชการ 

จัดกิจกรรมเพ่ือสร(างแรงจูงใจใน
การชําระภาษีให(แก�ประชาชน 

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย�สินให(เปEนป?จจุบัน 

จัดทําส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ�
กิจกรรมต�างๆ ของเทศบาล 



4. แผนท่ียุทธศาสตร� (Strategy Map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน� 

พันธกิจ 

เป?าประสงค� 

“นํารัษฎา  พัฒนา  เพ่ือประชาเปBนสุข” 

1.พฒันาการศกึษา
ให้ได้มาตรฐาน 

3.พฒันาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน  

4.พฒันาทกัษะใน
การประกอบอาชีพ 
และสง่เสริมการ
ทอ่งเที�ยว 

5.พฒันาระบบ
บริการสาธารณสขุ
ให้ได้มาตรฐาน 

6.สร้างจิตสาํนกึและ
กระบวนการมีสว่น
ร่วมในการดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 

:.พฒันาระบบ
โครงสร้างพื 8นฐานให้
ได้มาตรฐาน 

=.พฒันาระบบบริหาร
จดัการองค์กรอยา่ง
โปร่งใส ตามหลกัการ
บริหารจดัการที�ด ี

1.ประชาชนได้รับ
โอกาสทาง
การศกึษา มีการ
พฒันาคนให้มี
คณุภาพ คณุธรรม
และจริยธรรม สร้าง
สงัคมแหง่การเรียนรู้ 
เพื�อรองรับการก้าวสู่
การเป็นประชาคม
อาเซยีน 

2.ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตที�ดี 
ได้รับบริการด้าน
สวสัดิการสงัคม
อยา่งทั�วถงึและ
เทา่เทียมกนั 

4.ชมุชนมีความ
เข้มแขง็ มีความ
มั�นคงปลอดภยั 
ปลอดปัญหายา
เสพติด และธํารงไว้
ซึ�งเอกลกัษณ์ 
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ�น 

4.ประชาชนมี
ทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ 
สามารถสร้าง
รายได้เพิ�มขึ 8น 
และแหลง่
ทอ่งเที�ยวมีการ
พฒันาให้ได้
มาตรฐานระดบั
สากล 

6.ทกุภาคสว่นมี
สว่นร่วมในการ
ดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ�งแวดล้อมให้คง
อยูส่บืไป 

7.ระบบโครงสร้าง
พื 8นฐานได้รับการ
พฒันาให้ได้มาตรฐาน 
ทกุพื 8นที� นํ 8าต้องไหล 
ไฟต้องสวา่ง ทางต้อง
สะดวก เพื�อยกระดบั
ความเป็นอยู ่รองรับ
การขยายตวัของเมือง
ในอนาคต 

>.เทศบาลตําบลรัษฎา
บริหารจดัการโดยใช้หลกั
ธรรมาภิบาล เน้นให้ทกุ
ภาคสว่นมีสว่นร่วมในการ
พฒันา เป็นหนว่ยงานที�
เข้าถงึสภาพปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอยา่งดี 
สร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของ
ให้กบัประชาชน 

5.ประชาชนใน
ท้องถิ�นสามารถ
เข้าถงึบริการ
สาธารณสขุ
พื 8นฐานอยา่ง
ทั�วถึง 

แบบ ยท. 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

ยุทธศาสตร� 
1.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้าน
การศกึษา 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
คณุภาพชีวิตและสงัคม 

4.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านเศรษฐกิจ
และการทอ่งเที�ยว 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านสาธารณสขุและ
สิ�งแวดล้อม 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื 8นฐาน 

6.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาด้านการเมือง
และการบริหาร 

เป?าประสงค� 1.ประชาชนได้รับ
โอกาสทาง
การศกึษา มีการ
พฒันาคนให้มี
คณุภาพ คณุธรรม
และจริยธรรม สร้าง
สงัคมแหง่การเรียนรู้ 
เพื�อรองรับการก้าวสู่
การเป็นประชาคม
อาเซยีน 

2.ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตที�ดี 
ได้รับบริการด้าน
สวสัดิการสงัคม
อยา่งทั�วถงึและ
เทา่เทียมกนั 

4.ชมุชนมีความ
เข้มแขง็ มีความ
มั�นคงปลอดภยั 
ปลอดปัญหายา
เสพติด และธํารงไว้
ซึ�งเอกลกัษณ์ 
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ�น 

4.ประชาชนมี
ทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ 
สามารถสร้าง
รายได้เพิ�มขึ 8น 
และแหลง่
ทอ่งเที�ยวมีการ
พฒันาให้ได้
มาตรฐานระดบั
สากล 

6.ทกุภาคสว่นมี
สว่นร่วมในการ
ดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ�งแวดล้อมให้คง
อยูส่บืไป 

7.ระบบโครงสร้าง
พื 8นฐานได้รับการ
พฒันาให้ได้มาตรฐาน 
ทกุพื 8นที� นํ 8าต้องไหล 
ไฟต้องสวา่ง ทางต้อง
สะดวก เพื�อยกระดบั
ความเป็นอยู ่รองรับ
การขยายตวัของเมือง
ในอนาคต 

>.เทศบาลตําบลรัษฎา
บริหารจดัการโดยใช้หลกั
ธรรมาภิบาล เน้นให้ทกุ
ภาคสว่นมีสว่นร่วมในการ
พฒันา เป็นหนว่ยงานที�
เข้าถงึสภาพปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอยา่งดี 
สร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของ
ให้กบัประชาชน 

5.ประชาชนใน
ท้องถิ�นสามารถ
เข้าถงึบริการ
สาธารณสขุ
พื 8นฐานอยา่ง
ทั�วถึง 

แบบ ยท. 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 2.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวติและสงัคม 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการจดั
กิจกรรมสาํหรับเด็ก ผู้สงูอาย ุ
ผู้ พิการและผู้ ด้อยโอกาส 

3.สง่เสริมและสนบัสนนุการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สนิของประชาชน 

5.สง่เสริมและสนบัสนนุการจดั
กิจกรรมด้านกีฬาและนนัทนาการ 

4.สง่เสริมและสนบัสนนุให้
ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

6.สง่เสริมและสนบัสนนุการจดั
กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถิ�น 

แบบ ยท. 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 1.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการ
จดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 

3.พฒันาการจดัการศกึษา
ขั 8นพื 8นฐานให้ได้มาตรฐาน
การศกึษา 

5.พฒันาและยกระดบัมาตรฐาน
การศกึษา 

 

4.ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จดัการศึกษานอกระบบและ
ตามอธัยาศยั 

แบบ ยท. 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที�ยว 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการ
สร้างอาชีพ เพื�อเพิ�มรายได้แก่
ประชาชน 

4.จดัภมูิทศัน์ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

 

3.สง่เสริมและพฒันาแหลง่
ทอ่งเที�ยวให้ได้มาตรฐาน สากล 

แบบ ยท. 02 

5.ปรับปรุงและพฒันาสถานีขนสง่ให้
ได้มาตรฐานเพื�อเป็นประตสููก่าร
ทอ่งเที�ยว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 4.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัระบบ
บริการสาธารณสขุให้ได้มาตรฐาน 

4.พฒันาระบบการจดัการขยะ นํ 8าเสยี 
และมลพิษอื�นๆ  
 

3.สร้างจิตสาํนกึและกระบวนการมีสว่นร่วม

ในการดแูลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล(อม 

แบบ ยท. 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 5.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื 8นฐาน 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม และระบบสาธารณปูโภค
ให้ได้มาตรฐาน 

3.ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ�ม
ประสทิธิภาพของระบบระบายนํ 8า
เพื�อปอ้งกนันํ 8าทว่ม 

5.พฒันาระบบไฟฟา้ และประปา 

 

4.จดัระเบียบและแก้ไขปัญหา

การจราจร 

แบบ ยท. 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร� 6.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การพฒันาท้องถิ�น 

3.สง่เสริมและสนบัสนนุการ
พฒันาศกัยภาพของบคุลากร 

5.ปรับปรุงประสทิธิภาพการ
จดัเก็บรายได้ 

4.ปรับปรุงและพฒันาเครื�องมือ
เครื�องใช้ และสถานที�ปฏิบตัิงาน 

6.พฒันาระบบประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูขา่วสารให้มีประสทิธิภาพ 

แบบ ยท. 02 



 

 

 

บทที� 4 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
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บทท่ี 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1.ประเด็นยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 

1) ยุทธศาสตร� (Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 

1.1 พันธกิจ พัฒนาการศึกษาให�ได�มาตรฐาน 
1.2 เป-าประสงค�  ประชาชนได�รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให�มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สร�าง

สังคมแห:งการเรียนรู� เพื่อรองรับการก�าวสู:การเป?นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป-าประสงค� ตัวชี้วัดเป-าประสงค� 

