




คำนำ  ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561 – 2565) ทศบาลตำบลรัษฎา ป็นผนพัฒนาทຌองถิไนทีไ
จัดทำขึๅน  พืไอป็นครืไองมือ฿นการปลงนยบายคณะผูຌบริหารละยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาล
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ป้าหมาย งบประมาณละทีไมา รวมถึงผลลัพธ์ทีไคาดวาจะเดຌรับ  ฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561 – 2565) ทศบาลตำบลรัษฎา นัๅน เดຌมีการรับ
ฟังปัญหาความตຌองการของประชาชนดยการจัดทำประชาคม ละมีการประชุมหารือคณะกรรมการ
พัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  ทศบาลตำบลรัษฎา ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒ นาทศบาลตำบลรัษฎา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำผนพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎาทีไเดຌ฿หຌความรวมมือละ฿หຌ
คำนะนำ฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนทศบาลตำบลรัษฎา ฿หຌสำรใจลุลวงเปดຌวยดี พืไอป็น
ครืไองมือ฿นการพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา  ทศบาลตำบลรัษฎา หวังป็นอยางยิไงวา ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ.2561 – 2565) ทศบาล
ตำบลรัษฎา ฉบับนีๅจะป็นครืไองมือสำคัญ฿นการพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา ฿หຌป็นเปอยาง
หมาะสมละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกประชาชนตอเป                



สารบัญ 
รืไอง หนຌา 
สวนทีไ 1   สภาพทัไวไปละขຌอมูลพืๅนฐาน  1 ดຌานกายภาพ    1  2 ดຌานการมือง/การปกครอง    3  3 ประชากร    5  4 สภาพทางสังคม    7  5 ระบบบริการพืๅนฐาน    14  6. ระบบศรษฐกิจ    17  7. ศาสนา ประพณี วัฒนธรรม    24  8. ทรัพยากรธรรมชาติ    28  9. อืไนโ (ขຌอมูลดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน,     การ฿ชຌผังมือง฿นการกำหนดนวทางการพัฒนา)    30 
สวนทีไ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   1 ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค    34  2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน    46  3 การวิคราะห์พืไอพัฒนาทຌองถิไน    52 
สวนทีไ 3 การนำผนพัฒนาทຌองถิไนไปสูการปฏิบัติ   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนงาน    61  2 บัญชีครงการพัฒนา 

1 บัญชีสรุปครงการพัฒนา    62 
2. บัญชีครงการ บบ ผ 02  2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา    65  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม    225  2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว    262  2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม    283  2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    318  2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    387  3. บัญชีครงการ (บบ ผ 02/1)            428  4. บัญชีครุภัณฑ์  (บบ ผ 03)             4232 

สวนทีไ 4  การติดตามประมินผล   1 การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์    506  2 การติดตามละประมินผลครงการ    513  3 สรุปการพัฒนาทຌองถิไน฿นภาพรวม    514  4. ขຌอสนอนะจากการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน฿นอนาคต    514   



 สวนทีไ 1  
สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน 

ตำบลรัษฎา ปຓนหนึไง฿น 8 ตำบลของอำภอมือง จังหวัดภูกใต ดิมมีชืไอวา ตำบลสัๅน฿น ฿นป   พ.ศ. 
2483 เดຌปลีไยนชืไอจากตำบลสัๅน฿นปຓนตำบลรัษฎา พืไอปຓนอนุสรณຏกพระยารัษฎานุประดิษฐຏ มหิษศรภักดี 
(คอซิมบีๅ ณ ระนอง) ผูຌวามณฑลภูกใต  

฿นป พ.ศ. 2499 เดຌรับการยกฐานะปຓนองคຏการบริหารสวนตำบลรัษฎา ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดเทย ฉบับทีไ 222/2499 ปຓนลำดับทีไ 41 ขององคຏการบริหารสวนตำบลทัไวประทศ  

฿นป พ.ศ. 2509 เดຌมีการยกลิกองคຏการปกครองทຌองถิไน฿นระดับตำบลดຌวยการยุบองคຏการบริหาร
สวนตำบล ละตัๅงคณะกรรมการสภาตำบลขึๅนทน องคຏการบริหารสวนตำบลรัษฎาจึงถูกยกลิก฿หຌมีฐานะปຓน
สภาตำบลหมือนกันทัไวประทศ 

฿นป พ.ศ. 2537 เดຌรับการยกฐานะปຓนองคຏการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
ละองคຏการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 ซึไงมีผลตัๅงตวันทีไ 2 มีนาคม 2538 ละปຓนหนึไง฿นจำนวน 19 หง 
ทัไวประทศทีไเดຌรับการยกฐานะปຓนองคຏการบริหารสวนตำบลชัๅนหนึไง฿นการยกฐานะ฿นครัๅงรก 

ตอมา฿นป พ.ศ.2550 เดຌรับการจัดตัๅงปຓนทศบาลตำบลรัษฎา มืไอวันทีไ 30 สิงหาคม 2550 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดเทย ลงวันทีไ 22 สิงหาคม 2550 รืไอง จัดตัๅงองคຏการบริหารสวนตำบลปຓนทศบาลตำบล 
1. ดຌานกายภาพ 
1.1  ทีไตัๅงของหมูบຌานหรือชุมชนหรือตำบล  ตำบลรัษฎา ตัๅงอยูทางทิศหนือของทศบาลนครภูกใต หางจากทีไวาการอำภอมืองภูกใตเปทางทิศ
หนือ ประมาณ 3 กิลมตร หางจากดຌานหนือของกาะภูกใตเปทางทิศ฿ตຌ ตามนวทางหลวงผนดิน หมายลข 
402 (ทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิลมตร ละทางทิศตะวันออกของตำบลรัษฎาติดกับทะลภูกใต มีพืๅนทีไ
ดยประมาณ 38 ตารางกิลมตร หรือประมาณ 23,994 เร คิดปຓนรຌอยละ 7.07 ของพืๅนทีไทัๅงหมดของจังหวัด
ภูกใต อาณาขตติดตอกับตำบลตางโ ดังนีๅ  ทิศหนือ จดนวขตตำบลกาะกຌว หมูทีไ 1 บຌานสะปำ ละหมูทีไ 7 บຌานหลมหิน  ทิศ฿ตຌ จดนวทศบาลนครภูกใต ลียบนวขาตຍะซะ ละขตขารัง฿น  ทิศตะวันออก จดตลอดนวชายฝัດงทะลภูกใต  ทิศตะวันตก จดนวขตตำบลวิชิต หมูทีไ 5 บຌานชิดชีไยว ละขตตำบลกะทูຌ กับหมู 2    หมู 3 ละหมู 4 บຌานกะทูຌ 

การดินทางจากตัวอำภอเปทางทิศตะวันออก ฿ชຌเดຌ 3 สຌนทาง คือ เปทางบຌานสามกอง ทางถนนทพ
กระษัตรี ทางเปอำภอถลาง ละทางเปถนนศรีสุทัศนຏ เปกาะสิหร ผานศาลากลางจังหวัดภูกใต ละการ
คมนาคมทางนๅำ มีทาทียบรือประมงละรือทองทีไยว อยูทีไ หมู 7 ต.รัษฎา 
1.2 ลักษณะภูมิประทศ 

ภูมิประทศของพืๅนทีไตำบลรัษฎา ประมาณรຌอยละ 40 ปຓนภูขา ซึไงอยูทางดຌานตะวันออก รຌอยละ 60 
ปຓนพืๅนทีไราบ ประกอบดຌวย ดຌานทิศหนือของตำบลรัษฎา สวน฿หญปຓนทีไราบนินขา฿นหมูทีไ 2 บຌานบางชีหลຌา  
หมูทีไ 3 บຌานกูຌกู หมูทีไ 5 บຌานทุงคาพะนียงตก ละหมูทีไ 6 บຌานลักกงษ ี 
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สวนทางดຌานทิศตะวันออกฉียง฿ตຌของตำบลรัษฎาสวน฿หญปຓนทีไราบริมฝัດงทะล ละปຓนปຆาชายลน฿นหมู
ทีไ 1 บຌานกาะสิหร หมูทีไ 4 บຌานหลมตุຍกก ละหมูทีไ 7 บຌานทารือ฿หม 

สดงผนทีไทศบาลตำบลรัษฎา               
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

นืไองดຌวยตำบลรัษฎาปຓนสวนหนึไงของจังหวัดภูกใต จึงมีลักษณะภูมิอากาศบบขตศูนยຏสูตร อยู฿นขต
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ละลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือ มีอากาศรຌอนชืๅนตลอดป  มี 2 ฤด ู

ฤดูฝน ริไมตัๅงตดือนพฤษภาคม ถึง ดือนพฤศจิกายน 
ฤดูรຌอน ริไมตัๅงตดือนธันวาคม ถึง ดือนมีนาคม  ฝน  จากขຌอมูลการศึกษาปริมาณนๅำฝนจังหวัดภูกใตพบวา พบวาจังหวัดภูกใตมีนๅำฝนฉลีไยประมาณ 2,500 

มิลลิมตร/ป มีการปลีไยนปลงลใกนຌอยตามชวงฤดูกาล ชวงมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ ซึไงริไมตัๅงตดือนพฤษภาคม
ถึงดือนพฤศจิกายน มีปริมาณฝนตกชุกทีไสุด฿นชวง ดือนสิงหาคมถึงดือนตุลาคม  อุณหภูมิ  ลักษณะอุณหภูมิ฿นรอบป 30 ป  อุณหภูมิฉลีไยทัๅงปประมาณ 27.7 องศาซลซียส สำหรับอุณหภูมิ
สูงสุดฉลีไยทากับ 31.9 องศาซลซียส ละมีอุณหภูมิฉลีไยตไำสุดทากับ 23.9 องศาซลซียส    
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           ลม  ความรใวของลมทຌองถิไน ฉลีไยตลอดทัๅงป 2.6 – 5.5 นຍอต ละมีความรใวของลมสูงสุด฿นดือน
มิถุนายนละดือนกันยายน 50 นຍอต พัดจากทิศตะวันตกฉียง฿ตຌ ทิศทางของลมปຓนเปตามฤดู คือ พัดมาจากทิศ
ตะวันออกฉียงหนือ฿นดือนธันวาคมเปจนถึงดือนกุมภาพันธຏ ละพัดมาจากทิศตะวันตกถึงตะวันตกฉียง฿ตຌ฿น
ดือนพฤษภาคมถึงดือนพฤศจิกายน 
1.4 ลักษณะของดิน   กาะภูกใตประกอบดຌวยพืๅนทีไลาดชันบบภูขา ทีไราบชิงขาละบริวณทีไราบ สภาพดินกิดจากการ
สลายตัวของหิน กรวดละศิลาลง  ดินดังกลาวปกคลุมทัไวทัๅงบริวณพืๅนทีไชิงขาละชายฝัດง อันกิดจากการพัด
พาทับถมกระสนๅำละคลืไนลมทางดຌานตะวันตกละตอนกลาง ของกาะปຓนพืๅนทีไราบตไำกวาบริวณอืไนโ จึงถูก
ทับถมดຌวยดินละตะกอน฿หม ซึไงกิดจากการพัดพามาทับถมดยกระสนๅำ บริวณชายหาดกิดจากการทับถม
ดยการกระทำของคลืไนลม ชายหาดมีสภาพปຓนหาดทรายขาวสวยงาม ทางตะวันออกปຓนทีไราบลุมมีการทับถม
ของตะกอนดินคลน สภาพดยทัไวเปของดิน฿นภูกใตปຓนดินทีไมีการระบายนๅำเดຌดี ตขาดประสิทธิภาพ฿นการอุຌม
นๅำ สลายตัวเดຌงาย หมาะกการปลูกยางพารา ละสับปะรด ดยฉพาะสับปะรดภูกใตพันธุຏพืๅนมือง 2.ดຌานการมือง/การปกครอง 
2.1 ขตการปกครอง  ตำบลรัษฎาบงขตการปกครองออกปຓน 7 หมูบຌาน  ประกอบดຌวย 

หมูทีไ 1  บຌานกาะสิหร ต้งอยู่ท งทศต วนออก จ กตวอ เภอเมืองภูเก็ต ร ย ท งห่ งกน
ประมาณ  5  กิลมตร มีพืๅนทีไปຓนกาะมีนๅำลຌอมรอบ ลักษณะทางกายภาพปຓนภูขา ละมีทีไราบชายฝัດงทะล
ละบริวณคลองทาจีน ดຌานทิศหนือละทิศตะวันออกติดทะลภูกใต มีอาวละหลมตางโ ชน หลมหงา 
หาดปลืๅมสุข หาดกาะสิหร ละหาดปຈะอຎอง ดຌานทิศ฿ตຌจดหมูทีไ 4 บຌานหลมตุຍกก ละทางตะวันตกจดคลอง
ทาจีน คลองลัด฿หม ละคลองขุนชิด 

หมูทีไ 2 บຌานบางชีหลຌา ตัๅงอยูทางทิศตะวันออกฉียงหนือ จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหาง
กันประมาณ 7 กิลมตร มีลักษณะปຓนทีไราบนินขา ทางดຌานทิศหนือจดบຌานหลมหิน ตำบลกาะกຌว ดຌานทิศ
ตะวันออกจดทะลภูกใต มีปຆาชายลนคลองบางชีหลຌาละคลองทาจีน ละยังมีคลองตางโ เดຌก คลองบางยใน 
คลองกูຌกู คลองคอกชຌาง ละคลองดຌวน ดຌานตะวันตกจดถนนทพกระษัตรี ซึไงปຓนถนนสายหลักของจังหวัดภูกใต
สายหนึไง  หมูทีไ 3 บຌานกูຌกู  ตัๅงอยูทางทิศตะวันออกฉียงหนือ  จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทาง    หางกัน
ประมาณ 4 กิลมตร บຌานกูຌกูพืๅนทีไสวน฿หญจะปຓนภูขาสลับทีไราบ ทางทิศตะวันออกติดทะลภูกใตคลองลัดกา 
คลองลัด฿หม มีปຆาชายลนทีไอุดมสมบูรณຏปຓนกันชนระหวางผนดิน฿หญกับทะล หมูบຌานกูຌกูปຓนหลงชุมชน
฿หญละยังปຓนทีไตัๅงของสำนักงานทศบาลตำบลรัษฎา รงรียนบຌานกูຌกู รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา 

หมูทีไ 4 บຌานหลมตุຍกก ตัๅงอยูทางทิศตะวันออก จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน
ประมาณ 5 กิลมตรลักษณะปຓนหลมทีไยืไนออกเป฿นทะลมีภูขาอยูปลายหลม  นอกนัๅนปຓนทีไราบ พืๅนทีไสวน
฿หญติดทะล มีอาวละหลมตางโ ดຌานทิศหนือจดหมูทีไ 1 บຌานกาะสิหร ประชาชน฿นพืๅนทีไสวน฿หญปຓนชาว
เทย฿หม (ชาวล) มีอาชีพทำการประมง ละปຓนหมูบຌานทีไมีนืๅอทีไนຌอยทีไสุดของตำบลรัษฎา 
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หมูทีไ 5 บຌานทุงคาพะนียงตก  ตัๅงอยูทางทิศหนือ จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน 
ประมาณ 5 กิลมตรมีสภาพพืๅนทีไปຓนนินขาสลับทีไราบ ดยดຌานทิศหนือติดกับตำบลกาะกຌว มีถนนสายหลัก 
เดຌก ถนนฉลิมพระกียรติ ดຌานทิศตะวันออกจดกับหมูทีไ 6 บຌานลักกงษี ดຌานทิศ฿ตຌจดกับขาพันธุรัตนຏ หลงนๅำ
พืไออุปภคบริการชุมชนมืองภูกใต ละบริวณดยรอบ  

หมูทีไ 6 บຌานลักกงษี ตัๅงอยูทางทิศหนือ จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน ประมาณ  5 
กิลมตรมีลักษณะปຓนนินขาสลับทีไราบชนดียวกับหมูทีไ  5 ดยดຌานทิศหนือจดตำบลกาะกຌว ดຌานทิศ
ตะวันออก จดทางหลวงผนดินหมายลข 402 (ทพกระษัตรี) ดຌานทิศ฿ตຌจดทศบาลนครภูกใตละคลองสามกอง 
ดຌานทิศตะวันตกจดหมูทีไ 5 ทุงคาพะนียงตก 