ประชาชนได�รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให�
มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สร�างสังคมแห:งการ
เรียนรู� เพื่อรองรับการก�าวสู:การเป?นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ประชาชนได�รับการศึกษาอย:างทั่วถึง มีความรู�ดี 
สุขภาพดี จิตใจดี อยู:ในสงัคมอย:างมีความสุข และ
ประสบความสาํเร็จ เป?นกําลังสาํคัญในการพัฒนาตาํบล
รัษฎาสู:ความเป?นสังคมแห:งการเรียนรู� มีความพร�อมใน
การก�าวสู:การเป?นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
1.3 แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส:งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย - ความพร�อมของเด็กปฐมวัยก:อนเข�ารับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน

การศึกษา 
- การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ได�มาตรฐาน

การศึกษา สอดคล�องกับการศึกษาของชาต ิ
3. ส:งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย 
- ประชาชนได�รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย:าง

ทั่วถึง 
4. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา - บุคลากรทางด�านการศึกษามีความรู�ความสามารถ 

ตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

1.4 หน:วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา/ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลรัษฎา 

1.5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร� 

 ยุทธศาสตร�จังหวัด : ยุทธศาสตร�ท่ี 2 สร�างความเชื่อม่ันแก:นักท:องเท่ียวและประชาชน 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน :   
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด�านส:งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 

แบบ ยท. 03 
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2) ยุทธศาสตร� (Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1 พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2 เป-าประสงค�  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได�รับบริการด�านสวัสดิการสังคมอย:างทั่วถึงและเท:าเทียมกัน 
  ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัย ปลอดปOญหายาเสพติด และธํารงไว�ซ่ึงเอกลักษณ� 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปOญญาท�องถ่ิน 
เป-าประสงค� ตัวชี้วัดเป-าประสงค� 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได�รับบริการด�าน
สวัสดิการสงัคมอย:างทั่วถึงและเท:าเทียมกัน 
2.ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัย ปลอด
ปOญหายาเสพติด และธาํรงไว�ซึ่งเอกลักษณ� 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปOญญาท�องถ่ิน 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได�รับบริการด�าน
สวัสดิการสงัคมอย:างทั่วถึงและเท:าเทียมกัน 
2.ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สนิ ปลอดปOญหายาเสพติด 
3. ประชาชนมีความสนใจกีฬาและการออกกําลังกาย  
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ� และมีสุขภาพจิตที่ด ี
4.ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปOญญาท�องถ่ิน ได�รับ
การธํารงรักษาไว�เพื่อให�เยาวชนรุ:นหลังได�สืบทอดต:อไป 

 
2.3 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส:งเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก 

ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส 
-  ประชาชนมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 

2. ส:งเสริมและสนับสนนุการรักษาความสงบเรียบร�อย
และความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย�สินของ
ประชาชน 

- ประชาชน และนักท:องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน 

 
3. ส:งเสริมและสนับสนุนให�ทุกภาคส:วนมีส:วนร:วมใน

การแก�ปOญหายาเสพติด 
- ปOญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลรัษฎาลดลง 

4. ส:งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านกีฬาและ
นันทนาการ 

- เด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลรัษฎาหันมาเล:น
กีฬาและออกกําลังกายมากข้ึน 

5. ส:งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด�านศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปOญญาท�องถ่ิน 

- ประเพณี วัฒนธรรมท�องถ่ิน และวันสําคัญต:างๆ ได�รับ
การสืบทอดให�คงอยู:คู:กับท�องถ่ิน 

2.4 หน:วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ฝSายปกครอง/ฝSายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา, กองสวัสดิการและสังคม,          
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

2.5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร� 

 ยุทธศาสตร�จังหวัด : ยุทธศาสตร�ท่ี 2 สร�างความเชื่อมม่ันให�แก:นักท:องเท่ียวและประชาชน 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน :   
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด�านส:งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 

แบบ ยท. 03 
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3) ยุทธศาสตร� (Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท:องเที่ยว 

3.1 พันธกิจ  พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและส:งเสริมการท:องเที่ยว  

3.2 เป-าประสงค�  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร�างรายได�เพิม่ข้ึน และแหล:งท:องเที่ยวมีการ
พัฒนาให�ได�มาตรฐานระดบัสากล 

เป-าประสงค� ตัวชี้วัดเป-าประสงค� 
ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร�าง
รายได�เพิ่มข้ึน และแหล:งท:องเที่ยวมีการพัฒนาให�ได�
มาตรฐานระดับสากล 

1.ชุมชนท่ีเข�มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย:าง
ยั่งยืน 
2.แหล:งท:องเที่ยวได�รับการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 

 
3.3 แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส:งเสริมและสนับสนนุการสร�างอาชีพ เพื่อเพิ่ม

รายได�แก:ประชาชน 
- ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได�ต:อหัวเพิ่มข้ึน 

2. ส:งเสริมและพฒันาแหล:งท:องเทีย่วให�ได�
มาตรฐานสากล 

- มีแหล:งท:องเที่ยวและจํานวนนักท:องเที่ยวเพิ่มข้ึนใน
พื้นที่ 

3. จัดภูมิทัศน�ให�มีความเป?นระเบียบเรียบร�อยสวยงาม - ภูมิทัศน�ในพื้นที่ตําบลรัษฎาได�รับการพัฒนาจนมี
ความสวยงาม 

4. ปรับปรุงและพัฒนาสถานีขนส:งให�ได�มาตรฐานเพื่อ
เป?นประตูสู:การท:องเที่ยว 

- สถานีขนส:งผู�โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห:งที่  2 มีการ
บริหารจัดการอย:างมีคุณภาพได�มาตรฐาน 

3.4 หน:วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสวัสดิการและสังคม, กองช:าง, สํานักปลัดเทศบาล 

3.5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร� 

 ยุทธศาสตร�จังหวัด : ยุทธศาสตร�ท่ี 2 สร�างความเชื่อม่ันให�แก:นักท:องเท่ียวและประชาชน 

    ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ปรับองค�กรให�รองรับการพัฒนาการท:องเท่ียวสู:มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน :   
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด�านส:งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาด�านการวางแผน การส:งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท:องเท่ียว 
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4) ยุทธศาสตร� (Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

4.1 พันธกิจ  - พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให�ได�มาตรฐาน 
  - สร�างจิตสํานึกและกระบวนการมีส:วนร:วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

4.2 เป-าประสงค�  - ประชาชนในท�องถ่ินสามารถเข�าถึงบริการสาธารณสุขข้ันพืน้ฐานอย:างทั่วถึง 
  - ทุกภาคส:วนมีส:วนร:วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คงอยู:สืบไป 

เป-าประสงค� ตัวชี้วัดเป-าประสงค� 
ประชาชนในท�องถ่ินสามารถเข�าถึงบริการสาธารณสุข
ข้ันพื้นฐานอย:างทั่วถึง 

ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
สมบูรณ� ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ 

ทุกภาคส:วนมีส:วนร:วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมคงอยู:สืบไป 

1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการฟWXนฟู 
2.สามารถบริหารจัดการแก�ปOญหาด�านมลพิษต:างๆ ได�
อย:างเป?นระบบ 
 

 
4.3 แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส:งเสริมและสนับสนนุการจัดระบบบริการ

สาธารณสุขให�ได�มาตรฐาน 
- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงได�รับการบริการ

สาธารณสุขอย:างทั่วถึง 
- ลดอัตราการแพร:ระบาดของโรคติดต:อ 

2. สร�างจิตสาํนึกและกระบวนการมีส:วนร:วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

- ประชาชนเข�ามามีส:วนร:วมมากข้ึนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

3. พัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย และมลพิษอ่ืนๆ - ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแก�ปOญหา
เร่ืองขยะ น้ําเสีย และมลพิษอ่ืนๆ 

4.4 หน:วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม, กองช:าง, กองสวัสดิการสังคม 

4.5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร� 

 ยุทธศาสตร�จังหวัด : ยุทธศาสตร�ท่ี 2 สร�างความเชื่อม่ันให�แก:นักท:องเท่ียวและประชาชน 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน :   
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด�านส:งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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5) ยุทธศาสตร� (Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

5.1 พันธกิจ  พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน  

5.2 เป-าประสงค�  ระบบโครงสร�างพืน้ฐานได�รับการพัฒนาให�ได�มาตรฐาน ทุกพื้นที ่น้ําต�องไหล ไฟต�องสว:าง ทาง
ต�องสะดวก เพื่อยกระดับความเป?นอยู: รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

เป-าประสงค� ตัวชี้วัดเป-าประสงค� 
ระบบโครงสร�างพื้นฐานได�รับการพัฒนาให�ได�มาตรฐาน 
ทุกพื้นที่ น้ําต�องไหล ไฟต�องสว:าง ทางต�องสะดวก เพื่อ
ยกระดับความเป?นอยู: รองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต 