หมูทีไ 7 บຌานทารือ฿หม ตัๅงอยูทางทิศตะวันออก จากตัวอำภอมืองภูกใต ระยะทางหางกัน 
ประมาณ 4 กิลมตร มีลักษณะปຓนพืๅนทีไราบปຓนสวน฿หญ  มีคลองสายสำคัญเหลผานพืๅนทีไ คือ คลองทาจีน 
พืๅนทีไดຌานทิศหนือละทิศ฿ตຌติดกับทะลภูกใต ทิศตะวันออกติดคลองทาจีนละคลองวัด฿หม ดຌานทิศตะวันตกจด
ทศบาลนครภูกใต ละหมูทีไ 3 บຌานกูຌกู 
2.2 การลือกตัๅง  ตำบลรัษฎา ปຓนระบบการปกครององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบ ทศบาลตำบล ดังนัๅนตาม
พระราชบัญญัติการลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน พ.ศ.2545 กຌเขพิไมติมถึง (ฉบับทีไ 3) พ.ศ.
2554 มาตรา 13 (3)  กำหนด฿หຌ มีการลือกตัๅงสมาชิกทศบาล (สท.) บงขตทศบาลปຓน 2 ขตลือกตัๅง 
คณะกรรมการการลือกตัๅงจังหวัดภูกใตเดຌบงการลือกตัๅง สท.ของตำบลรัษฎา ดังนีๅ ประกอบดຌวย  (1) ขตลือกตัๅงทีไ 1 จำนวนสมาชิกสภาทศบาลตำบลรัษฎา ทีไจะมีการลือกตัๅง 6 คน พืๅนทีไทีไอยู฿นขต
ลือกตัๅง เดຌก หมูทีไ 1, หมูทีไ 3, หมูทีไ 4 ละหมูทีไ 7  (2) ขตลือกตัๅงทีไ 2 จำนวนสมาชิกสภาทศบาลตำบลรัษฎา ทีไจะมีการลือกตัๅง 6 คน พืๅนทีไทีไอยู฿นขต
ลือกตัๅง เดຌก หมูทีไ 2, หมูทีไ 5 ละหมูทีไ 6  ละอาศัยอำนาจหงพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ.2496 กຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 11) พ.ศ.2543 ความ฿น
มาตรา ๐๘ ทวิ กำหนดวา ฿นกรณีทีไประชาชน฿นขตทศบาล฿ดออกสียงสดงประชามติ฿หຌการบริหาร฿นขต
ทศบาล฿ชຌรูปบบนายกทศมนตรี ฿หຌทศบาลนัๅนมีนายกทศมนตรีจำนวน 1 คน ซึไงลือกตัๅงดยราษฎรผูຌมีสิทธิ
ลือกตัๅง฿นขตทศบาล  การลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร (ส.ส.) บบการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง ฿นชวงทีไผานมา
สำหรับจังหวัดภูกใต ถูกบงปຓน 2 ขตลือกตัๅง มีจำนวน ส.ส. เดຌ 2 คน ซึไงตำบลรัษฎาอยูจัด฿หຌอยู฿นขตการ
ลือกตัๅงทีไ 2 ของจังหวัดภูกใต ละมีหนวยลือกตัๅง฿นตำบล 40 หนวย รายละอียด ดังนีๅ  ขตลือกตัๅงทีไ 1 ประกอบดຌวย อำภอมือง (ยกวຌนตำบลกาะกຌว ตำบลราเวยຏ ละตำบลกะรน) 
หนวยลือกตัๅง 172 หนวยลือกตัๅง มี ส.ส.เดຌ 1 คน  (2) ขตลือกตัๅงทีไ 2 ประกอบดຌวย อำภอถลาง อำภอกะทูຌ อำภอมือง (ฉพาะตำบลกาะกຌว ตำบล
ราเวยຏละตำบลกะรน) หนวยลือกตัๅง 194 หนวยลือกตัๅง มี ส.ส. เดຌ 1 คน    
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3.จำนวนประชากร 
3.1ขຌอมูลกีไยวกับจำนวนประชากร 

รายงานสถิติจำนวนประชากรละครัวรือน฿นตำบลรัษฎา 
ปี ชาย หญิง รวม จำนวนครัวรือน 2561 22,628 25,429 48,057 29,244 

2560 22,228 25,146 47,374 28,861 
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 

รายงานสถิติจำนวนประชากรละครัวรือน฿นตำบลรัษฎา (จำนกตามหมูบຌาน) 

หมูบຌาน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวรือน 
ทะบียนกลาง 399 348 747 1 
หมูทีไ 1 กาะสิหร 2,081 2,132 4,213 2,995 
หมูทีไ 2 บางชีหลຌา 1,602 1,855 3,457 2,355 
หมูทีไ 3 กูຌกู 6,134 6,703 12,837 8,272 
หมูทีไ 4 หลมตุຍกก 815 807 1,622 285 
หมูทีไ 5 ทุงคาพะนียงตก 4,695 5,613 10,308 8,317 
หมูทีไ 6 ลักกงษี 3,330 4,119 7,449 3,825 
หมูทีไ 7 ทารือ฿หม 3,572 3,852 7,424 3,194 

รวม 22,628 25,429 48,057 29,244 
ทีไมา :  ระบบสถติิทางการทะบยีน กรมการปกครอง (ธันวาคม 2561) 
3.2 ชวงอายุละจำนวนประชากร  รายงานทางสถิติจำนวนประชากรของตำบลรัษฎา จำนกตามชวงอายุ (ณ ดือนมษายน 2562) รวม 
47,652 คน สามารถจำนกออกปຓน 

กลุมอาย ุ พศ รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 
อายุตไำกวา 1ป 367 401 768 
อายุ 1 – 3 ป 1,130 1,032 2,162 
อายุ 4 – 6 ป 1,032 395 1,985 
อายุ 7 – 9 ป 939 848 1,787 

อายุ 10 – 12 ป 860 734 1,594 
อายุ 13 – 15 ป 810 811 1621 
อายุ 16 – 18 ป 792 906 1,698 
อายุ 19 – 21 ป 874 1,001 1,875 
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กลุมอาย ุ พศ รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 
อายุ 22 – 24 ป 980 1,282 2,262 
อายุ 25 – 27 ป 1,060 1,514 2,274 
อายุ 28 – 30 ป 1,065 1,341 2,406 
อายุ 31 – 33 ป 1,076 1,223 2,299 
อายุ 34 – 36 ป 1,212 1,457 2,669 
อายุ 37 – 39 ป 1,301 1,602 2,903 
อายุ 40 – 42 ป 1,345 1,484 2,829 
อายุ 43 – 45 ป 1,102 1,328 2,430 
อายุ 46 – 48 ป 1,032 1,249 2,281 
อายุ 49 – 51 ป 1,022 1,130 2,152 
อายุ 52 – 54 ป 944 997 1,941 
อายุ 55 – 57 ป 791 944 1,735 
อายุ 58 – 60 ป 671 740 1,411 
อายุ 61 – 63 ป 486 556 1,042 
อายุ 64 – 66 ป 411 519 930 
อายุ 67 – 69 ป 347 414 761 
อายุ 70 – 72 ป 228 304 532 
อายุ 73 – 75 ป 191 209 400 
อายุ 76 – 78 ป 131 173 304 
อายุ 79 – 81 ป 100 126 226 
อายุ 82 – 84 ป 61 85 146 
อายุ 85 – 87 ป 31 55 86 
อายุ 88 – 90 ป 40 43 80 
อายุ 91 – 93 ป 8 27 35 
อายุ 94 – 96 ป 7 7 12 
อายุ 97 – 99 ป 1 3 4 
อายุ 100 ปขึๅนเป 2 10 12 

รวม 22,446 25,206  47,652      
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา  ตำบลรัษฎามีสถานศึกษากระจายตัวอยู฿นพืๅนทีไตางโ ทัๅงสถานศึกษาสังกัดภาครัฐ อกชน ปຓน
จำนวนมาก ดยสามารถจำปຓนออกปຓน  (1) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (สังกัดทศบาลตำบลรัษฎา)    1.1 รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา จำนวนนักรียน 136 คน      จำนวนครูผูຌสอน 7 คน     จำนวนผูຌชวย/พนักงานจຌาง 1 คน    1.2 ศูนยຏพัฒนาดใกลใกบຌานทศบาล 1 จำนวนนักรียน  116 คน         (บຌานทารือ฿หม) ผูຌดูลดใก 3 คน     จำนวนผูຌดูลดใก     3  คน   1.3 ศูนยຏพัฒนาดใกลใกทศบาล 2 จำนวนนักรียน 123 คน         (บຌานทุงคาพะนียงตก)  จำนวนครูผูຌสอน 3 คน     จำนวนผูຌดูลดใก 2 คน    1.4 ศูนยຏพัฒนาดใกลใกทศบาล 3 จำนวนนักรียน  99 คน         (บຌานกูຌกู) จำนวนครูผูຌสอน   2 คน     จำนวนผูຌดูลดใก  - คน    1.5 ศูนยຏพัฒนาดใกลใกทศบาล 4 จำนวนนักรียน 57 คน    (บຌานหลมตุຍกก) จำนวนครูผูຌสอน 2 คน     จำนวนผูຌดูลดใก 2 คน  
ทีไมา :  กองการศึกษา ทศบาลตำบลรัษฎา (มืไอดือนมิถุนายน 2562)  (2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาภูกใต   2.1 ประภทระดับประถมศึกษา    2.1.1  รงรียนบຌานกูຌกู     2.2 ประภทระดับขยายอกาสทางการศึกษา    2.2.1  รงรียนกาะสิหร     2.2.2  รงรียนบຌานทุงคา บุณยขจรประชาอาสา  (3) สถานศึกษาสังกัดสังกัดอกชน   3.1 ประภทอนุบาล-ประถม    3.1.1  รงรียนอนุบาลบุษบง      3.1.2  รงรียนทพอำนวยวิทยา   (4) สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   4.1 ประภทวิทยาลัยราชภัฎภูกใต    4.1.1  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูกใต  
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 นอกจากนีๅยังมีสถานศึกษา฿นระดับตางโ ของจังหวัด ทีไอกาสทางการศึกษาของดใก฿นจังหวัดภูกใต 
ซึไงคอนขຌางมีศักยภาพ มีชืไอสียงละเดຌรับความนิยมตอผูຌปกครองทีไจะสงบุตรหลานเปขຌารียน ตัๅงอยู฿นขต
อำภอมืองภูกใตปຓนพืๅนทีไ฿กลຌคียงตำบลรัษฎา พืไอรองรับจำนวนดใกนักรียน฿นจังหวัดภูกใต รวมถึงพืๅนทีไ
฿กลຌคียงประกอบดຌวย  (5) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา   5.1 ระดับมัธยมศึกษา     5.1.1  รงรียนภูกใตวิทยาลัย      5.1.2  รงรียนสตรีภูกใต      5.1.3  รงรียนฉลิมพระกียรติฯ   (6) สถานศึกษาสังกัดอกชน   6.1 ประภทอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตຌน      6.1.1  รงรียนขจรกียรติศึกษา     6.1.2  รงรียนดาราสมุทรภูกใต    6.2 ประภทอนุบาล-ประถม-มัธยมศึกษาตอนตຌน-มัธยมตอนปลาย     6.2.1  รงรียนดาวรุงวิทยา    6.3 ประภทอาชีวะศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.)      6.3.1  วิทยาลัยทคนลยีภูกใต     6.2.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษา    ตำบลรัษฎาคอนขຌางจะเดຌปรียบกวาทຌองถิไนอืไนหลายหง นืไองจากมีพืๅนทีไตัๅงอยู฿กลຌศาลากลาง    ซึไง
ปຓนจุดศูนยຏรวมของสถานศึกษาสำคัญหลายหง อีกทัๅงยังมีมหาวิทยาลัยอยู฿นพืๅนทีไ ซึไงสะดวกละมีอิทธิพลตอ
การบูรณาการพืไอพัฒนาหลักสูตรดຌานการรียนการสอนทางดຌาน฿หຌกับสถานศึกษา฿นพืๅนทีไ฿หຌมีศักยภาพ
ทียบคียงกับสถานศึกษาทีไเดຌรับความนิยม฿นปัจจุบัน ซึไงปຓนการสรຌางรงกระตุຌนละปຂดอกาสทางการศึกษา
฿หຌดใก฿นพืๅนทีไอยากศึกษาตอ฿นระดับทีไสูงขึๅนเป ละหากเดຌรับการพัฒนาหลักสูตร฿นระยะยาวจะมีอิทธิพลตอ
สถานศึกษา ละชวย฿นการการปรับทัศนคติทางดຌานการศึกษาของดใกนักรียน฿นพืๅนทีไอยากศึกษาตอ฿นพืๅนทีไเดຌ
คอนขຌางมาก  
4.2 การสาธารณสุข  ตำบลรัษฎา มีรงพยาบาลละศูนยຏบริการประชาชน ตัๅงอยู฿นพืๅนทีไ จำนวน 3 หง ประกอบดຌวย  1.ศูนย์บริการสาธารณสุขทศบาลตำบลรัษฎา มีพืๅนทีไรับผิดชอบ฿นการคอยบริการดูล
สุขภาพของประชาชนตำบลรัษฎา ดຌวยกัน 2 พืๅนทีไ  คือ หมูทีไ 2 ละ หมูทีไ 3 หนຌาทีไหลัก คือ ฿หຌบริการดูล
กีไยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกชวงอายุ฿นพืๅนทีไ การ฿หຌบริการดຌานสาธารณสุขของงานศูนยຏบริการฯ  มี
การผสมผสานดຌานสงสริมสุขภาพควบคุมปງองกันรค รักษาพยาบาลละฟຕนฟูสภาพ นຌนหลักการ ดูลตนอง (Self Care) ดยมีอัตรากำลังทางการพทยຏละสาธารณสุข ฿นปงบประมาณ 2559 ประกอบดຌวย  1. พยาบาลวชปฏิบัติ จำนวน 1 คน  2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน  3. ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ จำนวน 1  คน  4. จຌาพนักงานประจำรถพยาบาล จำนวน 4 คน 
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 5. พนักงานขับรถพยาบาล จำนวน 2 คน  6. อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัษฎา จำนวน 126 คน 
วลา฿นการ฿หຌบริการตัๅงตวันจันทรຏ - ศุกรຏ ตัๅงตวลา 08.30 - 16.30 น. ดย฿นตละวันจะ฿หຌบริการ฿น

ดຌานตางโ 
วัน/วลา 08.30 - 12.00 น. (ชวงชຌา) 13.00 - 16.30 น. (ชวงบาย) 

จันทร์ คลินิกวางผนครอบครัว งานอนามัยรงรียน 
อังคาร คลินิกฝากครรภຏ งานอนามัยรงรียน 
พุธ คลินิกบาหวาน/ความดัน ยีไยมบຌาน 
พฤหัสบด ี ตรวจรคทัไวเป/คลินิกสุขภาพดใกดี ยีไยมบຌาน 
ศุกร์ ตรวจรคทัไวเป ยีไยมบຌาน  2.รงพยาบาลสงสริมสุขภาพตำบลรัษฎา หมูทีไ 1 ตำบลรัษฎา ปຓนหนวยบริการปฐมภูมิ ซึไงอยู

ภาย฿ตຌครือขาย (CUP) มีรงพยาบาลวชิระภูกใต ปຓนหนวยบริการประจำทีไคอยรับการสงตอ ดยมีศักยภาพ฿น
การ฿หຌบริการ ดังนีๅ  1.บริการสรຌางสริมสุขภาพละปງองกันการจใบปຆวย   2.บริการการตรวจวินิจฉัยรค รักษาพยาบาลละฟຕนฟูสมรรถภาพบืๅองตຌน  3. บริการทันตกรรม  4. บริการยีไยมบຌาน ละบริการชิงรุก  5. มีบริการตรวจทางหຌองปฏิบัติการ หรือบริการตรวจทางทคนิคการพทยຏ  6. บริการกายภาพบำบัด  7. บริการวชกรรมเทย  8. บริการภสัชกรรม  9. อัตรากำลังบุคลากร   9.1 พทยຏทัไวเป จำนวน - คน   9.2 ทันตพทยຏ จำนวน - คน   9.3 ทันตาภิบาล จำนวน  1 คน   9.4 ภสัชกรรม จำนวน - คน   9.5 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน   9.6 พทยຏผนเทย จำนวน 1 คน   9.7 ผูຌชวยพทยຏผนเทย จำนวน - คน   9.8 บุคลากรอืไนโ ทางดຌานวิทยาสุขภาพ จำนวน 3 คน  3.รงพยาบาลมิชชัไนภูกใต (รงพยาบาลอกชน) ตัๅงอยูหมูทีไ 3 ถนนทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา                
มีศักยภาพ฿นการ฿หຌประชาชนทีไมา฿ชຌบริการดังนีๅ   1.คลินิกศัลยกรรม   2.คลินิกอายุรกรรม   3.คลินิกสูตินารีพทยຏ   4.คลินิกศัลยกรรมกระดูก   5.คลินิกทันตกรรม 
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  6.คลินิกหู คอ จมูก   7.คลินิกรคกุมารพทยຏ   8.จุกษุคลินิก   9.คลินิกศัลยกรรมประสาท 
ทีไมา : ศูนยຏปฏิบัติการฉุกฉิน ดຌานการพทยຏละสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข    จากการดำนินงานของกองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม ฿นชวงป พ.ศ.2561 พบวา ตัๅงตดือนตุลาคม 
2560 – 30 กันยายน 2561 พบผูຌปຆวยรคติดตอ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา ดังนีๅ  1. ผูຌปຆวยเขຌลือดออก จำนวน 608 คน  2. ผูຌปຆวยวัณรค จำนวน  5   คน  ผูຌปຆวยทีไมารับบริการศูนยຏสาธารณสุขทศบาลตำบลรัษฎา จำนกตามกลุมสาหตุ (21 กลุมรค) ดังนีๅ  1.รคกีไยวกับตอมเรຌทอ ภชนาการ ละมตะบอลิสัม จำนวน 20 ครัๅง  2. ภาวะปรปรวนทางจิตละพฤติกรรม จำนวน 7 ครัๅง  3. รคระบบเหลวียนลือด  จำนวน 63 ครัๅง  4. รคระบบหาย฿จ   จำนวน 40 ครัๅง  5. รคระบบยอยอาหาร รวมรค฿นชองปาก จำนวน 22 ครัๅง  6. รคผิวหนังละนืๅอยืๅอ฿ตຌผิวหนัง จำนวน 6 ครัๅง  7. รคระบบกลຌามนืๅอ รวมครงราง ละนืๅอยึดสริม จำนวน 22 ครัๅง  8. รคระบบสืบพันธุຏรวมปัสสาวะ   จำนวน 127 ครัๅง  9. อาการ อาคารสดงละสิไงผิดปกติทีไพบเดຌจากการตรวจทาง จำนวน 45 ครัๅง     คลินิกละทางหຌองปฏิบัติการทีไเมสามารถจำนกรค฿นกลุมอืไนเดຌ   
สรุปอัตราผูຌขຌารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขทศบาลตำบลรัษฎา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประภทสิทธิ ราย฿หม฿นปี (คน) รวมผูຌมารับบริการ (ครัๅง) 
฿น CUP นอกฯ ฿นCUP นอกฯ 

1. ขຌาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 3 14 6 
2. บัตรประกันสังคม 52 9 198 25 
3. UC (บัตรทอง เมมี ท.) 81 - 292 - 
4. สปร. (บัตรทอง มี ท.) 323 7 832 16 
5. คนตางดຌาวทีไขึๅนทะบียน 14 - 63 - 
6.อืไนโ (ตางดຌาวเมขึๅนทะบียน) 5 145 6 408 

รวม 482 164 1,405 455    
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สรุปอัตราการขຌารับบริการจำนกตามกลุมผูຌ฿ชຌบริการ 
กลุมผูຌ฿ชຌบริการ ประกันสังคม UC ฿นครือขาย สิทธิอืไนโ รวม 

คน ครัๅง คน ครัๅง คน ครัๅง คน ครัๅง 
1.ตรวจกอนคลอดครัๅงรกของครรภຏนัๅน 19 56 19 56 31 103 69 215 
2.วางผนครอบครัว  15 - 6 - 13 - 34 - 
3.รักษาทางทันตกรรม - - - - - - - - 
4.การดูลดใกลใก (รกกิด - 5 ป)         -ขຌารับวัคซีน - - - 388 - 200 - 588 -ภาวะภชนาการบกพรอง - - - - - - - - -สงสริมปງองกันทันตกรรม - - - - - - - - 
5.การดูลดใกตละยาวชน (6 - 14 ป)         -รับวัคซีนหัดยอรมัน - - - 33 - 17 - 50 -ภาวะภชนาการบกพรอง - - - - - - - - -สงสริมปງองกันทันตกรรม - - - - - - - - 
6.การดูลดใกละผูຌ฿หญมากกวา 14 ป         -ภาวะภชนาการบกพรอง 27 - 52 - 61 - 118 - 
7.ตรวจคัดกรอง Thalassemia บกพรอง - - - - - - - - 

รวม 61 56 77 477 105 320 221 853 
ทีไมา :  ศูนยຏบริการสาธารณสุขทศบาลตำบลรัษฎา 
4.3 อาชญากรรม  เดຌรายงานตัวลขสถิติการรับจຌงละจับของความผิด฿นคดีทีไสำคัญของจังหวัดภูกใต ดยจำนกตาม
ประภทคดีทีไรับจຌง ออกปຓน 5 กลุม ดังนีๅ  

ประภทความผิด พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
รับจຌง จับกุม รับจຌง จับกุม 

1. คดีอุกฉกรรจຏละสะทือนขวัญ 52 42 47 26 
2. คดีประทุษรຌายตอชีวิตรางกายละพศ 218 162 194 143 
3. คดีประทุษรຌายตอทรัพยຏ 794 465 813 467 
4. ฐานความผิดพิศษ 831 754 831 788 
5. คดีทีไรัฐปຓนผูຌสียหาย 14,849 16,929 17,773 19,609 
ทีไมา :  รายงานสถานการณ์ทางสงัคมจังหวัดภูกใต ปี 2561   
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4.4 ยาสพติด  สถิ ติ ก ารจั บ กุ มคดี ย า สพติ ดของจั งห วัดภู กใ ต  ป  2562 (ช ว ง ดื อนตุ ล าคม  2561 ถึ งดื อน
มีนาคม 2562) จับกุมเดຌ 677 คดี พิไมขึๅน รຌอยละ 3.83 มืไอทียบกับชวงวลาดียวกันของป 2561 ดยฉพาะ
จับกุม฿นขຌอหาครอบครองสูงสุด 356 คดี , ขຌอหาสพ 187 คดี , ขຌอหาครอบครองพืไอจำหนาย 73 คดี , ขຌอหา
ผลิต 44 คดี ละขຌอหาจำหนาย  16 คดี ดยพืชกระทอมปຓนยาสพติดทีไมีการคຌา ละพรระบาดมาก
ทีไสุด รองลงมา คือ ยาบຌา ทีไยังคงมีการระบาดอยางตอนืไองดຌวยปัจจัยราคาทีไลดลง หาเดຌงายละพกพาเดຌ
งาย , เอซຏ มีการพรระบาดสูงตอนืไองชนกัน ดยผลการจับกุม฿กลຌคียงกับสถิติของการจับกุมยาบຌา , สวน
กัญชา พบระบาด฿นกลุมนักทองทีไยวละวัยรุน , ดຌานฮรอีน มีผลการจับกุมทีไตอนืไองตจำกัด฿นกลุมผูຌสพบาง
กลุม ละคคน พบ฿นกลุมนักทองทีไยวตางชาติผิวดำ           พฤติกรรมการคຌาละวิธีการลำลียงพบวาสຌนทางบก กลุมผูຌคຌาสวน฿หญอยูนอกพืๅนทีไสัไงการทาง
ทรศัพทຏ Application LINE , Facebook ฿หຌครือขายรายยอยขนลำลียงขຌามา฿นพืๅนทีไจังหวัดภูกใต  ดย฿ชຌ
รถบรรทุกรถดยสาร , รถสวนบุคคล , ดยซุกซอนมากับสินคຌา หรืออำพราง฿นรูปบบตาง โ รวมถึงซุกซอน฿น
รูปบบพัสดุภัณฑຏมากับระบบขนสงอกชนซึไงมีนวนຌมพิไมมากขึๅน  สຌนทางการทางรือ จะลำลียงมากับรือ
ขนาดลใกขຌามฝัດงมาจากจังหวัด฿กลຌคียง ละรือบริการทองทีไยว ทัๅงนีๅเดຌมีการฝງาระวังการซุกซอนทีไอาจจะมา
กับรือประมงละราคาสินคຌาดຌวย สำหรับสຌนทางอากาศ ยังคงมีการฝງาระวัง฿นผูຌลักลอบขนยาสพติดมากับ
รางกายผานสายการบินทัๅง฿นละตางประทศ ละพบขຌอมูลวาพืๅนทีไพักยาละกระจายตัวยาสพติดสวน฿หญจะ
อยูตามหຌองชารายวัน , บຌานชา , อพารຏทมຌนทຏ , ฟลต , คอนดมินียม ตามหลงทองทีไยวละสถานบริการ
รวมถึงชุมชนออัด  
ทีไมา :  สำนักขาวประชาสัมพันธ์ (NNT) มืไอวันทีไ 29 มษายน 2562  สถานการณຏยาสพติด พบวา฿นป 2559 จังหวัดภูกใต มีการจับกุมคดีพืชกระทอมมากทีไสุด จำนวน 2 ,259 
ราย พิไมขึๅนจากป 2558 จำนวน 651 ราย คิดปຓนรຌอยละ 28.81 รองลงมาคือ เอซຏ จำนวน 999 ราย พิไมขึๅ น
จากป 2558 จำนวน 137 ราย คิดปຓนรຌอยละ 13.17 ละ กัญชาหຌง จำนวน 601 พิไมขึๅนจากป 2558 จำนวน 
150 ราย คิดปຓนรຌอยละ 24.96 จะหในวาพืชกระทอมมีการจับกุมปຓนอันดับ 1 ตางจากดิมทีไคยปຓนเอซຏ หรือ 
มทอมฟตามีน นืไองจากปัจจุบันกลุมวัยรุนนิยมสพนๅำตຌมพืชกระทอม ผสมยากຌเอ ยากຌพຌ นๅำอัดลม                
มากขึๅน 
ทีไมา :  รายงานสถานการณ์ทางสงัคมจังหวัดภูกใต ปี 2561 
สรุปสถานการณ์การบำบัดรักษายาสพติด ตามระบบรายงาน บสต.3 ปีงบประมาณ 2561 (ตัๅงต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
ระบบบำบัด สมัคร฿จ บังคับ ตຌองทษ รวม 
ผูຌปຆวยขຌารับการบาบัดทัๅงหมด     

พศ ชาย 66 7 4  
หญิง 5 0 0  

อาชีพ รับจຌาง 46 0 4  
นักรียน/นักศึกษา 5 0 0  
วางงาน 5 0 0  
อืไนโ 14 7 0  
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ระบบบำบัด สมัคร฿จ บังคับ ตຌองทษ รวม 
สารสพติด ยาบຌา 33 3 2  

กัญชา 9 0 1  
กระทอม 7 0 0  
ฮรอีน 1 0 0  
เอซຏ 22 2 1  

อายุ นຌอยกวา 10 ป 0 0 0  
10 - 14 ป 0 0 1  
15 - 19 ป 10 0 1  
20 - 24 ป 5 1 1  
25 - 29 ป 19 2 1  
30 - 34 ป 17 2 1  
35 ปขึๅนเป 11 2 0  

ทีไมา :  ระบบรายงานผลการดำนนิงานบำบัดยาสพติด  (สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัภูกใต) 
4.5 การสังคมสงคราะห์   การสังคมสงคราะหຏ ปຓนการชวยหลือระยะยาวจนกวาผูຌรับบริการนัๅนจะสามารถชวยหลือตนองเดຌ
฿นทีไสุด ซึไงผูຌรับบริการ฿นงานสังคมสงคราะหຏ มีหลายกลุมดຌวยกัน ชน กลุมดใกละยาชน กลุมสตรี กลุม
หัวหนຌาครอบครัว กลุมผูຌสูงอายุ กลุมคนพิการ ละกลุมผูຌประสบสาธารณภัย ดยมีจุดมุงหมาย ดังนีๅ   1. พืไอ฿หຌผูຌประสบปัญหาความทุกขຏยากดือดรຌอน ทีไชวยหลือตนองเมเดຌ฿หຌสามารถชวยตนองเดຌ 
ปຓนการบรรทา ละกຌเขปัญหา การปງองกัน ละขจัดปัญหา การฟຕนฟู ละปรับสภาพของบุคคล ครอบครัว 
กลุมละชุมชน   2.พืไอกຌเขปัญหาสังคม ปຓนการกຌเขปัญหาสังคม฿หຌลดนຌอยหรือหมดเป อาทิ ปัญหาดใกละ
ยาวชน ปัญหายาสพติด ปัญหาชุมชนออัด ปัญหาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยຏสิน ปัญหาการ฿ชຌรงงาน
ดใกละดใกงานสตรี ปัญหาคนพิการ ปัญหาการขาดคลนบริการละสวัสดิการ฿นสังคมชนบท ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรม ละปัญหาสุขภาพจิต   3.พืไอการพัฒนาสังคม หรือพัฒนาคน พืไอ฿หຌชวยสังคม฿หຌมีความจริญกຌาว ซึไงปัจจุบันประทศเทย 
ถือวาปງาหมายของการสังคมสงคราะหຏคือการพัฒนาสังคม พืไอชวย฿หຌผูຌรับบริการสามารถชวยตนองเดຌ ละจะ
เดຌมีสวนรวม฿นการทำประยชนຏ฿หຌกสังคมละประชาชาติ฿นทีไสุด   ซึไงทศบาลตำบลรัษฎา฿นฐานะหนวยงานภาครัฐ เดຌดำนินการจัดสวัสดิการสังคม฿หຌกกลุมตางโ 
ของชุมชน฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎาอยางตอนืไองปຓนประจำทุกป ตามทีไกลุมปງาหมายเดຌมาขึๅนทะบียนอาเวຌกับทาง
ทศบาล ดยปัจจุบันมีกลุมทีไขຌารับการจัดสวัสดิการของทศบาล ประกอบดຌวย     
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1.สถิติการจัดสวัสดิการสังคมกผูຌสูงอายุทีไมาขึๅนทะบียน 
จำนวนผูຌสูงอายุตามชวงอายุ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

จำนวน จำนวน 
อายุระหวาง 60 - 69 ป 2,278 2,980 
อายุระหวาง 70 - 79 ป 952 1,160 
อายุระหวาง 80 - 89 ป 286 355 
อายุตัๅงต 90 ปขึๅนเป 32 50 

รวม 3,548 4,545 
5.ระบบบริการพืๅนฐาน 
5.1การคมนาคมขนสง   การคมนาคมภาย฿นตำบลรัษฎา มีความสะดวกทัๅงการคมนาคมทางบกละทางนๅำ ดยมีรายละอียด 
ดังนีๅ  1. ถนนสายหลัก เดຌก ถนนทางหลวงผนดินหมายลข 402 (ทพกระษัตรี) ละถนนสายลีไยงมือง
สาย฿หม (บายพาส)  2. ถนนสายรอง เดຌก ถนนรัษฎานุสรณຏ ถนน รพช.ภก.4131 (บຌานสามกอง - มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูกใต) ถนน รพช.ภก.3047 (ศรีสุทัศนຏ-บຌานกาะสิหร) ถนน ยธ.ภก.2006 (รอบกาะสิหร)  3. ถนนติดตอภาย฿นชุมชน เดຌก ถนน รพช.ภก.3109, ถนน รพช.ภก4057, ถนน รพช.ภก.3068, ถนน 
รพช.ภก.3041, ถนน รพช.ภก.4100 ละ ถนนสายบຌานทุงคา - บຌานพปลา  4. ถนนซอย ถนนลูกรัง ทีไขຌาถึงหมูบຌานอีกหลายสຌนทาง  5. ทาทียบรือประมง ละทาทียบรือทองทีไยวบริวณปากคลองทาจีนซึไงชืไอมตอกับการคมนาคมทาง
บก  6. สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใตหงทีไ 2 ภาย฿ตຌการบริหารงานของทศบาลตำบลรัษฎา ตัๅง฿นพืๅนทีไ 
หมูทีไ 2 ตำบลรัษฎา 
5.2 การเฟฟງา  จังหวัดภูกใตปຓนจังหวัดรก฿นประทศเทย ทีไมีเฟฟງา฿ชຌ฿นทุกหมูบຌาน หนวยงานทีไรับผิดชอบ฿นการ
จำหนายกระสเฟฟງา฿หຌกับกาะภูกใต คือ การเฟฟງาสวนภูมิภาคจังหวัดภูกใต ซึไงเดຌรับกระสเฟฟງาจากพลังงาน
สงอาทิตยຏ ละครืไองปัດนเฟฟງาดีซล 

การเฟฟງา จำนวนตำบล จำนวนครัวรือน 
ทัๅงหมด มีเฟฟງาลຌว ทัๅงหมด มีเฟฟງาลຌว 

กฟภ จ.ภูกใต 8 8 103,426 101,210 
กฟภ อ.กะทูຌ 3 3 47,908 47,908 
กฟภ อ.ถลาง 6 6 14,973 14,973  17 17 166,307 163,781 
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สถิติผูຌ฿ชຌเฟฟງา ละการจำหนายพลังงานเฟฟງาของการเฟฟງาสวนภูมิภาค จำนกตามประภทผูຌ฿ชຌ จังหวัด
ภูกใต พ.ศ.  2560 - 2561 

ประภทผูຌ฿ชຌ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
จำนวนผูຌ฿ชຌเฟฟງา (ราย) 198,398   202,977   
พลังงานเฟฟງาทีไจำหนายละ฿ชຌ (กิลวัตต์-ชัไวมง) 2,637,595,706   2,677,608,948  บຌานอยูอาศัย 666,851,944   679,766,658  กษตรกรรม - -  อุตสาหกรรม 718,702,224   730,349,126    ธุรกิจการคຌา 1,194,634,984   1,212,498,947  อืไนโ 57,406,554 54,989,246 

ทีไมา : ฐานขຌอมูลกระทรวงพลังงานจังหวัดภูกใต  
5.3 การประปา  การบริการประปา฿นจังหวัดภูกใต มีดังนีๅ  (1) ครงการชลประทานภูกใต เดຌสรุปขຌอมูลการผลิตนๅำประปาของการประปาทศบาลนครภูกใต 
พ.ศ.2555 ดยการประปาทศบาลนครภูกใตผลิตนๅำประปาจากหลงนๅำดิบ฿นขุมหมืองรຌาง 9 หง ของอกชน
ละของทศบาล ดังนีๅ   1.1 ขุมนๅำทศบาล ความจุ 334,000 ลูกบาศกຏมตร ของทศบาลนครภูกใต   1.2 ขุมนๅำสวนฉลิมพระกียรติฯ ร.9 ความจุ 100,000 ลูกบาศกຏมตร ของทศบาลนครภูกใต   1.3 ขุมนๅำหนຌารงพยาบาลวชิระภูกใต ความจุ 127,000 ลูกบาศกຏมตร ของบริษัทอยซียง 
จำกัด   1.4 ขุมนๅำซอยพะนียง ความจุด 72,000 ลูกบาศกຏมตร ของบริษัท อยซีๅยง จำกัด   1.5 ขุมฝด ความจุ 732,900 ลูกบาศกຏมตร ของบริษัท ขຌงหงวน จำกัด   1.6 ขุมนๅำริมถนนวิชิตสงคราม ความจุ 222,000 ลูกบาศกຏมตร ของนายบันลือ ตันติวิท   1.7 ขุมนๅำบริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด อำภอกะทูຌ ความจุ 2,000,000 ลูกบาศกຏมตร   1.8 ขุมนๅำนายคณิต ยงสกุล ความจุ 73,000 ลูกบาศกຏมตร   1.9 ขุมนๅำบริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด ถนนจຌาฟງา ความจุ 1,000,000 ลูกบาศกຏมตร    รวมปริมาณนๅำดิบทัๅงสิๅน 4,660,900 ลูกบาศก์มตร  ทศบาลนครภูกใต มีรงผลิตนๅำประปา จำนวน 3 หง คือ   1 ระบบผลิตขุมนๅำทศบาล กำลังการผลิต 1,680 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   2 ระบบการผลิตขุมนๅำสวนฉลิมพระกียรติฯ ร.9 กำลังการผลิต 3,600 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   3 ระบบการผลิตถนนดำรง กำลังการผลิต 20,880 ลูกบาศกຏมตรตอวัน    รวมอัตรากำลังการผลิตนๅำทัๅงสิๅน 26,160 ลูกบาศก์มตรตอวัน  (2) การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูกใต มีกำลังผลิตทีไ฿ชຌงานรวม 76,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน 
บงปຓน  2.1 การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูกใต มีกำลังผลิต฿ชຌงานรวม 48,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน ดย
มีสถานีผลิตนๅำ จำนวน 2 หง เดຌก 
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  (1) สถานีผลิตนๅำสำนักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูกใต มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานจริง 
36,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   (2) สถานีผลิตนๅำบຌานบางจ มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานจริง 12,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน  2.2 อกชน มีกำลังผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 28,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน ดยมีสถานีผลิตนๅำ 
จำนวน 3 หง ดังนีๅ   (1) สถานีผลิตนๅำกะทูຌ : มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 28,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   (2) สถานีผลิตนๅำขຌงหงวน : มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   (3) สถานีผลิตนๅำ RO กะรน : มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 12,000 ลูกบาศกຏมตรตอวัน   ละทำสัญญาซืๅอนๅำประปาพืไอทีไสถานีผลิตนๅำจຌาฟງา : มีระบบผลิตทีไ฿ชຌงานตามสัญญา 3,000 
ลูกบาศกຏมตรตอวัน  พืๅนทีไการ฿ชຌบริการนๅำประปาของการประปาสวนภูมิภาค  อำภอมือง จำนวน 6 ตำบล เดຌก    1. ตำบลรัษฎา   2. ตำบลวิชิต   3. ตำบลกาะกຌว   4. ตำบลฉลอง   5. ตำบลราเวยຏ    6. ตำบลกะรน  อำภอถลาง จำนวน 4 ตำบล เดຌก    1. ตำบลชิงทะล   2. ตำบลทพกระษัตรี   3. ตำบลศรีสุนทร   4. ตำบลปຆาคลอก  อำภอกะทูຌ จำนวน 3 ตำบล เดຌก    1. ตำบลกะทูຌ   2. ตำบลปຆาตอง   3. ตำบลกมลา 
สถิติผูຌ฿ชຌนๅำ ปริมาณการผลิต ละการจำหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดภูกใต ปีงบประมาณ 
2561 - 2562 

ประภทผูຌ฿ชຌ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ผูຌ฿ชຌนๅำ (ราย) 4,481,800  4,425,715  
ปริมาณนๅำผลิตจริง (ลูกบาศกຏมตร) 160,502,325  164,415,226 
ปริมาณนๅำขาย (ลูกบาศกຏมตร) 105,864,156  114,705,053  
ทีไมา : ครงการชลประทานจังหวัดภูกใต    
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5.4 การบริการทคนลยีละการสืไอสาร (ทรศัพท์ อินตอร์นใต ละคอมพิวตอร์)  จากการสำรวจสถิติของสำนักงานสถิติหงชาติ การบริการทคนลยีละการสืไอสารของจังหวัดภูกใต 
มืไอป พ.ศ.2558 - 2559 พบวา จังหวัดภูกใตพบครัวรือนทีไมีอุปกรณຏ/ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ดังนีๅ 

ประภททคนลยี จำนวนผูຌ฿ชຌบริการ จำนวนผูຌเม฿ชຌบริการ 
ทรศัพทຏ 440,391 57,153 
คอมพิวตอรຏ 199,161 297,783 
การชืไอมตออินตอรຏนใต 346,204 151,340  ละจากสถิติสำรวจการ฿ชຌบริการหมายลขทรศัพทຏของจังหวัดภูกใต จำนกตามวัตถุประสงคຏ฿นการ
฿ชຌบริการ ละบริษัททีไปຂด฿หຌชาบริการ สามารถจำนกเดຌ ดังนีๅ 

รายการ 2558 2559 
จำนวนลขหมาย จำนวนผูຌชา จำนวนลขหมาย จำนวนผูຌชา 

บริษัท ทีอที จำกัด (มหาชน) 77,766  77,766  -ธุรกิจ  13,628  12,924 -บຌานพัก  28,402  25,193 -ราชการ  1,837  1,771 -บริษัท ทีอที จำกัด (มหาชน)  43,742  42,542 -ทรศัพทຏสาธารณะ  1,435  1,344 
บริษัทสัมปทาน 44,417 12,475 44,417 12,664 

ทีไมา :  บริษัท ทีอที จำกัด (มหาชน) 
5.5 เปรษณีย์หรือการสืไอสารหรือการขนสงละวัสดุ ครุภัณฑ์  จากการสำรวจสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัดภูกใต การบริการปຓนรายอำภอของจังหวัดภูกใต มืไอป 
พ.ศ.2557 - 2558 พบวา มีการขนสงวัสดุ ครุภัณฑຏ ดังนีๅ 
อำภอ ทีไทำการ

เปรษณีย์ 2557 2558 
เปรษณียภัณฑ์

ธรรมดา พัสดุ
เปรษณีย์ บริการ

พิศษ เปรษณียภัณฑ์
ธรรมดา พัสดุ

เปรษณีย์ บริการ
พิศษ 

    อำภอมือง 5 8,641,091 55,001 1,281,414 8,601,702 45,103 1,333,952 
อำภอกะทูຌ 3 2,810,185 48,023 352,739 2,136,758 38,578 354,397 
อำภอถลาง 2 418,783 5,556 200,383 315,509 6,218 221,259 
ทีไมา :  สำนักงานสถิติจังหวัดภูกใต 
6.ระบบศรษฐกิจ 6.1 การกษตร  ฿นป พ.ศ. 2559 จังหวัดภูกใตมีจำนวนพืๅนทีไทำกษตรกรรมประมาณ 101,696 เร อยู฿นขตอำภอถลาง มาก
ทีไสุด คือ 83,482 เร อำภอกะทูຌ 11,689 เร อยู฿นขตอำภอมืองนຌอยทีไสุด คือ 6,525 เร ดย฿ชຌปຓนพืๅนทีไปลูกยางพารา
มากทีไสุด 67,443 เร รองลงมาปຓนการปลูกเมຌผลเมຌยืนตຌน 10,867 เร พืชเร 2,530 เร พืชผัก 2,004 เร ละเมຌดอกเมຌ
ประดับ 214 เร  ตมีพืๅนทีไปลูกเมมากนัก รวมทัๅงปริมาณการผลิตพืชบางชนิดเมพียงพอกับความตຌองการ฿นพืๅนทีไ
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ดยฉพาะพืชผัก นืไองจากภาคอุตสาหกรรมการทองทีไยวทีไมีการจริญติบตอยางรวดรใว ทำ฿หຌกษตรกรปรับปลีไยนมา
ดำนินการดຌานการทองทีไยวมากขึๅนนืไองจากสรຌางผลตอบทนเดຌมากกวา 

ตารางสดงลักษณะทางการกษตรกรรม฿นพืๅนทีไจังหวัดภูกใต 
ลักษณะการกษตร จำนวนพืๅนทีไ (เร) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
นาขຌาว 63 72 
ยางพารา 68,054 67,443 
เมຌผลเมຌยืนตຌน 11,646 10,867 
พืชผัก   2,014 2,004 
พืชเร 2,530 2,530 
เมຌดอกเมຌประดับ 228 214 

รวม 84,535 83,130  
ทีไมา: สำนักงานกษตรจังหวัดภูกใต ณ พฤษภ คม พ.ศ. 2560   

ตารางสดงขຌอมูลพืๅนทีไปลูก พืๅนทีไ฿หຌผล ปริมาณผลผลิต ละมูลคาการผลิตพืช฿นพืๅนทีไจังหวัดภูกใต 
ทีไ ชนิดพืช พืๅนทีไปลูก(เร) พืๅนทีไ฿หຌผลผลิต(เร) ปริมาณผลผลิต(ตัน) มูลคา(ลຌานบาท) 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
1 ยางพารา 68,054 67,443 59,235 57,298 10,620 10,454 934.4 918.8 
2 มะพรຌาว 6,370 4,930 6,370 4,930 6,052 4,743 69.52 54.48 
3 สับปะรด* 2,530 2,530 2,024 1,968 9,682 9,468 94.42 113.30 
4 ทุรียน 2,389 2,389 2,228 2,242 823 827 76.05 76.27 
5 ปาลຏมนๅำมัน 1,657 1,685 1,657 1,657 4,182 3,897 16.74 13.90 
6 ลองกอง 1,089 1,054 607 617 215 209 17.06 16.88 
7 มังคุด 449 449 449 449 246 189 6.60 6.44 
8 สะตอ 1,864 1,864 1,808 1,808 3,024 3,012 11.32 11.12 
9 นาขຌาว 63 71.75 68.5 71.75 33.5 34 1.20 1.24 

ทีไมา : สำนักงานศรษฐกิจการกษตร, *สำนักงานกษตรจังหวัดภูกใต ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2560  6.2 การประมง  จังหวัดภูกใตมีกษตรกรทีไประกอบอาชีพดຌานประมง จำนวน 1,369 ราย ครัวรือนกษตรกรประกอบ
อาชีพดຌานการประมง จำนวน 693 ครัวรือน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูกใต, 2560) มีรือประมง จำนวน 
761 ลำ ปຓนรือประมงพาณิชยຏ จำนวน 349 ลำ ละรือประมงพืๅนบຌาน จำนวน 412 ลำ ปริมาณผลผลิตสัตวຏนๅำ
ทีไจับเดຌจากการทำประมงรวมปลาทุกชนิด จำนวน 46,550,565 กิลกรัม มีมูลคา 2,505.72 ลຌานบาท (สำนักงาน
ทาทียบรือจังหวัดภูกใต, 2559)   สัตวຏนๅำจากการพาะลีๅยงทีไทำรายเดຌ฿หຌกับจังหวัดภูกใตปຓนอันดับ 1 อยางตอนืไองมาตลอดคือ การพาะ 
ฟัก ละอนุบาลลูกกุຌงทะล เดຌก กุຌงขาววนนาเม ละกุຌงกุลาดำ พืไอสงออกเปขาย฿หຌกับผูຌลีๅยง฿น 22 จังหวัด
ชายทะลทัไวประทศ มีมูลคารวม 640.96 ลຌานบาท รองลงมาคือการลีๅยงกุຌงทะล การลีๅยงสัตวຏนๅำชายฝัດงอืไนโ 
ละการลีๅยงสัตวຏนๅำจืด (ซึไงผูຌลีๅยงคอนขຌางนຌอยละสวน฿หญจะลีๅยง฿นพืๅนทีไขนาดลใก) ตามลำดับ   
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ตารางลักษณะการพาะลีๅยงละปริมาณการพาะลีๅยงสัตวຏนๅำ฿นพืๅนทีไจังหวัดภูกใต  

ทีไ ชนิดสัตว์นๅำ ปีงบประมาณ  2560 
จำนวนกษตรกร 

(ฟาร์ม) พืๅนทีไลีๅยง 
(เร) มูลคา 

(ลຌานบาท) 1 การพาะพันธุ์ละอนุบาลลูกกุຌง     - กุຌงกุลาดำ, กุຌงขาววนนาเม 101 111.87 640.96 2 การลีๅยงกุຌงทะล     - กุຌงกุลาดำ, กุຌงขาววนนาเม 72 1,133.89 396.24 3 การลีๅยงสัตว์นๅำชายฝัດง     - การลีๅยงปลา฿นกระชัง  
• ปลากะพงขาว 
• ปลากຎา 
• ปลามง 221 94 101 26 47.50 

3 
44 
0.5 n/a  - การลีๅยงหอยทะล 

• หอยครง 
• หอยมลงภู 
• หอยมุก 
• หอยนางรม 
• หอยปຆาฮืๅอ 

60 14 34 6 4 2 
765 
493 
5 

260 
4 
3 

n/a 
 - การลีๅยงสตัวຏนๅำอืไนโ  

• กุຌงมังกร 
• ปูทะล 
• สาหรายทะล 56 45 5 11 2 

1 
0.5 
0.5 n/a 4 การลีๅยงสัตว์นๅำจืด (ปลานๅำจืด) 25 - n/a  

ทีไมา : สำนักงานประมงจังหวัดภูกใต ณ กันยายน พ.ศ. 2560               
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6.3 การปศุสัตว์  กษตรกร฿นจังหวัดประกอบอาชีพลีๅยงเกเข เกนืๅอ สุกรขุน กระบือ คนืๅอ  เกพืๅนมือง ปຓดนืๅอ ปຓดเข 
พะพอพันธุຏ พะมพันธุຏ ตามลำดับ ละนืไองจากพืๅนทีไจังหวัดภูกใตมีบຌานพักอาศัยมากขึๅน ทำ฿หຌพืๅนทีไ
กษตรกรรมลดลง เมสามารถขยายพืๅนทีไลีๅยงละตัๅงฟารຏมพิไมติม  

ตารางปริมาณการลีๅยงปศุสัตวຏ฿นพืๅนทีไจังหวัดภูกใต 

ทีไมา  :  สำนักงานศรษฐกิจการกษตร , สำนักงานปศุสัตวຏจังหวัดภูกใต ณ กันยายน พ.ศ. 2560 6.4 การทองทีไยว  1. ศาลจຌายกคกຌง (ศาลจຌาสามกอง฿น ซอยพะนียง) เหวຌพระปຓนสิริมงคลทีไศาลจຌาอายุรຌอยกวาป 
ดຌวยรงศรัทธาของชาวบຌาน จากศาลจຌาลใกโ พัฒนาจนปຓนศาลจຌาขนาด฿หญ กลายปຓนชุมชนทีไรวมผูຌคนเดຌ
หนานน มีองคຏจຌอซูกຌง องคຏประธานศาลจຌา ชาวรัษฎานิยมบูชาองคຏพระละอธิษฐานขอพร ขอ฿หຌสุขภาพ
ขใงรง รไำรวย อยูยในปຓนสุข ปຓนประจำทุกปศาลจຌาหงนีๅจะจัดงานประพณีถือศีลกินผักละจัดขบวนหพระ
รอบมือง ซึไงเดຌรับความสน฿จปຓนอยางยิไง  2.จุดชมวิว วัดกาะสิหร สัมผัสความงามภูกใต 360 องศา ณ วัดกาะสิหร ชืไนชมละสัมผัส
บรรยากาศความงดงามของภูกใต 360 องศา เดຌทีไนีไบนยอดขาวัดกาะสิหร ทีไหลายโ คน ขึๅนมากใบความงดงาม
฿นชวงพระอาทิตยຏลับฟງา นอกจากนีๅ ยังปຓนทีไประดิษฐานพระพุทธเสยาสนຏองคຏ฿หญ ภาย฿นพระอุบสถทีไ
นักทองทีไยวมักนิยมมากราบเหวຌบูชาสักการะ พรຌอมชืไนชมวิวทิวทัศนຏทีไงดงามสุดสายตา  3.จุดชมลิงกาะสิหร พบกับบรรยากาศสนุกสนาน พลิดพลินกับการ฿หຌอาหารลิงสม ทีไรอคอย
อาหารจากทุกคนดຌวยสีหนຌาละทาทางสนุกสนามของลิงตัวนຌอย ปຓนความประทับ฿จทีไสามารถสัมผัสเดຌดຌวย
ความสุข ณ จุดชมลิง ทามกลางความอุดมสมบูรณຏของผืนปຆากงกาง อีกทัๅงปຓนหลงศึกษารียนรูຌกีไยวกับระบบ
นิวศนຏปຆาชายลน บนถนนทพประทานกาะสิหร   4.จุดชมวิวขาตຍะซะ ภูขาสูง฿หญทีไตัๅงตระหงาน฿จกลางมืองภูกใต มีความสูงกวา 250 มตร ปຓน
ภูขาคูบຌานคูมืองชาวภูกใตมาปຓนระยะวลานาน ปຓนสถานทีไพักผอนหยอน฿จ ละปຓนทีไชืไนชอบสำหรับผูຌทีไนิยม
ออกกำลังกายดยสามารถดินขึๅนเปตามนวลาดชันของขาตຍะซะ พลิดพลินกับการ฿หຌอาหารลิงตลอด