ระบบสาธารณูปโภค น้ํ าประปา ไฟฟ-า ถนน ทาง
สาธารณะ แม:น้ํา ลําคลอง มีทั่วถึงและครอบคลุมทุก
พื้นที่  

 
5.3 แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ก:อสร�าง ปรับปรุง เส�นทางคมนาคม และระบบ

สาธารณปูโภคให�ได�มาตรฐาน 
- ในพื้นที่ตาํบลรัษฎามีถนนที่ได�มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

2. ก:อสร�าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ระบายน้ําเพื่อป-องกันน้ําท:วม 

- มีระบบการระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ ปOญหาน้ําท:วม
ขังในพื้นที่ลดลง 

3. จัดระเบียบและแก�ไขปOญหาการจราจร - ปOญหาการจราจรติดขัดลดลง 
4. พัฒนาระบบไฟฟ-า และประปา - มีการขยายเขตไฟฟ-า/ประปาครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 

5.4 หน:วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองช:าง 

5.5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร� 

 ยุทธศาสตร�จังหวัด : ยุทธศาสตร�ท่ี 1 แหล:งท:องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดับโลก 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน :   
  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
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6) ยุทธศาสตร� (Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 

6.1 พันธกิจ  พัฒนาการบริหารจัดการองค�กรอย:างโปร:งใส ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  

6.2 เป-าประสงค�  เทศบาลตาํบลรัษฎาบริหารจัดการโดยใช�หลักธรรมาภิบาล เน�นให�ทุกภาคส:วนมีส:วนร:วมในการ
พัฒนา เป?นหน:วยงานที่เข�าถึงสภาพปOญหาและความต�องการของประชาชนได�เป?นอย:างดี สร�าง
ความรู�สึกเป?นเจ�าของให�กับประชาชน 

เป-าประสงค� ตัวชี้วัดเป-าประสงค� 
เทศบาลตําบลรัษฎาบริหารจัดการโดยใช�หลักธรรมา   
ภิบาลเน�นให�ทุกภาคส:วนมีส:วนร:วมในการพัฒนา    
เป?นหน:วยงานที่เข�าถึงสภาพปOญหาและความต�องการ
ของประชาชนได�เป?นอย:างดี สร�างความรู�สึกเป?นเจ�าของ
ให�กับประชาชน 

เทศบาลตําบลรัษฎาเป?นองค�กรธรรมาภิบาล มีหลักการ
จัดการบริหารบ�านเมืองที่ดี มีศักยภาพและมาตรฐานใน
การให�บริการสาธารณะ 

 
6.3 แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส:งเสริมและสนับสนนุให�ประชาชนเข�ามามีส:วนร:วม

ในการพัฒนาท�องถ่ิน 
- ประชาชนสามารถเข�ามามีส:วนร:วมในการพัฒนา

ท�องถ่ินผ:านช:องทางต:างๆ เพิ่มข้ึน 
2. ส:งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
- บุคลากรเทศบาลมีความรู�ความสามารถเหมาะสมตาม

อํานาจหน�าที่ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช� และสถานที่

ปฏิบัติงาน 
- เทศบาลมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช�ที่มีประสิทธิภาพ 

เพียงพอต:อปริมาณงาน และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได� - การจัดเก็บรายได�มีประสิทธิภาพ มีรายได�เพิ่มข้ึน 
5. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ�ข�อมูลข:าวสารให� มี

ประสิทธิภาพ 
- การประชาสัมพนัธ�มีประสิทธิและทั่วถึง มีช:องทาง

การประชาสัมพนัธ�ผ:านหลายช:องทาง 

6.4 หน:วยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม, กองสวัสดิการและสังคม,      
กองคลัง, กองช:าง 

6.5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร� 

 ยุทธศาสตร�จังหวัด : ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ปรับองค�กรให�รองรับการพัฒนาการท:องเท่ียวสู:มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน :   
  ยุทธศาสตร�ท่ี 7 การพัฒนาด�านเมืองและการบริหาร 
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2. รายละเอียดแผนยุทธศาสตร� 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว
และประชาชน 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด�านการศึกษา พัฒนาการศึกษา
ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนได�รับ
การศึกษาอย�างท่ัวถึง 
มีความพร�อมในการ
ก�าวสู�การเป,น 

1 1 1 1 ส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

ความพร�อมของเด็ก
ปฐมวัยก�อนเข�ารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 ครั้ง/ป3 - ดูแลรักษาอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบของ
โรงเรียนและ ศพด. 

กองการศึกษา/   
ร.ร.ทต.รัษฎา/
ศพด.ในสังกัด

เทศบาลฯ 

 

    ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1 1 1 1   1  
โครงการ/ป3 

- จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช�ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

  

     1 1 1 1   1  
โครงการ/ป3 

- ปรับปรุง
สภาพแวดล�อมให�
เอ้ือต�อการเรียนรู� 

  

     1 - - -   1 โครงการ - ก�อสร�างอาคารเรียน 
 

  

     1 - - -   1 โครงการ - ปรับปรุงซ�อมแซม
ต�อเติมอาคารเรียน 

  

     6 6 6 6   อย�างน�อย 6 
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมวัน
สําคัญ 

  

     1 1 1 1   1  
โครงการ/ป3 

- สนับสนุนค�าใช�จ�าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 

  

     5 5 5 5   อย�างน�อย 5 
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว
และประชาชน 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด�านการศึกษา พัฒนาการศึกษา
ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนได�รับ
การศึกษาอย�างท่ัวถึง 
มีความพร�อมในการ
ก�าวสู�การเป,น
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

3 3 3 3 พัฒนาการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให�ได�มาตรฐาน
การศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ได�มาตรฐาน 
สอดคล�องกับ
การศึกษาของชาติ 

ป3ละ 3 
โรงเรียน 

- สนับสนุน
งบประมาณ.ในการ
จัดการเรียนการ
สอนให�แก�โรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี
ตําบลรัษฎา 

กองการศึกษา  

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก� 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ 

ด�านการศึกษา พัฒนาการศึกษา
ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนได�รับ
การศึกษาอย�างท่ัวถึง  

3 3 3 3 ส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษานอก 

ประชาชนได�รับ
การศึกษาท้ังในและ 

อย�าน�อย 3 
ค�าย/ป3 

- จัดกิจกรรมค�ายเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา  

นักท�องเท่ียว
และประชาชน 

   มีความพร�อมในการ
ก�าวสู�การเป,น
ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 

5 5 5 5 และตามอัธยาศัย นอกระบบอย�างท่ัวถึง อย�างน�อย 5 
โครงการ/ป3 

- อบรมให�ความรู�
พัฒนาศักยภาพเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน 

  

     1 1 1 1   1  
โครงการ/ป3 

- อบรมให�ความรู�การ
ป@องกันยาเสพติดแก�
เด็กและเยาวชน 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันเด็กแห�งชาต ิ

  

     - - 1 -   1 แห�ง - จัดตั้งศูนยAการเรียนรู�
ประจําหมู�บ�าน 

  

     - 1 - -   1 แห�ง - ก�อสร�างห�องสมดุ
ประชาชน 

  

     2 2 2 2   2 แห�ง/ป3 - สนับสนุน
งบประมาณให�
องคAกรเพ่ือส�งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด�านการศึกษา พัฒนาการศึกษา
ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนได�รับ
การศึกษาอย�างท่ัวถึง 
มีความพร�อมในการ 

1 1 1 1 พัฒนาและยก ระดับ
มาตรฐานการศึกษา 

บุคลากรทางด�าน
การศึกษามีความรู�
ความสามารถตาม 

อย�างน�อย 1 
โครงการ/ป3 

- จัดทัศนศึกษาดูงาน
แหล�งเรียนรู�และ 
ภูมิปCญญาท�องถ่ิน 

กองการศึกษา  

และประชาชน    ก�าวสู�การเป,น
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

4 4 4 4  ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

อย�างน�อย  4 
โครงการ/ป3 

- จัดโครงการการมี
ส�วนร�วมของ
ผู�ปกครองและผู�มี
ส�วนเก่ียวข�องในการ
จัดการศึกษา 

  

     2 2 2 2   อย�างน�อย  2 
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมประกัน
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

  

     2 2 2 2   อย�างน�อย  2 
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครแูละ 
บุคลากรทางการศึกษา 

  

สร�างความเช่ือม
มั่นให�แก� 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ 

ด�านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีได�รับบริการ 

10 10 10 10 ส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรม 

ประชาชนตําบลรัษฎา
มีคุณภาพชีวิต   

10 คน/ป3 - จ�ายเบ้ียยังชีพแก�
ผู�ปGวยเอดสA  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

นักท�องเท่ียว
และประชาชน 

ชีวิต   ด�านสวัสดิการสังคม
อย�างท่ัวถึงและเท�า
เทียมกัน 

100 100 100 100 สําหรับเด็ก ผู�สูงอายุ 
ผู�พิการและ
ผู�ด�อยโอกาส 

ท่ีดีข้ึน 100 
ครอบครัว/ป3 

- สงเคราะหAครอบครัว
ผู�ด�อยโอกาสทาง
สังคม 

  