ลำ 
ดับ ชนิดสัตว์ 2559 2560 

กษตรกร (ราย) กษตรกร (ราย) กษตรกร (ราย) กษตรกร (ราย) กษตรกร (ราย) จำนวน (ตัว) ตัวละ (บาท) ราคารวม (บาท) 1 เกเข 4 113,000 1,089 123,057,000 8 133,587 1,089 145,476,243 2 เกนืๅอ 7 131,121 76 9,965,196 6 13,222 76 1,004,872 3 สุกรขุน 38 14,099 8,760 123,507,240 19 13,184 8,760 115,491,840 4 กระบือ 99 940 34,000 31,960,000 100 933 34,000 31,722,000 5 คนืๅอ 87 946 42,000 39,732,000 42 297 42,000 12,474,000 6 เกพืๅนมือง 2,511 81,001 165 13,365,165 2,408 87,071 180 15,672,780 7 ปຓดนืๅอ 2 260 360 93,600 3 491 360 176,760 8 ปຓดเข 8 3,500 1,260 4,410,000 8 3,510 1,260 4,422,600 9 พะพอพันธุຏ 39 301 6,000 1,806,000 42 301 6,000 1,806,000 10 พะมพันธุຏ 39 1,045 6,000 6,270,000 42 1,064 6,000 6,384,000 
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ระยะทางสามารถชืไนชมวิวทิวทัศนຏของมืองภูกใต มองหในทัศนียภาพของตัวมืองซึไงลຌอมรอบดຌวยทะล หในสຌน
ขอบฟງา ละนวขาระหวางสຌนทางมีบริการรຌานอาหาร คัไนดຌวยจุดออกกำลังกายปຓนระยะโ  5.หาดศิลาพันธ์ หาดศิลาพันธຏถูกจัด฿หຌปຓนหลงทองทีไยว฿หมของตำบลรัษฎา ถือปຓนพชรมใดงาม
อีกหงหนึไง฿นทຌองทะลอันดามันทีไนาสน฿จ ปຓนสถานทีไทองทีไยวทีไสามารถพักผอนหยอน฿จ นัไงกินลมชมทะล
ดຌวยงบประมาณกวา 20 ลຌานบาท ฿นการปรับปรุงภูมิทัศนຏดยรอบหาด฿หຌสวยงามพืไอรองรับนักทองทีไยว  6.หาดปลืๅมสุข สัมผัสหาดทรายสีขาว นๅำทะล฿ส ของหาดหงความสุข฿นตำบลรัษฎา "หาดปลืๅมสุข" 
หาดหงความสวยงาม ธรรมชาติสมบูรณຏ มองออกเป฿นทะลสามารถมองหในกาะตางโ อาทิ กาะยาวของ
จังหวัดพังงา ละอาจมองหในกาะพีพีเดຌ฿นวันทีไทຌองฟງาเรຌเอหมอก ปຓนชายหาดทีไสงบงียบเมพลุกพลาน ทีไนีไจะ
มีตຌนหูกวาง ละตຌนเมຌ฿หญอยูตลอดนวชายหาด฿หຌความรมรืไน มีรຌานอาหาร฿หຌบริการอยู หมาะกับการพักผอน
หยอน฿จ  7.ขืไอนมะลิกຌว ชมธรรมชาติละภูมิทัศนຏทีไสวยงามของขืไอนมะลิกຌว ตัๅงอยูบนกาะสิหร 
บรรยากาศรมรืไนนาพักผอนนัไงลนกินลมชมทะลพลินโ เดຌพลิดพลินทุกวันยามยใน ทีไหงนีๅสามารถสะกด
ความฝันของ฿ครหลายโ คน ฿หຌหลง฿หล฿นความงดงามอีกดຌวย  8.หมูบຌานชาวเทย฿หม บຌานหลมตุຍกก สัมผัสวิถีทีไรียบงายของชาวเทย฿หม (ชาวล) กลุม฿หญทีไสุด
฿นภูกใต ทีไรักษาความปຓนชาวลดัๅงดิมทัๅงขนบธรรมนียมประพณีอยางครงครัด อาทิ บຌานพักอาศัย การสดง
รองงใง ละการทำประมงพืๅนบຌาน ดຌวยอุปกรณຏหาปลาตามบบฉบับของชาวลทีไสืบทอดกันมากอนกลับมาลือก
ผลิตภัณฑຏทีไทำจากปลือกหอย สรຌอยมุกสวยโ หรือสินคຌาปรรูปจากทะล ฝากคน฿กลຌตัว  9.ดอนหอยหลอด ชุมชนหาดสนสุข อีกหนึไงของการทองทีไยวชิงอนุรักษຏธรรมชาติ ทีไทานสามารถ
สัมผัสละชมวิธีการจับหอยหลอดบบธรรมชาติของชาวชุมชนหาดสนสุขอยาง฿กลຌชิด ดยทุกโ วัน ฿นชวงวลา
นๅำลด ชาวชุมชนหาดสนสุขจะจับหอยหลอดดຌวยวิธีดัๅงดิม คือ จะ฿ชຌมือกดลงบนพืๅนทราย จะปรากฏ
ฟองอากาศละหในรูปปรากฏ จากนัๅนอาเมຌจิๅมปูนขาวหยลงเป หอยหลอดจะผลขึๅนมา฿หຌทานจับวิธีนีๅเม
ทำลายหอยหลอดละสัตวຏนๅำวัยออนอืไนโ รวมถึงเมทำลายสิไงวดลຌอมอีกดຌวยสถาปัตยกรรมทีไสะดุดตา คือ ปຓน
รูปลอบดักปลาของชาวล บนนืๅอทีไ 4 เรศษ  10.ศูนย์วัฒนธรรมชาวเทย฿หมอุรักละวຌย อุรักละวຌย ปຓนภาษาทຌองถิไน ทีไปลเดຌวา "อุรัก" คือคน 
ละ "ละวຌย" คือทะล ชาวอุรักละวຌยปຓนกลุมชาติพันธุຏ "ชาวล" ปຓนผูຌทีไอาศัยอยูบริวณกาะละชายฝัດงทะล
อันดามันมาปຓนวลานาน การกอตัๅงศูนยຏวัฒนธรรมชาวเทย฿หมอุรักละวຌยกใพืไอหวังฟຕนฟูวิถีชีวิตละภูมิปัญญา
ของชาวเทย฿หม ตัวอาคารดดดนดຌวยสถาปัตยกรรมทีไสะดุดตา คือปຓนรูปลอบดักปลาของชาวล บนนืๅอทีไ 4 เร
ศษ  11. บຌานตีลังกา ทีไทีไยวสุดฮิต฿นตำบลรัษฎา ทีไมีการออกบบสถาปัตยกรรมปຓนบຌานกลับหัวสเตลຏ
ตะวันตกทีไทันสมัยทีไดียว฿นจังหวัดภูกใต ภาย฿นบຌานมีการออกบบหมือนกับบຌานทัไวเป มีฟอรຏนิจอรຏทีไ
ออกบบกลับหัว฿หຌตัๅงอยูบนฝງาพดาน สรຌางความสนุกสนาน฿นการถายภาพ฿นมุมมองทีไปลกตา นอกจากนัๅนยัง
มีสวนพิศวงซึไงปຓนขาวงกตลใกโ ทຌาทายผูຌลน฿หຌหาทางออกจากสวน ซึไงประตูทางออก จะปลีไยนสมอโ  12.สยามนิรมิต อีกหนึไงสถานทีไทีไเมควรพลาด อลังการกับการจัดการสดงระดับประทศทีไนำสนอ
มรดกทางศิลปะละวัฒนธรรมของประทศเทย บบวิจิตรมหัศจรรยຏตระการตา ทัๅงฉาก สง สี ละสียง ดຌวย
ทคนลยีทันสมัย ทำ฿หຌผูຌชมรูຌสึกหมือนอยูทามกลางหตุการณຏจริง ตใมอิไมตลอด 70 นาที นอกจากนีๅภาย฿น
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บริวณรงละครยังมีนิทรรศการวิถีชีวิตของผูຌคน฿นหมูบຌานชนบทของเทยทัๅง 4 ภาค ซึไงจัดสดงอยูบริวณ
ดຌานหนຌารงละคร฿หຌทีไยวชมอีกดຌวย  13.เรวานิช หลงทองทีไยวชิงกษตรหง฿หม฿จกลางมือง บนนืๅอทีไ 45 เร ถูกออกบบพืไอ
ถายทอดสภาพวดลຌอม กรรมวิธีการพาะปลูกละวัฏจักรการติบตของขຌาวพดอยางครบวงจร ดยจัดทำปຓน
หลงรียนรูຌ฿นรูปบบฐานถึง 13 จุด ยีไยมชมปลงขຌาวพด ชืไนชมความนารักของสัตวຏนานาชนิด พลิดพลินกับ
การปງอนนม ปງอนอาหารสัตวຏ ละถายภาพกับสีสันของดอกเมຌนานาชนิด  14.คาบารต์ชว์฿นมืองภูกใต ทีไอลังการดຌวยฉาก สง สี สียงตระการตา จากจินตนาการสูชวຏของ
จริงอยางมืออาชีพ เซมอนสตารຏชวຏ ชวຏคุณภาพจากภูกใตเซมอนคาบารตຏ ทีไนำสนองานคุณภาพมาอยาง
ตอนืไองกวา 20 ป                  6.5 อุตสาหกรรม  จังหวัดภูกใต มีรงงานทีไเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบกิจการรงงาน (ร.ง.4) ณ วันทีไ 31 กรกฎาคม 2560 
จำนวนทัๅงสิๅน 471 รงงาน งินลงทุนรวม 10,680.26 ลຌานบาท ละจำนวนคนงานรวม 7,947 คน ดยจำนก
ออกปຓนจำพวกรงงานตามพระราชบัญญัติรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนีๅ 

ตารางรงงานอุตสาหกรรมยกประภทรงงานจำพวกทีไ 1-3 
รงงานจำพวกทีไ จำนวนรงงาน (รงงาน) จำนวนงินทนุ (ลຌานบาท) จำนวนคนงาน (คน) 

1 45 103.05 381 
2 95 309.08 699 
3 331 10,268.14 6,867 

รวม 471 10,680.26 7,947  
ตารางรงงานอุตสาหกรรมยกอำภอ฿นจังหวัดภูกใต 

อำภอ จำนวนรงงาน (รงงาน) จำนวนงินทนุ (ลຌานบาท) จำนวนคนงาน (คน) 
มืองภูกใต 335 5,925.70 4,769 

ถลาง 110 4,157.36 2,896 
กะทูຌ 26 597.21 282 
รวม 471 10,680.26 7,947 

ทีไมา : รายงานสถานการณ์รงงานจังหวัดภูกใต ปี 2561   ฿นพืๅนทีไทศบาลตำบลรัษฎา มีรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 32 หง ละขนาดลใก จำนวน 
90 หง ดังนีๅ 

ลำดับทีไ กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 
1 อุตสาหกรรมอาหาร 22 รงงาน 
2 อุตสาหกรรมครืไองดืไม 1 รงงาน 
3 ปรรูปเมຌละผลิตภัณฑຏจากเมຌ 11 รงงาน 
4 ครืไองรือนหรือครืไองตบตง฿นอาคารจากเมຌ กຌว ยาง หรือลหะอืไนโ 7 รงงาน 
5 การพิมพຏ การยใบลม ทำปกหรือการทำมพิมพຏ 2 รงงาน 
6 ยางละผลิตภัณฑຏยาง 1 รงงาน 
7 ผลิตภัณฑຏพลาสติก 1 รงงาน 
8 ผลิตภัณฑຏอลหะ 9 รงงาน 
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ลำดับทีไ กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 
9 ผลิตภัณฑຏลหะ 16 รงงาน 
10 ผลิตครืไองจักรละอุปกรณຏ 9 รงงาน 
11 ผลิตครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอุปกรณຏ 1 รงงาน 
12 ผลิตยานพาหนะละอุปกรณຏรวมทัๅงการซอมยานพาหนะละอุปกรณຏ 32 รงงาน 
13 การผลิตอืไนโ 10 รงงาน 

ทีไมา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูกใต 
6.6 การพาณิชย์ละกลุมอาชีพ   บริษัทจำกัด จำนวน 1,236 หง   หຌางหุຌนสวนจำกัด จำนวน   282 หง   หຌางหุຌนสวนสามัญนิติบุคคล จำนวน     3 หง   บริษัทมหาชนจำกัด จำนวน     1 หง   กลุมวิสาหกิจชุมชน฿นตำบลรัษฎา ประกอบดຌวย ชุมชนกลุมกาะสิหร รวม฿จพัฒนาชุมชนกาะสิหร
สนหา ละจากฟารຏมสุข฿จ เดຌมีการผลิตละจัดการทรัพยากรทีไมีอยู฿นทຌองถิไน฿หຌกลายปຓนสิๅนทีไมีคุณภาพ มี
จุดดนปຓนอกลักษณຏของตนอง ชน เตปลาหง คปหมู ผຌาปาตຍะพຌนทຏ ครืไองประดับจากมุก ครืไองกงตำ
มือ ผักเมຌสารพิษ ปลากะตักละปลาดดดียว ซึไงสอดคลຌองกับวัฒนธรรม฿นตละทຌองถิไน ฿หຌนักทองทีไยวเดຌ
ลือกตัๅงเดຌอยางถูก฿จ  
6.7 รงงาน 

จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดภูกใต ป 2559  จากจำนวนผูຌทีไมี  งานทำ 316,934 คน 
ปຓนลูกจຌางอกชนมากทีไสุด จำนวน 192,778 คน รองลงมา เดຌก ทำงานสวนตัว จำนวน 66,041 คน ลูกจຌางรัฐบาล 
จำนวน 25,482 คน ชวยธุรกิจครัวรือน จำนวน 18,582คน นายจຌาง จำนวน 14,024 คน ละการรวมกลุม จำนวน 27 คน  

ตารางจำนวนผูຌมีงานทำ฿นจังหวัดภูกใต จำนกตามสถานภาพการทำงาน ป พ.ศ. 2559 
สถานภาพการทำงาน จำนวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 
   นายจຌาง 14,024 10,703 3,321 
   ลูกจຌางรัฐบาล 25,482 11,520 13,962 
   ลูกจຌางอกชน 192,778 105,034 87,744 
   ทำงานสวนตัว 66,041 42,534 23,507 
   ชวยธุรกิจครัวรือน 18,582 7,229 11,353 
   การรวมกลุม 27 - 27 

รวม 316,934 177,020 139,914 
ทีไมา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถติิจังหวัดภูกใต ณ กันยายน พ.ศ. 2560  

มืไอจำนกผูຌมีงานทำตามประภทอุตสาหกรรมพบวา จากจำนวนผูຌมีงานทำ จำนวน 316,934 คน ทำงาน
฿นกิจการทีไกีไยวกับรงรมละอาหารมากทีไสุด คือ จำนวน 93 ,845 คน ดยปຓนหญิงมากกวาชาย รองลงมา 
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เดຌก ทำงาน฿นกิจการการขายสงละขายปลีก จำนวน 63 ,039 คน ดยชายละหญิงมีจำนวน฿กลຌคียงกัน ผูຌ
ทำงานดຌานการบริหารละการสนับสนุน จำนวน 27,213 คน ดยปຓนชายมากกวาหญิง   ผูຌทำงาน฿นอุตสาหกรรม
การกอสรຌาง จำนวน 21,837 คน ดยปຓนชายมากกวาหญิง  ผูຌทำงาน฿นกิจการขนสง    ทีไกใบสินคຌา จำนวน 
20,598 คน ดยปຓนชายมากกวาหญิง ปຓนตຌน   

ตารางจำนวนผูຌมีงานทำ฿นจังหวัดภูกใต จำนกตามอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2559 
อุตสาหกรรม จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
กษตรกรรม การลาสัตวຏละประมง 6,095 865 6,960 
การทำหมืองร 464 - 464 
การผลิต 11,500 5,470 16,970 
เฟฟງา กຍาซละเอนๅำ 385 117 502 
การจัดหานๅำละบำบัดนๅำสีย 595 49 644 
การกอสรຌาง 20,532 1,305 21,837 
การขายสง ขายปลีก 31,756 31,282 63,039 
การขนสง ทีไกใบสินคຌา 18,035 2,563 20,598 
กิจการรงรมละอาหาร 42,269 51,576 93,845 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 1,572 486 2,058 
กิจการทางการงินละการประกันภัย 1,310 2,875 4,185 
กิจการดຌานอสังหาริมทรัพยຏ 2,109 1,817 3,926 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 2,908 2,714 5,621 
การบริหารละการสนับสนุน 19,400 7,813 27,213 
การบริหารราชการละการปງองกันประทศ 5,443 3,855 9,298 
การศึกษา 2,600 5,908 8,508 
สุขภาพละงานสังคมสงคราะหຏ 992 4,960 5,953 
ศิลปะ บันทิง นันทนาการ 3,467 3,345 6,812 
กิจกรรมบริการดຌานอืไน โ 5,174 9,954 15,128 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 415 2,960 3,374 

รวม 177,020 139,914 316,934 
ทีไมา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถติิจังหวัดภูกใต ณ กันยายน พ.ศ. 2560  
7.ศาสนา ประพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา  ศาสนา ตำบลรัษฎามีวัด  สำนักสงฆຏ มัสยิด ศาลจຌา ละบสถຏคริสตຏ ฿นพืๅนทีไจำนวน 11 หง ดังนีๅ  พืๅนทีไ หมูทีไ 1 บຌานกาะสิหร จำนวน 1 หง   - วัดกาะสิหร   พืๅนทีไ หมูทีไ 2 บຌานบางชีหลຌา จำนวน 1 หง   - มัสยิดลีวาอุຌลอิสลาม   พืๅนทีไ หมูทีไ 3 บຌานกูຌกู จำนวน 4 หง   - วัดอรามรัตนาราม  
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  - วัดพิทักษຏสมณกิจ    - ทีไพักสงฆຏขาตຍะซะ    - ทีไพักสงฆຏขากูຌกู   พืๅนทีไ หมูทีไ 5 บຌานทุงคาพะนียงตก จำนวน 4 หง   - วัดขารังสามัคคี    - วัดรัษฎาราม   - มัสยิดอิสลาฮุดดีน    - ศาลจຌายกคงกຌง    - ทีไพักสงฆຏขารังนอกฉลิมพระกียรติ   - ทีไพักสงฆຏสามกอง  พืๅนทีไ หมูทีไ 6 บຌานลักกงษี จำนวน 1 หง   - บสถຏคริสตຏซวนดยຏ  จำนวนผูຌนับถือศาสนาตางโ ของจังหวัดภูกใต   1. ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ รຌอยละ 71.06   2. ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม รຌอยละ 27.60   3. ประชาชนนับถือศาสนาคริสตຏ รຌอยละ  1.01   4. ประชาชนทีไนับถือศาสนาอืไนโ รຌอยละ   0.33 
7.2 ประพณีละงานประจำปี  (1) ประพณีทำบุญสวดกลางบຌาน  พิธีสวดกลางบຌานปຓนการปฏิบัติพืไอขับเลสนียดจัญเร ภูติผีปศาจ 
รคภัยเขຌจใบละความชัไวรຌายทัๅงหลายทีไ กิดขึๅน฿นชุมชนละเมสามารถพิสูจนຏหรือกຌเขเดຌดຌวยวิธีการ
วิทยาศาสตรຏ ปຓนพิธีทีไทำ฿หຌชาวบຌานกิดขวัญละกำลัง฿จ เดຌทำบุญรวมกันละสะดาะคราะหຏ฿หຌกตัวอง 
กอ฿หຌกิดความสามัคคี฿นหมูบຌานมากขึๅน อีกทัๅงปຓนการตือน฿หຌชาวบຌานรวมกันรักษาสิไงวดลຌอมของมนๅำลำ
คลองละทะล เมทิๅงขยะละสิไงสกปรกลง฿นนๅำ   (2) ประพณีชักพระ  ชวงวลาวันลากพระ จะทำกัน฿นวันออกพรรษา คือวันรม 1 คไำ ดือน 11 ดย
ตกลงนัดหมายลากพระเปยังจุดศูนยຏรวม วันรุงขึๅน รม 2 คไำ ดือน 11 จึงลากพระกลับวัด ปຓนประพณีทำบุญ
฿นวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความชืไอวา มืไอครัๅงทีไพระพุทธจຌาสดใจเปจำพรรษา ณ สวรรคຏชัๅนดาวดึงสຏพืไอ
ปรดพระมารดา มืไอครบพรรษาจึงสดใจกลับมายังลกมนุษยຏ พุทธศาสนิกชนเปรับสดใจ ลຌว อัญชิญ
พระพุทธจຌาประทับบนบุษบกลຌวหหน  (3) ประพณีทำบุญดือนสิบ ปຓนดือนทีไชาวเทยมีความชืไอวา ยมบาลมีการปลอยภูตผี ละวิญญาณ
ตางโ ฿หຌออกมารับอาสวนบุญ จึงมีการนำของคาวหวานตางโ มาทำบุญละ฿หຌทานกันทีไวัด สำหรับขนมทีไสำคัญ
฿นพิธี คือ ขนมลา ขนมทียน ขนมทอน฿ตຌ ขนมตຌม ฯลฯ ตรงกับวันรม 8 คไำ ดือน 10 ละวันรม 15 คไำ 
ดือน 10   (4) ประพณีลอยรือ ดยกลุมชาวลทีไกาะสิหรจะจัดขึๅน฿นวันขึๅน 14 คไำ ดือน 6 ละดือน 11 ของ
ทุกป ซึไงปຓนพิธีสะดาะคราะหຏของชาวล คลຌายกับพิธีลอยกระทงของชาวเทย มีการสรຌางรือจากเมຌระกำ ตัดผม
ตัดลใบละทำตุຍกตาเมຌทนคน ฿สลง฿นรือลຌวนำเปลอย พืไอนำอาความทุกขຏศกคราะหຏรຌายตางโ ออกเปกับ
ทะล ละมีการรายรำรอบรือ หรือทีไรียกวา รำรองงใง นัไนอง 
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 (5) ประพณีถือศีลกินผัก ปຓนการถือศีลชำระจิต฿จ ละงดวຌนการบริภคนืๅอสัตวຏทุกชนิด มีระยะวลา 
9 วัน ริไมตัๅงตขึๅน 1 คไำ ดือน 9 จนกระทัไงถึงขึๅน 9 คไำดือน 9 ของทุกป ซึไงอยู฿นชวงดือนกันยายน -ตุลาคม 
ปຓนงานประพณี ซึไงชาวจีนทีไขຌามาอาศัย฿นภูกใตยึดถือปฏิบัติมาชຌานานตัๅงต พ.ศ.2368 จนถึงทุกวันนีๅ จะมี
พิธีกรรมตางโ มากมาย อาทิ พิธีอัญชิญพระ พิธีลุยเฟ พิธีสะดาะคราะหຏ พิธีสงพระ ปຓนตຌน งานทศกาลนีๅ
นับปຓนงานทีไเดຌรับความสน฿จ ละลืไอม฿ส฿นศรัทธาทัๅงจากชาวเทย ละตางประทศมากทีไสุดงานหนึไง   (6) ประพณีถือศีลอดดือนรอมฎอน  ดยทัไวเปมักขຌา฿จวา การถือศีลอดนัๅนกระทำพียงฉพาะ฿น
ดือนทีไกຌาตามปฏิทินอิสลาม ฿นความปຓนจริงลຌวการถือศีลอดสามารถทำเดຌตลอดทัๅงป   ฿นทุกโ ป ศาสนิกชน
มุสลิม฿นศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจถือศีลอดดือนรอมฎอน ปຓนการทดสอบความศรัทธาอันรงกลຌาตอองคຏ
พระผูຌปຓนจຌาทีไประทานพระบัญญัติกมวลมนุษยຏ พืไอฝຄกฝน฿หຌมวลมนุษยຏรูຌจักความอดกลัๅนอดทน มีจิต฿จหนัก
นน ละเมทຌอถอยอยางงายดายตอความยากลำบากทีไผชิญอยู ณ บืๅองหนຌา  
7.3 ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน  7.3.1 หมอนวดรักษารคกีไยวกับสຌน กลຌามนืๅอ  ทอง ศุทธสุนทรางกุล หรือ ลุงทอง ศุทธสุนทรางกุล ปຓนหมอนวดรักษารคกีไยวกับสຌน กลຌามนืๅอ ทุก
วันจะมีชาวบຌานเปรอคิว฿หຌทานนวด ซึไงอยูติดกับรຌานอาหารชืไอนๅำยຌอย ดยการนวดของทานจะเมมีการขຌาทรง
฿ดโ ทัๅงสิๅน ละเมคิดคาบริการ ลุงทอง ศุทธสุนทรางกุล ปຓนหมอนวดรักษารคกีไยวกับสຌน กลຌามนืๅอ ทุกวันจะ
มีชาวบຌานเปรอคิว฿หຌทานนวด ซึไงอยูติดกับรຌานอาหารชืไอนๅำยຌอย ดยการนวดของทานจะเมมีการขຌาทรง฿ดโ 
ทัๅงสิๅน ละเมคิดคาบริการ (รຌานอาหารนๅำยຌอย)  7.3.2 การรำรองงใง  นางจิๅว ประมงกิจ (มจิๅว) ทานปຓนชาวล มีอาชีพทำประมง มีความชำนาญ ปຓนนักอนุรักษຏวัฒนธรรม
พืๅนบຌาน รองงใง มีความสามารถดຌานการรຌองรองงใง มีความสามารถดຌานการรຌองรำรองงใง ละปຓนตຌนบบ฿น
การฝຄกสอนดใกละยาวชน ปຓนศิลปຂนพืๅนบຌานดีดน เดຌรับรางวัลประจำป ๎๑๏๑ ชุมชนชาวลหลมตุຍกก   7.3.3 ภาษา฿ตຌ  ภาษา฿ตຌปຓนภาษาทีไปຓนอกลักษณຏของคน฿ตຌ ดยภาษา฿ตຌตละจังหวัดกใมีลักษณะทีไตกตางกันออกเป 
จังหวัดภูกใตปຓนจังหวัดหนึไงทีไมีภาษาปຓนอกลักษณຏของคนภูกใต ดยภาษาถิไนของภูกใตเดຌรับอิทธิพลจาก
ภาษาจีนฮกกีๅยนมาก พราะคนภูกใตสวนมากจะมาจากจีนฮกกีๅยน ประพณี วัฒนธรรม ภาษา ของคนภูกใตจึง
จะออกเปทางจีนฮกกีๅยนปຓนสวน฿หญ  ฿นปัจจุบันภาษาถิไนของภูกใตริไมนับวันจะลือนหาย พราะมีวัฒนธรรมสมัย฿หมเดຌขຌามาทำ฿หຌดใกรุน
หลัง (ดใกรุน฿หม)เมคอยเดຌ฿ชຌภาษาถิไนของภูกใตสักทาเร ทีไ฿ชຌกันอยูกใจะหในจะปຓนคนรุนคนก รุน อาหมຌา อาอ๋ี 
อาปງ ทีไยัง฿ชຌกันอยู คุณนพดล กิตติกุล เดຌรวบรวมทำปຓนหนังสือ " คำจีนคำเทย฿นภูกใต" รวบรวมคำภาษาถิไน
ของคนภูกใตเวຌ  
ทีไมา : วใบเซตຏภูมิปัญญาทຌองถิไนจังหวัดภูกใต  7.3.4 ผຌาปาตຍะพຌนท์ลาย หรือผຌาปาตຍะปักลูกปัด (ภูกใต) ประวัติความปຓนมา คำวาปาตຍะ ปຓนภาษา
มลายู หลงกำนิดของผຌาปาตຍะ฿นชวา อินดีย จีน ตละหงจะตกตางกันลใกนຌอย ดยฉพาะทีไกาะชวาการ
ทำผຌาปาตຍะจะมีทคนิคการทำทีไสูงมาก ดยฉพาะลวดลาย การยຌอมสี ตลอดจนนืๅอผຌาอินดนีซียทีไเดຌรับยกยอง
วาปຓนผຌาปาตຍะชัๅนสูง นืไองจากภาค฿ตຌ สวนมากนิยมนำผຌาปาตຍะปຓนครืไองตงกายประจำทຌองถิไน ดยฉพาะ
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จังหวัดภูกใต อันปຓนจุดประกาย฿หຌทางกลุมสน฿จ ศึกษา รวบรวมขຌอมูล ละออกบบสรຌางสรรคຏผลงาน ดย
มุงนຌนออกบบผลิตภัณฑຏทีไผูຌคน฿หຌความนิยม฿นทຌองถิไนของจังหวัดภูกใต นຌน฿หຌมีลวดลายทีไดดดน สะดุดตา 
ละสวยงามประณีตตอผูຌพบหใน วัสดุ สี ลูกปัด วัตถุดิบ ทีไลือก฿ชຌ฿นงานตຌองปຓนวั สดุทีไคัดสรรอยางมีคุณภาพ 
ดຌวยลวดลายทีไบงบอกถึงความงามทีไมาจากภูมิปัญญาทຌองถิไนของชุมชนอยางลงตัว ซึไงปຓนทีไนิยมของสตรีทุกวัย 
จากการสนับสนุนของภาครัฐทำ฿หຌกิดกลุมวิสาหกิจชุมชน ดยการรวมตัวกันของกลุมคน฿นชุมชนเดຌนำสนอ
ครงรางบบงานทีไกลุมมีความประสงคຏทีไจะทำการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌตรงกับความตຌองการของผูຌบริภคดยการ
จัดตัๅงกลุม กาะสิหรรวม฿จพัฒนา ขึๅน สินคຌาของทางกลุมจัดจำหนายปຓนผลิตภัณฑຏปรรูปจากผຌาปาตຍะ ชน 
ผຌาถุง ผຌาปาตຍะพຌนทຏลาย ผຌาปาตຍะปักลืไอม ปຓนตຌน นอกจากนีๅทางกลุมยังเดຌมีการพัฒนาผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หม
ออกมาอยางตอนืไอง ชน สืๅอยืดพຌนทຏ พืไอ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคมากขึๅน อัตลักษณຏ / 
จุดดนของผลิตภัณฑຏ ลักษณะทีไดดดนของผຌาปาตຍะพຌนทຏสี หรือผຌาปาตຍะปักลืไอม คือ ปຓนงานทีไเมซๅำบบ฿คร
ปຓนลักษณะดยตรง ปຓนผลิตภัณฑຏทีไผลิตขึๅนมาชิๅนดียว฿นลกเมสามารลอกลียนบบเดຌ มีความคงทนสวยงาม 
สามารถทำความสะอาดงาย ดยการซักมือ หรือครืไองซักผຌาเดຌ (ฉพาะผຌาปาตຍะหรือผຌาพຌนทຏสี) รวมถึง
ผลิตภัณฑຏอืไนโทีไมีความประณีต ละคัดสรรอยางมีคุณภาพ มาตรฐานละรางวัลทีไเดຌรับ 1.3.1 มผช.619/2547 (ผลิคภัณฑຏผຌาขียนลาย) 1.3.2 OTOP คัดสรร 4 ดาว ป 2553  
7.4 สินคຌาพืๅนมืองละของทีไระลึก  เมຌกวาดดอกอຌอ ขัๅนตอนการทำเมຌกวาดดอกอຌอ ดึงขนงปຓนฝอยของดอกอຌอออกประมาณครึไงหนึไง ฿หຌ
หลือขนงกຌานดอกติดลำตຌนทีไปลายเวຌอีกครึไงหนึไง ฿หຌยกเวຌปຓนพวก โ มืไอดึงขนงทีไปຓนฝอยของดอกอຌอเดຌ
จำนวนมากพอสมควรหรือพอทีไจะผูกปຓนเมຌกวาดเดຌจำนวนหลายอันลຌว จึงริไมอาขนงทีไปຓนฝอยนัๅนมัดปຓน
วงกลมมัดลใก โ ขนานสຌนผาศูนยຏกลางประมาณมัดละ 1 ซนติมตร ยกเวຌตางหาก มืไอมัดขนงสรใจ฿หຌนำอา
ตຌนอຌอกับกຌานดอกอຌอมาผูกรวมปຓนมัดดียวกัน (ซอยมขำ)  นๅำสຌมขก ผลิตภัณฑຏทีไทำมาสຌมขกสด อรอย สด฿หม สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประยชนຏตอรางกาย 
ชน ลดเขมัน, ชวยลดคลอรสตอรอล ฯลฯ   ผຌาบาติก,ปຓนผืนผຌาขนาดตาง โ สีสันสวยงาม ลวดลายรูปทะล, ปะการัง, สัตวຏนๅำตาง โ, ดอกเมຌ ฯลฯ 
(OTOP)  ขนมพืๅนมอืงภูกใต  ขนมตຌาซຌอเสຌเขคใม  ขຌาวกรียบสมุนเพรสรตางโ  จานมุก฿สผลเมຌ  ตุຍกตาปัຕนจากปງงขนมปัง ปຓนรูปสัตวຏตางโ  นๅำปลาทຌตรารัษฎา  นๅำมันหัวเพล  ปลาฉิๅงฉຌางกะตัดพิศษอบหຌง  ผลิตภัณฑຏจักสาน ชน หมวก กระปຉา  ผลิตภัณฑຏจากหอยปຉาฮืๅอ ชน ซอยหอยปຉาฮืๅอ ละหอยปຆาฮืๅอชขใง  ผลิตภัณฑຏจากปลือกหอย  
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 ผຌาพิมพຏหลากชนิด (สืๅอ/สืๅอยืด/ผຌาคลุม)  ลูกชิๅนปลา  ลูกชิๅนปลาอันดามัน  ครืไองประดับมุก  หัตถกรรมจากผຌาบาติก  หัตถกรรมกຌวปຆา  อาหารปรรูป กุຌง, ปลาหมึก, ปู, กงเตปลา, นๅำพริก, มใดมะมวงหิมพานตຏ  อาหารปรรูปจากปลา  เขมุกฟนซี 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 นๅำ  (1) คลองสะปำ มีความยาวของลำคลองรวมทัๅงสิๅนประมาณ 2.45 กิลมตร มีทิศทางการเหลจาก
ทือกขาพันธุรัตนຏละทือกขาสะปำทีไระดับ 22.40 ม.รทก. ทางทิศ฿ตຌ เหลออกสูทีไราบทางดຌานทิศหนือออกสู
อาวสะปำบริวณบຌานบางคูทีไระดับ 4.00 ม.รทก. ตลอดสຌนทางการเหลของคลองสะปำเดຌเหลผานพืๅนทีไชุมชน
หลายหงของตำบลรัษฎา ละตำบลกาะกຌว กอนเหลออกสูทะลอันดามันอาวสะปำ 