     5 5 5 5   อย�างน�อย 5 
กิจกรรม/ป3 

- จัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ผู�สูงอาย ุ

  

     5 5 5 5   อย�างน�อย 5 
กิจกรรม/ป3 

- จัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู�
พิการ 

  

     2 2 2 2   อย�างน�อย 2 
กิจกรรม/ป3 

- จัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

     2 2 2 2   อย�างน�อย 2 
โครงการ/ป3 

- จัดโครงการเพ่ือ
สร�างความเข�มแข็ง
ของคนในครอบครัว 

  

สร�างความเช่ือม
มั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 

ด�านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ชุมชนมีความเข�มแข็ง 
มีความม่ันคง
ปลอดภัย  

2 2 2 2 ส�งเสริมและสนับสนุน
การรักษาความสงบ
เรียบร�อยและความ 

ประชาชน และ
นักท�องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ 

อย�างน�อย  
2 ครั้ง/ป3 

- จัดกิจกรรมฝIกซ�อม
แผนบรรเทา      
สาธารณภัย 

สํานักปลดัฯ  

และประชาชน และการรักษา
ความสงบ 

  ในชีวิตและทรัพยAสิน 
ปลอดปCญหายาเสพตดิ 

1 1 1 1 ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยAสินของ 

ทรัพยAสิน อย�างน�อย 1 
ครั้ง/ป3 

- จัดอบรมสมาชิก 
อปพร.เก�า/ใหม� 

  

 เรียบร�อย    2 2 2 2 ประชาชน  2 ครั้ง/ป3 - ตั้งด�านเพ่ือป@องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในช�วงเทศกาล 

  

     3 3 3 3   3 ครั้ง/ป3 - จัดฝIกอบรมการ
ระงับอัคคีภัยให�แก�
นักเรียน ประชาชน
และสถาน
ประกอบการ 

  

     1 1 1 1   1   
โครงการ/ป3 

- จัดโครงการสร�าง
ความตระหนักใน
ความปลอดภัยด�าน
การจราจร 

  

     1 1 1 1   1  
โครงการ/ป3 

- จัดโครงการจัด
ระเบียบความเป,น
ระเบียบเรียบร�อย
ของบ�านเมือง 

  

     1 - - -   1 โครงการ - ติดตั้งกล�องโทรทัศนA
วงจรปJด CCTV 

 
 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

สร�างความเช่ือม
มั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 

ด�านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ชุมชนมีความ
เข�มแข็ง มีความ
ม่ันคงปลอดภัย ใน 

1 1 1 1 ส�งเสริมและสนับสนุน
ให�ทุกภาคส�วนมสี�วน
ร�วมในการแก�ไข 

ปCญหายาเสพตดิใน
พ้ืนท่ีตําบลรัษฎาลดลง 

1 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมเพ่ือ
ต�อต�านยาเสพตดิใน
หมู�บ�าน 

สํานักปลดัฯ/
กอง

สาธารณสุขฯ 

 

และประชาชน และการรักษา
ความสงบ
เรียบร�อย 

  ชีวิตและทรัพยAสิน 
ปลอดปCญหายาเสพ
ติด  

4 4 4 4 ปCญหายาเสพตดิ  4   
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมรณรงคA
ป@องกันปCญหายา
เสพติด 

  

สร�างความเช่ือม
มั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด�านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนมีความ
สนใจกีฬาและการ
ออกกําลังกาย  

1 1 1 1 ส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด�าน
กีฬาและนันทนาการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลรัษฎา
หันมาเล�นกีฬาและ 

1 ครั้ง/ป3 - จัดส�งทีมเข�าร�วม
การแข�งขันกีฬา 
อปท.จังหวัดภูเก็ต 

กองการศึกษา  

และประชาชน    มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณAและมี
สุขภาพจิตท่ีด ี

1 1 1 1  ออกกําลังกายมากข้ึน อย�างน�อย 1 
รายการ/ป3 

- จัดส�งทีมเข�าร�วม
แข�งขันกีฬาประเภท
ต�างๆ ท้ังในระดับ
จังหวัดและประเทศ 

  

     1 1 1 1   อย�างน�อย 1 
กิจกรรม/ป3 

- จัดแข�งขันกีฬา
เทศบาล 

  

     1 1 1 1   อย�างน�อย 1 
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมให�แก�เด็ก
และเยาวชนในช�วง
ปJดภาคฤดูร�อน 

  

     - - 1 -   1 ชมรม/ป3 - ส�งเสริมสนับสนุน
การจัดตั้งชมรมกีฬา
ในพ้ืนท่ี 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - ยกย�องเชิดชูเกียรติ
แก�นักกีฬาผู�ทํา
ช่ือเสียงและผู�ให�การ
สนับสนุนด�านกีฬา 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - จัดซ้ืออุปกรณAกีฬา
ให�แก�หมู�บ�าน 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

     1 - - -   1 โครงการ - ปรับปรุงพ้ืนท่ีให�เป,น
ลานกีฬาและติดตั้ง
อุปกรณAสําหรับออก
กําลังกาย 

  

สร�างความเช่ือม
มั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ี

ด�านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปCญญา
ท�องถ่ินได�รับการธํารง 

3 3 3 3 ส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด�าน
ศาสนา ประเพณี  

ประเพณี วัฒนธรรม
ท�องถ่ิน และวันสําคัญ
ต�างๆ ของชาติได�รับ 

3    
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันสําคัญของ
เทศบาล 

สํานักปลดัฯ/ 
กองการศึกษา 

 

และประชาชน และภมูิปCญญา
ท�องถ่ิน 

  รักษาไว�เพ่ือให�เยาวชน
รุ�นหลังได�สืบทอด
ต�อไป 

10 10 10 10 ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปCญญาท�องถ่ิน 

การสืบทอดให�คงอยู�คู�
กับท�องถ่ิน 

อย�างน�อย 
10 

กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันสําคัญด�าน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท�องถ่ิน 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - จัดทําหนังสือ
อนุรักษAภูมิปCญญา
ท�องถ่ิน 

  

     2 2 2 2   อย�างน�อย 2 
แห�ง/ป3 

- อุดหนุนวัดและ
มัสยดิในพ้ืนท่ี 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3  - อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมในการจัด
งานท�าวเทพกระษัตรี
ท�าวศรีสุนทร 

  

     3 3 3 3   อย�างน�อย 3 
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
ศิลปะ วัฒนธรรม
และภมูิปCญญา
ท�องถ่ิน 

  

     1 - - -   1 แห�ง - จัดทําศูนยAมรดก
วัฒนธรรมชาวเล 

 
 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด�านเศรษฐกิจ
และการ
ท�องเท่ียว 

พัฒนาทักษะใน
การประกอบ
อาชีพและส�งเสริม 

ชุมชนมีความเข�มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได�อย�างยั่งยืน 

3 3 3 3 ส�งเสริมและสนับสนุน
การสร�างอาชีพ เพ่ือ
เพ่ิมรายได�แก� 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
อาชีพ มีรายได�ต�อหัว
เพ่ิมข้ึน 

3 กลุ�ม/ป3 - จัดฝIกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให�แก�
ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

และประชาชน   การท�องเท่ียว  1 1 1 1 ประชาชน  1 ครั้ง/ป3 - สนับสนุน
งบประมาณให�แก�
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

  

     1 - - -   1 แห�ง - จัดตั้งตลาดนัด
ชุมชนหน�าเทศบาล 

  

     1 1 1 1   อย�างน�อย  1 
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู�
ด�านการเกษตร
ให�แก�ประชาชน 

  

ปรับองคAกรให�
รองรับการ
พัฒนาการ
ท�องเท่ียวสู�
มาตรฐานสากล 

การพัฒนาด�าน
การวางแผน 
การส�งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ
ท�องเท่ียว 

ด�านเศรษฐกิจ
และการ
ท�องเท่ียว 

พัฒนาทักษะใน
การประกอบ
อาชีพและส�งเสริม
การท�องเท่ียว 

แหล�งท�องเท่ียวได�รบั
การพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

1 1 1 1 ส�งเสริมและพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียวให�ได�
มาตรฐานสากล 

มีแหล�งท�องเท่ียวและ
จํานวนนักท�องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี 

1 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมประกวด
ภาพถ�ายเพ่ือ
ส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว 

สํานักปลดัฯ  

ปรับองคAกรให�
รองรับการ 

การพัฒนาด�าน
การวางแผน  

ด�านเศรษฐกิจ
และการ 

พัฒนาทักษะใน
การประกอบ 

แหล�งท�องเท่ียวได�รบั
การพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

1 1 1 1 จัดภูมิทัศนAให�มีความ
เป,นระเบียบเรียบร�อย 

ภูมิทัศนAในพ้ืนท่ีตําบล
รัษฎาได�รับการพัฒนา 

1  
โครงการ/ป3 

- ปรับปรุงภูมิทัศนAใน
พ้ืนท่ี 

กองช�าง  

พัฒนาการ
ท�องเท่ียวสู� 

การส�งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย  

ท�องเท่ียว อาชีพและส�งเสริม
การท�องเท่ียว 

 1 1 1 1 สวยงาม จนมีความสวยงาม 1  
โครงการ/ป3 

- ป@องกันการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ 

  

มาตรฐานสากล กรรมและการ
ท�องเท่ียว 

   1 1 1 1   1 
 โครงการ/ป3 

- ติดตั้งไฟประดบั
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

  

     1 1 1 1   1  
โครงการ/ป3 

- จัดทําป@ายแนะนํา
สถานท่ีสําคัญและ
แหล�งท�องเท่ียว 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

ปรับองคAกรให�
รองรับการ
พัฒนาการ
ท�องเท่ียวสู� 

การพัฒนาด�าน
การวางแผน 
การส�งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย  

ด�านเศรษฐกิจ
และการ
ท�องเท่ียว 

พัฒนาทักษะใน
การประกอบ
อาชีพและส�งเสริม
การท�องเท่ียว 

แหล�งท�องเท่ียวได�รบั
การพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

3 3 3 3 ปรับปรุงและพัฒนา
สถานีขนส�ง ให�ได�
มาตรฐานเพ่ือเป,น
ประตสูู�การท�องเท่ียว 

สถานีขนส�งผู�โดยสาร
จังหวัดภูเก็ตแห�งท่ี 2 
มีการบรหิารจัดการ
อย�างมีคุณภาพได� 

3 
กิจกรรม/ป3 

- ดูแลรักษาอาคาร
สํานักงานสถานี
ขนส�งผู�โดยสาร
จังหวัดภูเก็ตแห�งท่ี 2 

สํานักปลดัฯ  

มาตรฐานสากล กรรมและการ
ท�องเท่ียว 

   1 - - -  มาตรฐาน 1 โครงการ - ศึกษาออกแบบ
ปรับปรุงสถานีขนส�ง
ผู�โดยสารจังหวัด
ภูเก็ตแห�งท่ี 2 

  

     1 1 1 1   อย�างน�อย 1 
โครงการ/ป3 

- ปรับปรุงพัฒนา
สถานีขนส�ง
ผู�โดยสารจังหวัด
ภูเก็ตแห�งท่ี 2 

  

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด�านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมสีุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

1 1 1 1 ส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดระบบบริการ
สาธารณสุขให�ได� 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงได�รับการ
บริการสาธารณสุข 

1 ครั้ง/ป3 - อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ทต.รัษฎา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

และประชาชน    สมบูรณA ปราศจาก
โรคภยัไข�เจ็บ 

1 1 1 1 มาตรฐาน อย�างท่ัวถึง 1 ครั้ง/ป3 - สนับสนุน
งบประมาณการ
ดําเนินงานบ�านพัก
พิงสุนัขจรจัดในการ
แก�ปCญหาสุนัขจรจัด
ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - สนับสนุน
งบประมาณการ
ดําเนินงานของ   
อสม. 

  

     3 3 3 3   3 ครั้ง/ป3  - จัดอบรมฟSTนฟู 
ความรู�เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมวันงด
สูบบุหรีโ่ลก 

  

     1 1 1 1   1 
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก�ปCญหาสุนัข แมว
จรจัดในพ้ืนท่ี 

  

     1 1 1 1   1   
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนให�
ประชาชนหันมา
ออกกําลังกาย 

  

     1 1 1 1   1   
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให�
นักเรียนมสี�วนร�วม
ในการเป,น อสม. 
น�อยของโรงเรียน 

  

     1 - - -   1 โครงการ - สํารวจสถาน
ประกอบการ
จําหน�ายอาหาร 
สะสมอาหารและ
สถานประกอบ
กิจการท่ีเป,น
อันตรายต�อสุขภาพ 

  

     3 3 3 3   3  
กิจกรรม/ป3 

- ตรวจสุขาภิบาล
อาหารตามหลัก
สุขาภิบาล 

  

     1 1 1 1   1  
โครงการ/ป3 

- อบรม
ผู�ประกอบการ
จําหน�ายอาหาร 

 
 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว
และประชาชน 

การพัฒนาด�าน
ส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด�านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณA
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภยัไข�เจ็บ 

1 1 1 1 ส�งเสริมและสนับสนุน
การจัดระบบบริการ
สาธารณสุขให�ได�
มาตรฐาน 

ลดอัตราการแพร�
ระบาดของโรคติดต�อ 

1 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมให�
ความรู�เรื่องโรค
เอดสAและโรคตดิต�อ
ทางเพศสัมพันธA 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมควบคุม
ป@องกันโรค
ไข�เลือดออกและ
โรคตดิต�อท่ีนําโดย
แมลงและสัตวA 

  

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว
และประชาชน 

การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

ด�านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

สร�างจิตสํานึก   
และกระบวนการมี
ส�วนร�วมในการดูแล
รักษาทรัพยากร 

ทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล�อมได�รับการ
ฟSTนฟู 

5 5 5 5 สร�างจิตสํานึก และ
กระบวนการมีส�วนร�วม
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนเข�ามามสี�วน
ร�วมมากข้ึนในการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 

5  
โครงการ/ป3 

- จัดอบรมให�ความรู�
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

กอง
สาธารณสุขฯ/
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

   ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

 2 2 2 2 และสิ่งแวดล�อม สิ่งแวดล�อม 2 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมปลูก
ต�นไม�เพ่ือปรับภมูิ
ทัศนAให�มีความ
สวยงาม 

  

     2 2 2 2   2 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมเพ่ือเป,น
การอนุรักษAฟSTนฟูปGา
ชายเลน 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- จัดกิจกรรมเพ่ือ
ฟSTนฟูคุณภาพนํ้า 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- ตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

  

     5 5 5 5   ไม�น�อยกว�า 
5 ครั้ง/ป3 

- จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day 

 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

สร�างความ
เช่ือมั่นให�แก�
นักท�องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ 

ด�านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

สร�างจิตสํานึก   
และกระบวนการมี
ส�วนร�วมในการดูแล 

แก�ปCญหาด�านมลพิษ
ต�างๆ ได�อย�างเป,น
ระบบ 

2 2 2 2 พัฒนาระบบการ
จัดการขยะ นํ้าเสยี 
และมลพิษอ่ืนๆ 

ความมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
การแก�ปCญหาเรื่องขยะ  

2  
โครงการ/ป3 

- จ�างเหมาเอกชนใน
การจัดเก็บขยะมลู
ฝอยในพ้ืนท่ี 

กอง
สาธารณสุขฯ/

กองช�าง 

 

และประชาชน สิ่งแวดล�อม  รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

 1 1 1 1  นํ้าเสียและมลพิษอ่ืนๆ 1 
โครงการ/ป3 

- จ�างเหมาเอกชน
รักษาความสะอาด
งานกวาดขยะพร�อม
ตัดหญ�าในพ้ืนท่ี 

  

     - 1 - -   1 แห�ง - ก�อสร�างระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- จ�างเหมาเอกชน
ปรับปรุงและซ�อม
บํารุงดูแลรักษา
สวนหย�อม 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- จ�างเหมาเอกชนดดู
โคลนเลนในคู
ระบายนํ้า 

  

แหล�งท�องเท่ียว
ทางทะเลท่ีม ี

การพัฒนาด�าน
โครงสร�าง 

ด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
นํ้าประปา ไฟฟ@า ถนน  

3 3 3 3 ก�อสร�าง ปรับปรุง 
เส�นทางคมนาคม  

ในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎามี
ถนนท่ีได�มาตรฐาน 

3 
โครงการ/ป3 

- ก�อสร�าง/ปรับปรุง
ถนนให�ได�มาตรฐาน 

กองช�าง  

มาตรฐานระดับ
โลก 

พ้ืนฐาน  ให�ได�มาตรฐาน ทางสาธารณะ แม�นํ้า
ลําคลอง มีท่ัวถึงและ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

3 3 3 3 และระบบ
สาธารณูปโภคให�ได�
มาตรฐาน 

เพ่ิมข้ึน 3 
โครงการ/ป3 

- ก�อสร�างถนนพร�อม
คูระบายนํ้าให�ได�
มาตรฐาน 

  

     - - 1 -   1 แห�ง - ก�อสร�างสะพาน
เพ่ือให�สะดวกใน
การสญัจร 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- จัดซ้ือหินคลุก   

     1 - - -   1 โครงการ - ขุดเจาะบ�อบาดาล 
 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

แหล�งท�องเท่ียว
ทางทะเลท่ีมี
มาตรฐานระดับ 

การพัฒนาด�าน
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

ด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร�างพ้ืนฐาน
ให�ได�มาตรฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
นํ้าประปา ไฟฟ@า ถนน 
ทางสาธารณะ แม�นํ้า  

1 1 1 1 ก�อสร�าง ปรับปรุง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบระบายนํ้า 

มีระบบระบายนํ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปCญหา
นํ้าท�วมขังในพ้ืนท่ี 

1 
โครงการ/ป3 

- ก�อสร�างคูระบาย
นํ้า/วางท�อระบาย
นํ้าให�ได�มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ

กองช�าง/ 

 

โลก    ลําคลอง มีท่ัวถึงและ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

1 1 1 1 เพ่ือป@องกันนํ้าท�วม ลดลง 1 
โครงการ/ป3 

- ก�อสร�างผนังกันดิน
ป@องกันการพังทลาย
ของหน�าดิน 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- ขุดลอกคูระบายนํ้า
ในพ้ืนท่ีตําบรัษฎา 

  

     1 - - -   1 โครงการ - สํารวจศึกษาความ
เหมาะสมเพ่ือ
แก�ปCญหานํ้าท�วม 

  

     1 - - -   1 โครงการ - ปรับปรุงแหล�งนํ้า   
แหล�งท�องเท่ียว
ทางทะเลท่ีมี
มาตรฐานระดับ
โลก 

การพัฒนาด�าน
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

ด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร�างพ้ืนฐาน
ให�ได�มาตรฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
นํ้าประปา ไฟฟ@า ถนน 
ทางสาธารณะ แม�นํ้า 
ลําคลอง มีท่ัวถึงและ 

1 1 1 1 จัดระเบียบและแก�ไข
ปCญหาการจราจร 

ปCญหาการจราจร
ติดขัดลดลง 

1  
โครงการ/ป3 

- ปรับปรุงสญัญาณ
ไฟจราจรและ
เครื่องหมายจราจร
ในเขตตําบลรัษฎา 

กองช�าง  

    ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- ติดตั้งเครื่องหมาย
จราจรในพ้ืนท่ีตําบล
รัษฎา 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- ติดตั้งป@ายบอกช่ือ
ซอย 

  

แหล�งท�องเท่ียว
ทางทะเลท่ีมี
มาตรฐานระดับ 

การพัฒนาด�าน
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

ด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร�างพ้ืนฐาน
ให�ได�มาตรฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
นํ้าประปา ไฟฟ@า ถนน 
ทางสาธารณะ แม�นํ้า  

1 1 1 1 พัฒนาระบบไฟฟ@า 
และประปา 

มีการขยายเขตไฟฟ@า/
ประปาครอบคลมุทุก
พ้ืนท่ี 

1 
โครงการ/ป3 

- ติดตั้งไฟฟ@า
สาธารณะในพ้ืนท่ี
ตําบลรัษฎา 

กองช�าง  

โลก    ลําคลอง มีท่ัวถึงและ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- ขยายเขตไฟฟ@าใน
พ้ืนท่ีตําบลรัษฎาให�
ครอบคลมุทุก
หมู�บ�าน 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- ขยายเขตประปาใน
ตําบลรัษฎาให�
ครอบคลมุทุก
หมู�บ�าน 

  

     1 - - -   1 โครงการ - ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ@า สถานท่ี
ราชการเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

  

ปรับองคAกรให�
รองรับการ
พัฒนาการ 

การพัฒนาด�าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ด�านการเมือง
และการบริหาร 

พัฒนาการบริหาร
จัดการองคAกร
อย�างโปร�งใส ตาม 

เทศบาลตําบลรัษฎา
เป,นองคAกรธรรมาภิบาล 
มีหลักการจัดการ 

2 2 2 2 ส�งเสริมและสนับสนุน
ให�ประชาชนเข�ามามี
ส�วนร�วมในการพัฒนา 

ประชาชนสามารถเข�า
มามีส�วนร�วมในการ
พัฒนาท�องถ่ินผ�าน 

อย�างน�อย 2   
โครงการ/ป3 

- จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพองคAกร
สตร ี

สํานักปลดัฯ/
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

ท�องเท่ียวสู�
มาตรฐานสากล 

  หลักการบริหาร
จัดการท่ีด ี

บริหารบ�านเมืองท่ีดี   
มีศักยภาพและ
มาตรฐานในการ 

2 2 2 2 ท�องถ่ิน ช�องทางต�างๆ เพ่ิมข้ึน 2   
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาสา 
สมัครพัฒนาชุมชน 

  

    ให�บริการสาธารณะ 1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- จัดกิจกรรมเทศบาล
พบประชาชาชน 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- จัดทําแผนชุมชน   

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - สํารวจข�อมูลพ้ืนฐาน
ของประชาชน 

  

     3 3 3 3   3    
กิจกรรม/ป3 

- จัดกิจกรรมเพ่ือสร�าง
ความปรองดอง
สมานฉันทAแก�
ประชาชนตําบล
รัษฎา 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมให�
ความรู�เก่ียวกับการ
คุ�มครองผู�บริโภค 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - จัดอบรมให�ความรู�
ด�านประชาธิปไตย 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - จัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินโดยกระบวน 
การมีส�วนร�วม 

  

     1 1 1 1   1 ครั้ง/ป3 - ติดตามการดําเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนาสามป3 

  

ปรับองคAกรให�
รองรับการ
พัฒนาการ
ท�องเท่ียวสู� 

การพัฒนาด�าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ด�านการเมือง
และการบริหาร 

พัฒนาการบริหาร
จัดการองคAกร
อย�างโปร�งใส ตาม
หลักการบริหาร 

เทศบาลตําบลรัษฎา
เป,นองคAกรธรรมาภิบาล 
มีหลักการจัดการ
บริหารบ�านเมืองท่ีดี    

1 1 1 1 ส�งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

บุคลากรเทศบาลมี
ความรู�ความสามารถ
เหมาะสมตามอํานาจ
หน�าท่ี 

1 
โครงการ/ป3 

-  จัดอบรมฝIกทักษะ 
ทบทวนความรู�แก�
เจ�าหน�าท่ีบรรเทา   
สาธารณภัย 

สํานักปลดัฯ/
กอง

สาธารณสุขฯ 

 

มาตรฐานสากล   จัดการท่ีด ี มีศักยภาพและ
มาตรฐานในการ
ให�บริการสาธารณะ 

1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- จัดอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให�แก�
เจ�าหน�าท่ีด�านรักษา
ความสงบ 

  

     1 1 1 1   1 
 โครงการ/ป3 

- จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาล 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด�านการแพทยA
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 

  



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป*าประสงค�  
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค-าเป*าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก/าว 
หน/าของ
เป*าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน-วยงาน
รับผิดชอบ 

หน-วยงาน
สนับสนุน 60 61 62 63 

ปรับองคAกรให�
รองรับการ
พัฒนาการ 

การพัฒนาด�าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ด�านการเมือง
และการบริหาร 

พัฒนาการบริหาร
จัดการองคAกร
อย�างโปร�งใส ตาม 

เทศบาลตําบลรัษฎา
เป,นองคAกรธรรมาภิบาล 
มีหลักการจัดการ 

6 6 6 6 ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช� 
และสถานท่ี 

เทศบาลมเีครื่องมือ 
เครื่องใช�ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

6 กอง/ป3 - จัดซ้ือเครื่องมือ
เครื่องใช�สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกกอง  

ท�องเท่ียวสู�
มาตรฐานสากล 

  หลักการบริหาร
จัดการท่ีด ี

บริหารบ�านเมืองท่ีดี  
มีศักยภาพและ 

1 - - - ปฏิบัติงาน ต�อปริมาณงานและ
การปฏิบัติงานของ  

1 โครงการ - ปรับปรุงอาคารศูนยA
ดับเพลิงของเทศบาล 

  

    มาตรฐานในการ
ให�บริการสาธารณะ 

4 4 4 4  บุคลากร 4   
กิจกรรม/ป3 

- จัดจ�างเอกชนดูแล
อาคารสํานักงาน
เทศบาล 

  

     1 1 1 1   1 
โครงการ/ป3 

- ปรับปรุงซ�อมแซม
ครุภณัฑAและ
สิ่งก�อสร�าง 

  

     - - 1 -   1 โครงการ - จัดซ้ือท่ีดินสําหรับ
ใช�เป,นศูนยAราชการ 

  

ปรับองคAกรให�
รองรับการ
พัฒนาการ
ท�องเท่ียวสู� 

การพัฒนาด�าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ด�านการเมือง
และการบริหาร 

พัฒนาการบริหาร
จัดการองคAกร
อย�างโปร�งใส ตาม
หลักการบริหาร 

เทศบาลตําบลรัษฎา
เป,นองคAกรธรรมาภิบาล 
มีหลักการจัดการ
บริหารบ�านเมืองท่ีดี    

1 1 1 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได� 

การจัดเก็บรายได�มี
ประสิทธิภาพ มีรายได�
เพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง/ป3 - จัดกิจกรรมเพ่ือ
สร�างแรงจูงใจใน
การชําระภาษีให�แก�
ประชาชน 

กองคลัง  

มาตรฐานสากล   จัดการท่ีด ี มีศักยภาพและ
มาตรฐานในการ
ให�บริการสาธารณะ 

1 - 1 -   2 ป3/ครั้ง - ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยAสินให�เป,น
ปCจจุบัน 

  

ปรับองคAกรให�
รองรับการ
พัฒนาการ
ท�องเท่ียวสู�
มาตรฐานสากล 

การพัฒนาด�าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ด�านการเมือง
และการบริหาร 

พัฒนาการบริหาร
จัดการองคAกร
อย�างโปร�งใส ตาม
หลักการบริหาร
จัดการท่ีด ี

เทศบาลตําบลรัษฎา
เป,นองคAกรธรรมาภิบาล 
มีหลักการจัดการ
บริหารบ�านเมืองท่ีดี   
มีศักยภาพและ
มาตรฐานในการ
ให�บริการสาธารณะ 

4 4 4 4 พัฒนาระบบ
ประชาสมัพันธAข�อมูล
ข�าวสารให�มี
ประสิทธิภาพ 

การประชาสัมพันธAท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง มีช�องทางการ
ประชาสมัพันธAผ�าน
หลากหลายช�องทาง 

4    
กิจกรรม/ป3 

- จัดทําสื่อเพ่ือ
ประชาสมัพันธA
กิจกรรมต�างๆ ของ
เทศบาล 

สํานักปลดัฯ  
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3. หน�วยงานรับผิดชอบ                    
 

ลําดับ ยุทธศาสตร� หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. ด�านการศึกษา 1.  กองการศึกษา 

2.  โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา 

3.  ศูนย พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลรัษฎา 

2. ด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 1.  กองสวัสดิการสังคม 

2. สํานักปลัดเทศบาล 

3.  กองการศึกษา 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
3. ด�านเศรษฐกิจและการท7องเท่ียว 1.  กองสวัสดิการสังคม 

2.  สํานักปลัดเทศบาล 

3.  กองช7าง 

4. ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

2. กองช7าง 

3. กองสวัสดิการสังคม 
5. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1.  กองช7าง 

6. ด�านการเมืองและการบริหาร 1.  สํานักปลัดเทศบาล 

2.  กองสวัสดิการสังคม 

3.  กองคลัง 

4.  กองช7าง 

5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

6.  กองการศึกษา 
                                                                                                                                               



 

 

 

บทที� . 

การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
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ส�วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 

1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล�องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด�วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 ข�อ 29 กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เม่ือดําเนินการเสร็จแล�ว รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต"อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต"อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย"าง
น�อยป;ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป; ท้ังนี้ให�ป>ดประกาศโดยเป>ดเผยไม"น�อยกว"าสามสิบวัน 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินเป?นการติดตามและประเมินผลความสอดคล�องและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามป;ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินได�ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว"าเป?นไปตามเป@าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับ
พันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสู"การบรรลุวิสัยทัศน(ท่ีองค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินกําหนดหรือไม" และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินร"วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามป;และประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป; ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป; ดังนี้ 

(1) ความสอดคล�อง (Relevance) ของยุทธศาสตร( แผน และกลยุทธ(ท่ีกําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน"วยงาน 
(3) ความก�าวหน�า (Progress) กิจกรรมท่ี กําหนดไว�ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป?นการศึกษาความสัมพันธ(ระหว"างผลผลิตกับทรัพยากรท่ี

ใช�โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป?นการศึกษาถึงผลท่ีได�รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ(และผลผลิต (Outcome and Output) เป?นการประเมินผลประโยชน(ท่ีเกิดจาก

การทํากิจกรรมท่ีมีต"อกลุ"มเป@าหมายท่ีได�รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน
จากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป?นการศึกษาผลท่ีได�รับรวมยอด (Overall Effect) 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช�หรืออาจ
เลือกใช�ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป;ก็ได� โดยอย"างน�อยต�องสามารถประเมิน
ความสอดคล�องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก�าวหน�าของแผนพัฒนาสามป;ได� ท้ังนี้ ข้ึนอยู" กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป; อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป; ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป; ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป;ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได�ตั้งแต"ก"อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป;
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป;ต"อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน
เสนอต"อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัด 
พร�อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย"างน�อยป;ละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินอาจให�ความเห็นหรือ
ข�อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป;และโครงการพัฒนาต"อผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต"อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท�องถ่ินระดับจังหวัดได� 

2. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
 1. ผู�เข�าร"วมติดตามและประเมินผล ได�แก" คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู�รับผิดชอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร( ประชาชนในท�องถ่ินท่ีได�รับการแต"งต้ัง ผู�มีส"วนได�เสียในท�องถ่ินนั้นๆ  
 2. เครื่องมือท่ีใช�สําหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูลยุทธศาสตร(ท่ีได�กําหนดข้ึนซ่ึงมี
ผลต"อการพัฒนาท�องถ่ิน ข�อมูลดังกล"าวอาจเป?นได�ท้ังข�อมูลเชิงปริมาณ และข�อมูลเชิงคุณภาพ ความจําเป?นสําคัญ
ในการนํามาหาค"าผลของประโยชน( ท่ีได�รับจากแผน ยุทธศาสตร( อาจเป?นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ( 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู� แบบบันทึกข�อมูล แบบวัดความรู� แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพ่ือนําไปวิเคราะห(ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต"างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน
นั้นๆ  
 3. กรรมวิธี อันได�แก" วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับ
ยุทธศาสตร( ซ่ึงเป?นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต"างๆ ท่ีเป?นทรัพย(สินขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องกับ
การพัฒนาท�องถ่ิน เอกสารเบิกจ"ายงบประมาณ เช"น ถนน แม"น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ(ท่ีดินและสิ่งก"อสร�างต"างๆ  
 



-110- 

กลุ"มผลประโยชน(ต"างๆ เพ่ือตรวจดูว"าดําเนินการให�เป?นไปตามวัตถุประสงค(และได�รับผลตามท่ีต้ังไว�หรือไม" 
ทรัพย(สินต"างๆ มีอยู"จริงหรือไม" สภาพของทรัพย(สินนั้นเป?นอย"างไร เป?นต�น ซ่ึงเป?นการกําหนดวิธีการเช"นนี้ต�องมี
การเก็บข�อมูล วิเคราะห(ข�อมูล (Data Analysis) ด�วย 

การนําแผนพัฒนาสามป;ไปสู"การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนดองค(กรท่ีรับผิดชอบ 
วิธีการติดตาม และห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548  
 ข�อ 28 กําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต"งต้ังคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ประกอบด�วย 

 (1) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือก   จํานวนสามคน 
 (2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 (3) ผู�แทนหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 (4) หัวหน�าส"วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง    จํานวนสองคน 
 (5) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 

โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข�อ 28 ให�มีวาระอยู"ในตําแหน"งคราวละสองป; และอาจได�รับการ
คัดเลือกอีกได� โดยมีอํานาจหน�าท่ี ตามระเบียบข�อ 29 ดังนี้ 

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต"อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต"อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย"างน�อย ป;ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป; ท้ังนี้ให�ป>ดประกาศโดยเป>ดเผยไม"น�อยกว"าสามสิบวัน 

 (4) แต"งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช"วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ท้ังนี้ ยังได�กําหนดไว�ในระเบียบฯ 

ข�อ 30 องค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินอาจมอบให�หน"วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร"วม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได� โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทําร"างข�อกําหนด ขอบข"าย และ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให�หน"วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 

 (2) ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติข�อกําหนด ขอบข"ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน"วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร"วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4) ให�หน"วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร"วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงได�จากการติดตาม และประเมินผลต"อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล        
เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู�บริหารท�องถ่ิน 

 (5) ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต"อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ โดยท่ัวกัน และ 

ข�อ 31 เพ่ือประโยชน(ของประชาชนโดยส"วนรวมและเพ่ือให�การบริหารงานขององค(กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินสอดคล�องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให�มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินได�ตามความเหมาะสม 



-111- 

3 เครื่องมือท่ีใช/ในการติดตามและประเมินผล  
 เป?นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
กําหนดรูปแบบท่ีจะใช�ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว"า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยู"ภายใต�
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไว�หรือไม" และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค(ท่ีได�วางไว�หรือไม" 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร(การพัฒนาเทศบาลตําบลรัษฎาใช�รูปแบบท่ีกรมส"งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินกําหนดเป?นแนวทางไว�  คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช/แบบรายงาน   

แบบท่ี  1   แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร(ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช/แบบรายงาน   
แบบท่ี 2    แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร(สําหรับแผนยุทธศาสตร(การ

พัฒนาท�องถ่ินเพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร( 
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แบบท่ี 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป?นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร(ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร(แล�ว 
ชื่อองค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน  เทศบาลตําบลรัษฎา      
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินการ 

ไม�มีการ
ดําเนินการ 

ส�วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท/องถิ่น   
1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาท�องถ่ิน   
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาท�องถ่ิน   
3 มีการจัดประชุมอย"างต"อเนื่องสมํ่าเสมอ   
4 มีจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
6 มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร"างแผน

ยุทธศาสตร(การพัฒนา 
  

ส�วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท/องถิ่น   
7 มีการรวบรวมข�อมูลและปlญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจดัทําฐานข�อมูล   
8 มีการเป>ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส"วนร"วมในการจัดทําแผน   
9 มีการวิเคราะห(ศักยภาพของท�องถ่ิน (Swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท�องถ่ิน 
  

10 มีการกําหนดวิสัยทัศน(และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�องกับ
ศักยภาพของท�องถ่ิน 

  

11 มีการกําหนดวิสัยทัศน(และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร(จังหวัด 

  

12 มีการกําหนดจุดมุ"งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13 มีการกําหนดเป@าหมายการพัฒนาท�องถ่ิน   
14 มีการกําหนดยุทธศาสตร(การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15 มีการกําหนดยุทธศาสตร(ที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร(ของจังหวัด   
16 มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร(การพัฒนา   
17 มีการจัดทําบัญชีกลุ"มโครงการในแผนยุทธศาสตร(   
18 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร(   
 
การวัด และการนําเสนอผล 

 - ความถ่ีในการวัด  :  หลังจากองค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินจัดทําแผนเสร็จและประกาศใช�อย"างเป?น
ทางการ 

 - เกณฑ(การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไม"มี การดําเนินการนั้น 
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แบบท่ี 2  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� สําหรับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ท/องถ่ินเพ่ือความสอดคล/องของยุทธศาสตร� 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 10 
2. การวิเคราะห(สภาวการณ(และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร( ประกอบ 65 
 3.1 ยุทธศาสตร(ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน (10) 

 3.2 ยุทธศาสตร(ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 

 3.3 ยุทธศาสตร(จังหวัด (10) 

 3.4 วิสัยทัศน( (5) 

 3.5 พันธกิจ (5) 

 3.6 เป@าประสงค(ของแต"ละประเด็นพันธกิจ (5) 

 3.7 ตัวชี้วัดระดับเป@าประสงค( (ตัวชี้วัดรวม) (5) 

 3.8 จุดมุ"งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 

 3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

 รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได/ 

1.ข/อมูลสภาพทั่วไปของ
องค�กรปกครองส�วนท/องถิ่น  

ควรประกอบด/วยข/อมูลดังน้ี 10  
(1) ข�อมูลทั่วไป เป?นข�อมูลเก่ียวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการ
ปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย(สิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ"มองค(กร
ประชาสังคม กลุ"มธุรกิจท�องถ่ิน เป?นต�น หรือข�อมูลอ่ืนๆ ที่
จําเป?นสําหรับการพัฒนาท�องถ่ิน 

(2)  

 (2) ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท�องถ่ิน เป?นข�อมูลโครงสร�าง
และกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ(ต"างๆ โครงสร�างผู�บริหารและสมาชิกสภา
ท�องถ่ินขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน เป?นต�น 

(2)  

 (3) จุดยืนทางยุทธศาสตร(  (Positioning) ขององค(กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน ความมุ"งม่ันอันแน"วแน"ในการวางแผน
พัฒนาท�องถ่ิน เพื่อให�บรรลุวิสัยทัศน(ขององค(กรปกครอง
ส"วนท�องถ่ิน 

(2)  

 (4) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน หรือการใช�ข�อมูล จปฐ 

(2)  

 (5) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร"วม
คิด ร"วมทํา ร"วมตัดสินใจ ร"วมตรวจสอบ ร"วมรับประโยชน( 
ร"วมแก�ปlญหา ป รึกษาหารือแลกเปลี่ ยน เรียน รู�  เพื่ อ
แก�ปlญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ของ
องค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

(2)  

2. การวิเคราะห�สภาวการณ� ควรประกอบด/วยข/อมูลดังน้ี 25  
และศักยภาพ (1 ) การวิ เคราะห(ที่ ครอบคลุมความเชื่ อมโยง ความ

สอดคล�องยุทธศาสตร(จังหวัด ยุทธศาสตร(การพัฒนาของ
องค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร(ของ
องค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน 

(3)  

 (2) การวิเคราะห(การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช�ผลของการบังคับใช� สภาพการณ(ที่เกิดข้ึนต"อ
การพัฒนาท�องถ่ิน 

(2)  

 (3) การวิเคราะห(ทางสังคม เช"น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปlญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปlญญาท�องถ่ิน เป?น
ต�น 

(4)  

 (4) การวิเคราะห(เศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การ
ส"งเสริมอาชีพ กลุ"มอาชีพ กลุ"มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ"มต"างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป?นอยู"ทั่วไป 
เป?นต�น 

(4)  
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 (5) การวิเคราะห(สิ่งแวดล�อมพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต"างๆ 

ทางภูมิศาสตร( กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ(ที่
มีผลต"อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(4)  

 (6) ผลการวิเคราะห(ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปlจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน 
ด�วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส"งผลต"อการดําเนินงาน
ได�แก" S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ"อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(4)  

 (7) สรุปประเดน็ปlญหาและความต�องการของประชาชนเชงิ
พื้นที่ มีการนาํเสนอปlญหา ค�นหาสาเหตุของปlญหาหรือ
สมมติฐานของปlญหา แนวทางการแก�ไขปlญหาหรือวิธีการ
แก�ไขปlญหา การกําหนดวัตถุประสงค(เพื่อแก�ไขปlญหา 

(4)  

3.ยุทธศาสตร� ควรประกอบด/วยข/อมูลดังน้ี 65  
3.1 ยุทธศาสตร(ขององค(กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตร(ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน สอดคล�องกับ
สภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเด็น
ปlญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร(ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

(10)  

3.2 ยุทธศาสตร(ขององค(กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร(ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล�องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน และยทุธศาสตร(จังหวัด 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร(จังหวัด ยุทธศาสตร(จังหวัด สอดคล�องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห"งชาติ แผนการบริหารราชการแผ"นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร( คสช. และนโยบายรัฐบาล 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน( วิสัยทัศน( มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค(กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินต�องการจะเป?นหรือบรรลุถึงอนาคตอย"างชัดเจน 
สอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพที่เป?นลักษณะเฉพาะของ
องค(กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

(5)  

3.5 พันธกิจ พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต�องทําตามอํานาจหน�าที่
ขององค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินที่จะนาํไปสู"การบรรลุ
วิสัยทัศน( แสดงให�เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

(5)  

3.6 เป@าประสงค(ของแต"ละ
ประเด็นพันธกิจ 

เป@าประสงค(ของแต"ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล�อง
และสนบัสนุนต"อพนัธกิจที่จะเกิดข้ึน มุ"งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5)  

3.7 ตัวชี้วัดระดับ
เป@าประสงค( (ตัวชี้วัดรวม) 

ตัวชี้วัดระดบัเป@าประสงค( (ตัวชีว้ัดรวม) สิ่งที่วัดได�ทัง้ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของเป@าประสงค(โดยรวม เป?น
ตัวกําหนดว"าผลสัมฤทธิ์จะเกิดข้ึนโดยรวมในการพฒันา
ท�องถ่ิน 
 
 

(5)  
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3.8 จุดมุ"งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต (แนว
ทางการพฒันา) 

จุดมุ"งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 
กําหนดจุดมุ"งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแนวทางการ
พัฒนาที่เกิดจากเป@าประสงค( พนัธกิจ ยุทธศาสตร(ของ
องค(กรปกครองส"วนท�องถ่ินที่มคีวามชัดเจน นําไปสู"การ
จัดทําโครงการพฒันาท�องถ่ินในแผนพัฒนาสามป; 

(5)  

3.9 ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพฒันา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได�ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป?นตัวกําหนดว"า
ผลสัมฤทธิ์จะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท�องถ่ิน ซ่ึงจะ
นําไปสู"การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาสามป; 

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป?นผลผลิตที่เป?นชุดหรือเป?นโครงการที่
เป?นชุด กลุ"มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป?น
ต�น เพื่อนําไปสู"การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท�องถ่ินใน
แผนพัฒนาสามป; 

(5)  

 รวมคะแนน 100  

 