(2) คลองทาจีน มีความยาวของลำคลองรวมทัๅงสิๅนประมาณ 4 กิลมตร ทิศทางการเหลผานพืๅนทีไ หมู
ทีไ 3 ของทศบาลตำบลรัษฎา กอนเหลออกสูทะลอันดามันบริวณทารือรัษฎา 

(3) คลองบาง฿หญ มีความยาวของลำคลองรวมทัๅงสิๅนประมาณ 15.75 กิลมตร มีทิศทางการเหลของ
ทือกขาควนหวຌาทีไระดับ 416.23 ม.รทก. ทางทิศตะวันตก฿นขตพืๅนทีไอำภอกะทูຌ เหลออกสูทีไราบขตชุมชน
มืองภูกใตทางดຌานทิศ฿ตຌกอนออกสูปากอาวสะพานหินทีไระดับ 2.00 ม.รทก. ของอำภอมืองภูกใต ตลอด
สຌนทางการเหลของคลองบาง฿หญเดຌเหลผานพืๅนทีไทศบาลนครภูกใต ละพืๅนทีไชุมชนหลายหงของอำภอมือง
ภูกใต กอนเหลออกสูทะลอันดามันบริวณอาวสะพานหิน  

ทัๅงนีๅ คลองบาง฿หญมิตัดผานพืๅนทีไตำบลรัษฎา ตทศบาลตำบลรัษฎา฿ชຌคลองบาง฿หญทีไปຓนระบายนๅำ
ดยการสูบเปปลอยลงคลองบาง฿หญ พืไอกຌปัญหานๅำทวมขังกรณีกิดฝนตกหนัก 

(4) ขุมนๅำซอยพะนียง ขนาดความจุ 334,000  ลบ.ม. ทศบาลนครภูกใตละทศบาลตำบลรัษฎา 
รวมกันจัดซืๅอผืนนๅำดังกลาว พืไอนำมา฿ชຌประยชนຏ฿หຌบริการกประชาชน ดยทศบาลนครภูกใต เดຌนำนๅำขึๅนมา
ผลิตนๅำประปา฿หຌกประชาชน฿นพืๅนทีไตัวมืองทศบาลนครภูกใต รวมถึงบริวณ฿กลຌคียง  ละทศบาลตำบล
รัษฎาเดຌนำนๅำดังกลาวมาคอย฿หຌบริการประชาชน฿นชวงฤดูฝนทิๅงชวง หรือพืๅนทีไทีไนๅำประปาเหลเมสมไำสมอกิด
หตุอัคคีภัย ละสำหรับรดนๅำตຌนเมຌ฿นพืๅนทีไสาธารณะ 

(5) อางกใบนๅำ฿ตຌดินกะทูຌละสามกอง อยูทางตอนบนของลุมนๅำคลองบาง฿หญ มีลักษณะปຓนองนๅำ฿ตຌ
ดินดยธรรมชาติ มีรองนๅำทีไออกสูทะลกวຌางประมาณ 600 มตร ละ 550 มตร ละมีพืๅนทีไรับนๅำองนๅำ฿ตຌดิน 
41 ตารางกิลมตร ละ 14 ตารางกิลมตร ตามลำดับ ละมีพืๅนทีไรับนๅำรวมทัๅงสิๅน 55 ตารางกิลมตร ดยมี
ปริมาณนๅำบาดาลกใบกักสูงสุด 4.63 ละ 3.73 ลຌาน ลบ.ม. ตามลำดับ 
ทีไมา  :  ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดภูกใตปี พ.ศ.2560 - 2563 
8.2 ปຆาเมຌ 



29 

  ตำบลรัษฎามีพืๅนทีไทรัพยากรปຆาเมຌ ซึไงปຓนปຆาสงวนหงชาติ จำนวน 2 หง คือ    (1) ปຆาขาตຍะซะ (ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาบก) นืๅอทีไ 550 เร ประกาศดยกฎกระทรวงฉบับทีไ 608 
(พ.ศ.2516) จัดปຓนพืๅนทีไปຆาสงวนหงชาติ ดยจากการสำรวจพบวามีพืๅนทีไปຆาสมบูรณຏซึไงตຌองรักษาเวຌเดຌดยชุมชน
มีสวนรวมประมาณ 350 เร ละพบพืๅนทีไสืไอมทรม ตຌองเดຌรับการฟຕนฟูประมาณ 90 เร   (2) ปຆาลนคลองบางชีหลຌา-คลองทาจีน (ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาชายลน) นืๅอทีไ 3,937.50 เร 
ประกาศดยกฎกระทรวงฉบับทีไ 16 (พ.ศ.2501) มีการบุกรุกกอสรຌางทีไอยูอาศัยบริวณซอยหนทรายทอง นืๅอทีไ
ประมาณ 100 เร พันธุຏเมຌปຆาชายลนชน เมຌกงกาง สม ลำพู ตะบูน ตาตุม ปรงทะล ปງง หงือกปลาหมอ ปຓน
ตຌน 
ทีไมา: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไมຌทีไ 12 สาขากระบีไ http//www.forest.go.th/krabi_12b/index.php 
8.3 ภูขา  บริวณทีไป็นภูขาสูง฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา สวน฿หญพบป็นภูขาหินกรนิต ทือกขาหินกรนิตทีไพบ  มี
ลักษณะการวางตัวอยู฿นนวทิศหนือ-฿ตຌ ขารังนอก-ขารัง฿น ขาตຍะซะ ขาพันธุรัตน์   1. ขารังป็นนินขาตีๅย โ รถยนต์สามารถขึๅนเปจนถึงยอดขา ทศบาลนครภูกใตเดຌขอ฿ชຌพืๅนทีไจัดป็น
สวนสุขภาพละสวนสาธารณะเวຌป็นทีไพักผอนหยอน฿จ ละชมทิวทัศน์ของมืองภูกใต จากยอดขาจะลหในตัว
มืองภูกใต ทะลกวຌาง รวมทัๅงทิวทัศน์ของกาะทัๅง฿กลຌละเกล บนขามีรຌานอาหารบรรยากาศดี฿หຌนัไงรับประทาน
อาหารดຌวย  2.ขาตຍะซะมีความสูงกวา 250 มตรละตัๅงอยูกลางมืองภูกใต ป็นภูขาคูบຌานคูมืองชาวภูกใตมาป็น
ระยะวลายาวนาน ชาวทຌองถิไนนิยมออกกำลังกายดยดินขึๅนเปตามนวลาดชันของขาตຍะซะ สวนกิจกรรม
อืไนโ ทีไนิยมเดຌก การขึๅนเปชมทิวทัศน์ของมืองภูกใตบนจุดชมวิวซึไงสามารถมองหในทัศนียภาพของตัวมือง
ลຌอมรอบดຌวยทะล มองหในสຌนขอบฟງา ละนว  3.ขากาะสิหร ดຌานบน จะป็นวัดทีไตัๅงอยูบนขาดยสรຌางบสถ์อยูบนยอด ขาสวยงามมาก ชาวบຌาน
ละนักทองทีไยวนิยมมาเหวຌพระละเปดูทิวทัศน์มืองภูกใตเดຌกือบ ทัไวทัๅงกาะ  4. ทือกขานางพันธุรัตน์ ตัๅงอยูบริวณถนนฉลิมพระกียรติ ร.9 หรือถนนสายลีไยงมืองภูกใต พืๅนทีไหมู 5 ทีไดินชิงขานางพันธุรัตน์ คือสวนหนึไงของทือกขากมลา มีลักษณะป็นปຆาทีไคอนขຌางสมบูรณ์ละมຌฉนด
ทีไดินปลงนีๅ จะมีการออกอกสารสิทธิมาตัๅงตปี  2532 ตพืๅนทีไกอสรຌางอาคารสูงชันกินกวา 70 องศาฯ การ
ดินทางขຌาออกป็นเปดຌวยความยากลำบาก นืไองจากถนนทีไป็นทางขຌาลาดชันอยางมาก 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติทีไสำคัญของทศบาลตำบลรัษฎา  ตำบลรัษฎามีทรัพยากรธรรมชาติทีไสำคัญ เดຌก       1. ปຆาสงวนหงชาติขาตຍะซะ  นืๅอทีไ 550 เร       2. ปຆาสงวนหงชาติ  ปຆาลนคลองบางชีหลຌา  คลองทาจีน   นืๅอทีไ 3,397 เร       3. ทือกขากมลา  หมูทีไ 5       4. ปຆาชายลน (ปຆาลนคลองบางชีหลຌา  คลองทาจีน)       5. สัตวຏนๅำ  สัตวຏทะล       6. มุกละรธาตุตางโ       7. สัตวຏปຆาสงวน ชน ลิงสม   
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9. อืไนโ  
9.1 ขຌอมูลดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน   (1) จำนวนถนนทีไอยู฿นความรับผดิชอบของทศบาล 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  หง   (3) จำนวนสวนสาธารณะ    จำนวน       4  หง   (4) จำนวนถนนทีไมีราง/ทอระบายนๅำทัๅง 2 ดຌาน จำนวน     18  สาย   (5) จำนวนถนนทีไมีราง/ทอระบายนๅำดຌานดียว จำนวน     12  สาย   (6) จำนวนถนนทีไเมทาง/ทอระบายนๅำ  จำนวน       3  สาย   (7) ระยะฉลีไยทีไมีนๅำทวมขังนานทีไสุด   จำนวน       3  วัน   (8) ถนน฿นขตทศบาลทีไมีเฟฟງาสาธารณะ  จำนวน      33 สาย  
9.2 การ฿ชຌผังมือง฿นการกำหนดนวทางพัฒนา  การวางผังมือง  คือ การวางผังทางกายภาพทีไมีวัตถุประสงคຏพืไอพัฒนาพืๅนทีไขตมืองละพืๅนทีไขต
ชนบท การวางผังมืองจะครอบคลุมถึงการ฿ชຌประยชนຏทีไดิน พืไอประยชนຏสูงสุด ละสามารถชืไอมยง฿นตละ
บริวณดຌวยครงขายการคมนาคมละขนสงทีไมีความสะดวก รวดรใว ปลอดภัย สาธารณูปภค สาธารณูปการทีไ
สมบูรณຏ หมาะกับการ฿ชຌประยชนຏทีไดินตละประภท การวางผังมืองจะปຓนการตรียมการพืไอรองรับความ
จริญของศรษฐกิจ สังคม ละประชากรทีไพิไมขึๅน  การวางผังมืองจะปຓนครืไองมือ฿นการกำกับการจริญติบตของมือง พืไอรองรับการพิไมขึๅนของ
จำนวนประชากร การขยายตัวทางศรษฐกิจละการปลีไยนปลงทางสังคม฿หຌปຓนเป ดยอาศัยอำนาจทาง
กฎหมาย฿นการควบคุมการ฿ชຌประยชนຏทีไดิน ประกอบการชีๅนำดຌวยการดำนินการตามบทบาทหนຌาทีไ฿นการ
พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ซึไงเดຌก การคมนาคม ละขนสง ตลอดจนสาธารณูปภคละสาธารณูปการทีไจำปຓน
ตางโ จึงยอมปຓนบทบาทหนຌาทีไของหนวยราชการสวนกลาง ซึไงเดຌก กรมยธาธิการละผังมือง หรือองคຏกร
ปกครองสวนทຌองถิไน ดยฉพาะอยางยิไงทศบาลละองคຏการบริหารสวนตำบล฿นพืๅนทีไตอนืไอง ซึไงมีบทบาท
หนຌาทีไ฿นการบริหารจัดการพืๅนทีไทีไมีสภาพความปຓนมือง  ขอบขตการ฿ชຌผังมืองของทศบาลตำบลรัษฎา จะอิงกฎกระทรวง฿หຌบังคับผังมืองรวมจังหวัด
ภูกใต (ฉบับทีไ 4) พ.ศ.2558 ดยจำนกลักษณะการ฿ชຌทีไดิน฿นตละพืๅนทีไดຌวยสี ดังนีๅ   1. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีหลือง ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไอยูอาศัยหนานนนຌอย  2. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีสຌม ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไอยูอาศัยหนานนปานกลาง  3. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีดง ฿หຌปຓนทีไดินประภทพาณิชยกรรมละทีไอยูอาศัยหนานนมาก  4. กำหนด฿นพืๅนทีไสีมวง ฿หຌปຓนทีไดินประภทอุตสาหกรรมละคลังสินคຌา  5. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีมวงออน ฿หຌปຓนทีไดินประภทอุตสาหกรรมฉพาะกิจ  6. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีขียว ฿หຌปຓนทีไดินประภทชนบทละกษตรกรรม 
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 7. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีขียวออน ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไลงพืไอนันทนาการละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอม  8. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีออนมีสຌนทยงสีขาว ฿หຌปຓนทีไดินประภทอนุรักษຏปຆาเมຌ  9. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีขียวมะกอก ฿หຌปຓนทีไดินประภทสถาบันการศึกษา  10. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีฟງา ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไลงพืไอการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม การทองทีไยว
ละการประมง  11. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีฟງามีสຌนทยงสีขาว ฿หຌปຓนทีไดินประภททีไลงพืไอนันทนาการละการรักษา
คุณภาพสิไงวดลຌอมชายฝัດงทะล  12. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีฟງามีสຌนทยงสีนๅำตาลออน ฿หຌปຓนทีไดินประภทอนุรักษຏทรัพยากรธรรมชาติ
ละการรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมชายฝัດงทะล  13. กำหนด฿หຌ พืๅ นทีไ สีนๅ ำตาลออน ฿หຌ ปຓนทีไ ดินประภทอนุ รักษຏ พืไ อส งสริมอกลักษณຏ
ศิลปวัฒนธรรมเทย  14. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีทาออน ฿หຌปຓนทีไดินประภทสถาบันศาสนา  15. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีนๅำงิน ฿หຌ ปຓนทีไดินประภทสถาบันราชการ การสาธารณูปภคละ
สาธารณูปการ  16. กำหนด฿หຌพืๅนทีไสีชมพู ฿หຌปຓนทีไดินประภทครงการคมนาคมละขนสง  
การปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตามกฎกระทรวงการบังคับผังมือง  พืไอปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตามผนผังกำหนดการ฿ชຌประยชนຏทีไดินตามทีไเดຌจำนกประภทการ฿ชຌ
ประยชนຏทีไดินตามทีไเดຌจำนกประภท ทศบาลตำบลรัษฎาเดຌอาศัยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  
มาบังคับ฿ชຌฉพาะทຌองทีไทาทีไเมขัดยຌงกับกฎกระทรวง฿ชຌบังคับผังมืองรวมภูกใต  ฿นการขออนุญาตกอสรຌาง฿น
พืๅนทีไ  ทัๅงนีๅ  พืไอปຓนการควบคุมการ฿ชຌประยชนຏทีไดิน฿หຌปຓนเปตามกฎกระทรวง มืไอมีการอนุญาต
กอสรຌางอาคารหรือประกอบกิจการ ควรมีรายงานการอนุญาตละรวบรวมปຓนสถิติการ฿ชຌประยชนຏทีไดินตละ
ประภท ดังนีๅ  1. กิจการทีไกำหนด฿หຌ฿ชຌทีไดินปຓนสวน฿หญ฿นตละประภท พืไอตรวจสอบการ฿ชຌประยชนຏ฿หຌตรง
ขຌอกำหนดละตรงตามการอนุญาต  2. กิจการอืไนทีไกำหนด฿หຌ฿ชຌเดຌเมกินรຌอยละทีไกำหนด พืไอตรวจสอบพืๅนทีไคงหลือของการ฿ชຌทีไดิน
ตละประภท สำหรับประกอบการพิจารณาอนุญาตเม฿หຌกินกำหนด  3. ตรวจสอบการ฿ชຌประยชนຏทีไดินละอาคาร฿หຌปຓนเปตามขຌอกำหนด ทัๅงการ฿ชຌประยชนຏหลักละ
ประยชนຏรอง หากพบวามีการกระทำทีไอาจฝຆาฝนกฎกระทรวง฿หຌดำนินการตามกฎหมายตอเป        
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ผลการวิคราะห์ผังมืองรวมพืไอกำหนดนวทางการพัฒนาทางกายภาพ฿นมิติพืๅนทีไ   ตามกฎกระทรวงการบังคับ฿ชຌผังมืองรวมจังหวัดภูกใต มืไอมีการบังคับ฿ชຌลຌว หຌามบุคคล฿ด฿ชຌ
ประยชนຏทีไดินหรือปฏิบัติการ฿ดโ ทีไขัดกับขຌอกำหนดของผังมืองรวมนัๅน ต฿นทางปฏิบัติมืไอมีการขออนุญาต
กอสรຌาง฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา กลับมิเดຌมีการติดตามละตรวจสอบผลจากการอนุญาต฿หຌมีการกอสรຌางหรือ
ประกอบกิจการ วาเดຌดำนินการถูกตຌองตามกฎกระทรวงบังคับผังมืองรวมจังหวัดภูกใตหรือเม อีกทัๅงเมเดຌมีการ
จัดทำสถิติพืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูล฿นการขออนุญาต฿นครัๅงตอเป รวมถึงปัญหาอุปสรรคทีไกิดจากการบังคับ฿ชຌทีไทีไเม
สอดคลຌองกับความปຓนจริง฿นบางพืๅนทีไ ทีไมีความปลีไยนปลงภายหลังเดຌมีการออกกฎกระทรวง ประกอบดຌวย  1. ดຌานจำนวนประชากร฿นขนาดทีไคาดประมาณ฿นการวางผนผังเมสอดคลຌองกับจำนวนประชากร
ทีไมีอยูจริง฿นปัจจุบัน รวมถึงจำนวนประชากรฝงทีไเมมีขຌอมูลมา฿ชຌประกอบ฿นการวางผนผัง  2. ดຌานศรษฐกิจประมินอัตราการพิไมกำลังรงงาน สถานประกอบการ การจຌางงาน การมีงานทำ 
อาชีพ รายเดຌ การลงทุน เมสอดคลຌองระหวางอัตราการพิไมประชากรกับการพิไมสถานประกอบการการจຌางงาน 
การมีงานทำ  3. ดຌานสังคม การ฿หຌบริการสาธารณะละบริการสังคม ชน สถาบันการศึกษา สถาบันการพทยຏ
ละสาธารณสุข กับการกระจายตัวของประชากร฿นพืๅนทีไยังเมทัไวถึง  4. ดຌานการลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ขาดการประมินผลทีไมีตอการ฿ชຌประยชนຏทีไดิน การ
ขยายตวัของชุมชน สงผลกระทบตอครงการสรຌางของการ฿ชຌประยชนຏจากทีไดิน     
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สวนทีไ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  1. ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค 

฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป นอกจากจะคำนึงถึงอำนาจหนຌาทีไ฿นการบริหารราชการ
ตามทีไกฎหมายกำหนดลຌว ยังเดຌคำนึงถึงความสอดคลຌองกับนวทาง฿นการพัฒนาประทศ ฿นทุกระดับ สรุปเดຌ
ดังนีๅ 1.1 ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 1.2 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 1.3 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด  1.1 ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     วิสัยทัศน์ :  ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  

ประกอบดຌวย 6 ยุทธศาสตร์ เดຌก  1.1.1 ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง มีปງาหมายทัๅง฿นการสรຌางสถียรภาพภาย฿นประทศละ
ชวยลดละปງองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทัๅงสรຌางความชืไอมัไน฿นกลุมประทศอาซียนละประชาคมลก
ทีไมีตอประทศเทย กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสำคัญ อาทิ (1) การสริมสรຌางความมัไนคงของสถาบันหลักละการปกครองระบอบประชาธิปเตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข (2) การปฏิรูปกลเกการบริหารประทศละพัฒนาความมัไนคงทางการมือง  ขจัด
คอร์รัปชัไน สรຌางความชืไอมัไน฿นกระบวนการยุติธรรม (3) การรักษาความมัไนคงภาย฿นละความสงบรียบรຌอยภาย฿น ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมัไนคงชายดนละชายฝัດงทะล (4) การพัฒนาระบบ กลเก มาตรการละความรวมมือระหวางประทศทุกระดับ 
ละรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประทศมหาอำนาจ พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาความมัไนคงรูปบบ฿หม (5) การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการผนึกกำลังปງองกันประทศ การรักษาความสงบ
รียบรຌอยภาย฿นประทศสรຌางความรวมมือกับประทศพืไอนบຌานละมิตรประทศ (6) การพัฒนาระบบการตรียมพรຌอมหงชาติละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิไงวดลຌอม (7) การปรับกระบวนการทางานของกลเกทีไกีไยวขຌองจากนวดิไงสูนวระนาบมากขึๅน 1.1.2 ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน พืไอ฿หຌประทศเทยสามารถ
พัฒนาเปสูการปຓนประทศพัฒนาลຌว ซึไงจำปຓนตຌองยกระดับผลิตภาพการผลิตละการ฿ชຌนวัตกรรม฿นการพิไม
ความสามารถ฿นการขงขันละการพัฒนาอยางยัไงยืนทัๅง฿นสาขาอุตสาหกรรม  กษตรละบริการ การสรຌาง
ความมัไนคงละปลอดภัยดຌานอาหาร การพิไมขีดความสามารถทางการคຌาละการปຓนผูຌประกอบการ รวมทัๅง
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การพัฒนาฐานศรษฐกิจหงอนาคต ทัๅงนีๅภาย฿ตຌกรอบการปฏิรูปละพัฒนาปัจจัยชิงยุทธศาสตร์ทุกดຌาน       
อันเดຌกครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ละการบริหารจัดการทัๅง฿นภาครัฐละภาคธุรกิจอกชน กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาท ิ(1) การพัฒนาสมรรถนะทางศรษฐกิจ เดຌกการรักษาสถียรภาพศรษฐกิจละสรຌาง
ความชืไอมัไน การสงสริมการคຌาละการลงทุนทีไอยูบนการขงขันทีไปຓนธรรมละรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประทศสูความปຓนชาติการคຌาพืไอ฿หຌเดຌประยชน์จากหวงซมูลคา฿นภูมิภาค  ละปຓนการยกระดับ
เปสูสวนบนของหวงซมูลคามากขึๅน (2) การพัฒนาภาคการผลิตละบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมละมีความ
ปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ดยมีการ฿ชຌดิจิทัลละการคຌาทีไขຌมขຌนพืไอสรຌางมูลคาพิไมละขยายกิจกรรมการผลิต
ละบริการ ดยมุงสูความปຓนลิศ฿นระดับลกละ฿นระดับภูมิภาค฿นอุตสาหกรรมหลายสาขา ละ฿นภาค
บริการทีไหลากหลายตามรูปบบการดำนินชีวิตละการดำนินธุรกิจทีไปลีไยนเป รวมทัๅงปຓนหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาด ละปลอดภัยของลก - ภาคกษตร ดยสริมสรຌางฐานการผลิต฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน  พิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของภาคกษตรสงสริมกษตรกรรายยอย฿หຌปรับเปสูการทำการกษตรยัไงยืน          
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมละรวมกลุมกษตรกร฿นการพัฒนาอาชีพทีไขຌมขใง ละการพัฒนาสินคຌากษตรทีไมี
ศักยภาพละอาหารคุณภาพ สะอาด ละปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม ดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันทีไมีศักยภาพสูง ละพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทีไมีศักยภาพ ดยการ฿ชຌดิจิทัลละการคຌา
มาพิไมมูลคาละยกระดับหวงซมูลคา฿นระดับสูงขึๅน - ภาคบริการ ดยขยายฐานการบริการ฿หຌมีความหลากหลายมีความปຓนลิศ
ละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอมดยการยกระดับบริการทีไปຓนฐานรายเดຌดิม  ชน การทองทีไยว ละพัฒนา฿หຌ
ประทศเทยปຓนศูนย์กลางการ฿หຌบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดຌานการงินละธุรกิจบริการทีไมีศักยภาพอืไนโ 
ปຓนตຌน (3) การพัฒนาผูຌประกอบการละศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูຌประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพรงงานละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  (SMEs) สูสากล ละพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนละสถาบันกษตรกร (4) การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละมืองพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน ละ
พัฒนาระบบมืองศูนย์กลางความจริญ  จัดระบบผังมืองทีไมีประสิทธิภาพละมีสวนรวม  มีการจัดการ
สิไงวดลຌอมมืองละครงสรຌางพืๅนฐานทางสังคมละศรษฐกิจทีไสอดคลຌองกับศักยภาพ (5)การลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿นดຌานการขนสง  ดຌานพลังงาน ระบบ              
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละการวิจัยละพัฒนา  (6) การชืไอมยงกับภูมิภาคละศรษฐกิจลกสรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนากับ
นานาประทศ สงสริมความรวมมือกับนานาชาติ฿นการสรຌางความมัไนคงดຌานตางโ พิไมบทบาทของเทย฿น
องค์กรระหวางประทศ รวมถึงสรຌางองค์ความรูຌดຌานการตางประทศ 1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน พืไอพัฒนาคนละสังคมเทย฿หຌปຓน
รากฐานทีไขใงกรงของประทศมีความพรຌอมทางกาย ฿จ สติปัญญา มีความปຓนสากล มีทักษะการคิดวิคราะห์



 

36  

อยางมีหตุผล มีระบียบวินัย คารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูຌคุณคาความปຓนเทย มีครอบครัวทีไมัไนคง 
กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสำคัญ อาท ิ(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศ (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพ ทาทียมละทัไวถึง (3) การปลูกฝังระบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมทีไพึงประสงค์ (4) การสรຌางสริม฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี (5) การสรຌางความอยูดีมีสุขของครอบครัวเทยสริมสรຌางบทบาทของสถาบัน
ครอบครัว฿นการบมพาะจิต฿จ฿หຌขຌมขใง 1.1.4 ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม  พืไอรง
กระจายอกาสการพัฒนาละสรຌางความมัไนคง฿หຌทัไวถึง ลดความหลืไอมลๅำเปสูสังคมทีไสมอภาคละปຓนธรรม 
กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาท ิ(1) การสรຌางความมัไนคงละการลดความหลืไอมลๅำทางดຌานศรษฐกิจละสังคม (2) การพัฒนาระบบบริการละระบบบริหารจัดการสุขภาพ (3) การสรຌางสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอการดำรงชีวิต฿นสังคมสูงวัย (4) การสรຌางความขຌมขใงของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมละความขຌมขใง

ของชุมชน (5) การพัฒนาการสืไอสารมวลชน฿หຌปຓนกลเก฿นการสนับสนุนการพัฒนา 1.1.5 ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม            
พืไอรงอนุรักษ์ฟຕนฟูละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติละมีความมัไนคงดຌานนๅำ รวมทัๅงมี
ความสามารถ฿นการปງองกันผลกระทบละปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติธรรมชาติ 
ละพัฒนามุงสูการปຓนสังคมสีขียว กรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสาคัญ อาท ิ(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟຕนฟูละปງองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (2) การวางระบบบริหารจัดการนๅำ฿หຌมีประสิทธิภาพทัๅง ๒๕ ลุมนๅำ นຌนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ (3) การพัฒนาละ฿ชຌพลังงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (4) การพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศละมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (5) การรวมลดปัญหาลกรຌอนละปรับตัว฿หຌพรຌอมกับการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (6) การ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ละนยบายการคลังพืไอสิไงวดลຌอม 1.1.6 ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌ
หนวยงานภาครัฐมีขนาดทีไหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจเปสูทຌองถิไนอยางหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบนวทางทีไตຌอง฿หຌความสำคัญ อาท ิ(1) การปรับปรุงครงสรຌาง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ฿หຌมีขนาดทีไ
หมาะสม (2) การวางระบบบริหารราชการบบบูรณาการ (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนละพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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(4) การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ (5) การปรับปรุงกฎหมายละระบียบตางโ฿หຌทันสมัย ปຓนธรรมละปຓนสากล (6) การพัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ 1.2 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)   การจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปของทศบาลมีความสัมพันธ์ละสอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ซึไงจะมุຌงนຌนการพัฒนาทีไนຌอมนำ หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมา
ปຓนหลักปรัชญาพืๅนฐาน฿นการกำกับทิศทางการพัฒนาประทศ฿หຌติบตอยางมีดุลยภาพ คำนึงถึงการ
วางรากฐานการพัฒนา฿นระยะยาว คน฿นชาติจะตຌองเดຌรับการพัฒนา ฿หຌปຓน คนดี คนกง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความพียร ละมีจิตสำนึก คำนึงถึงประยชน์ของชาติปຓนสำคัญ รวมถึง฿หຌความสำคัญกับการพัฒนา
กลเกสำคัญ฿นการขับคลืไอนผนฯ ทัๅงการปรับปรุงกฎหมาย ละกฎระบียบ กลเกการทำงานทีไมีหนຌาทีไ
ผลักดนัประดในการพัฒนาสำคัญตางโ ละกลเกทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌองค์ความรูຌพืไอ฿หຌประทศกຌาวเปสูสังคม
คมทีไ มัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน  เดຌ฿นอนาคต     

วิสัยทัศน์ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน  
ดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ 10 ยุทธศาสตร์ ดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 
ป ละ 4 ยุทธศาสตร์ปຓนปัจจัยสนับสนุน ดังนีๅ   ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสริมสรຌางความปຓนธรรมลดความหลืไอมลๅำ฿นสังคม   ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน   ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน   ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ความมัไงคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศสูความมัไงคัไงละยัไงยืน   ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ฿นภาครัฐละธรรมาภิบาล฿น  
                                         สังกัด   ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์   ยุทธศาสตร์ทีไ 8 วิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม   ยุทธศาสตร์ทีไ 9 การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ   ยุทธศาสตร์ทีไ 10 ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา 

การขับคลื่อนผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ํ๎ สู่การปฏิบัติ  
๕.  หลกก ร  
๕.  นวท งขบ คลื่อน ผนพฒน  ฉบบท ่   
๕.  ก รตดต มปร มนผล ผนพฒน  ฉบบท ่     
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1.3 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด 
➢ ผนพัฒนาภาค฿ตຌ    ผนพัฒนาภาค ปຓนผนทีไทีไยึดกระบวนการมีส วนรวมของทุกภาคสวนจาก           

ทุกจังหวัดทัๅง 4 ภูมิภาคขึๅน  พืไอสนับสนุนจังหวัดละกลุมจังหวัด฿หຌสามารถ฿ชຌปຓนกรอบนวทาง฿นการจัดทำ
ผนพัฒนาจังหวัดละผนพัฒนากลุมจังหวัด ผนพัฒนาภาค  จัดทำดยสำนักงานพัฒนาการศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาทีไสมดุล  ยึดนวคิดการพัฒนาตาม ปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง  ดยประกอบเปดຌวยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค฿ตຌ ซึไงทศบาลตำบลรัษฎานัๅน
ตัๅงอยูภาค฿ตຌ  มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาค฿ตຌดังนีๅ   (1) การสริมสรຌางความขຌมขใงภาคการผลิตหลัก฿หຌติบตเดຌอยางตอนืไองละยัไงยืนพืไอพิไม
สมรรถนะการสรຌางรายเดຌ฿หຌกภาคดยการพัฒนาดຌานการกษตรละอุตสาหกรรมการปรรูป พัฒนา
ประสิทธิภาพละผลิตภาพการผลิตสินคຌาอาหารการพัฒนาการทองทีไยว฿หຌสามารถสรຌางรายเดຌอยางตใม
ศักยภาพละยัไงยืน   (2) ขยายฐานศรษฐกิจพืไอพิไมความหลากหลายของหลงสรຌางรายเดຌละการจຌางงาน฿หຌก
ภาคดยการพัฒนาความรวมมือกับประทศพืไอนบຌาน ฿ชຌความเดຌปรียบของพืๅนทีไสรຌางอกาสการพัฒนารองรับ
การลงทุนละพัฒนาการคมนาคมขนสงทางทะลชืไอมยงสูนานาชาติ   (3) พัฒนาคนละสังคม฿หຌมีคุณภาพละมีภูมิคุຌมกันทีไดีพืไอสริมสรຌางสมรรถนะการพัฒนา
ดยการพัฒนาความรูຌ คุณธรรม ละสุขภาวะ ฿หຌมีมัไงคง฿นการดำรงชีวิต มีการอำนวยความยุติธรรม การสรຌาง
ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินกประชาชนละการสรຌางความสมานฉันท์฿นสังคม   (4) สริมสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละสังคมระดับชุมชนดยการสรຌางกระบวนการ
รียนรูຌพืไอสรຌางความขຌมขใงของชุมชนสามารถพัฒนาศรษฐกิจชุมชน฿หຌมีรายเดຌจากทรัพยากร฿นทຌองถิไนดย
สงสริมการ฿ชຌกระบวนการชุมชนขຌมขใง   (5) ฟຕนฟูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอรักษาสมดุลชิงนิวศน์
อยางยัไงยืนดยการอนุรักษ์สรຌางความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคุมคุณภาพสิไงวดลຌอม  

➢ ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน  วิสัยทัศน์ : การทองทีไยวทางบกละทางทะลทีไมีคุณภาพระดับลก บนพืๅนฐาน
ความขຌมขใงของภาคกษตรละชุมชนอยางยัไงยืน 

ประดในยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : พัฒนาคุณภาพดຌานการทองทีไยว฿หຌมีมาตรฐานอยางยัไงยืน  
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาปัจจัยพืๅนฐานรองรับการขยายตัวดຌานการทองทีไ ยว฿หຌ

พียงพอละหมาะสม  (1) สรຌางมาตรการควบคุมจำนวนนักทองทีไยว฿นหลงทองทีไยว฿หຌเดຌ            
าตรฐานตามความสามารถรองรับ (CARRYING CAPACITY)  (2) สงสริมการตลาดการทองทีไยวชิงคุณภาพ มุงนຌนการวิคราะห์กลุม
ตลาดทีไหมาะสม  
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(3) พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานชืไอมยง การคมนาคม ทางบก ทางทะล ละ
ทางอากาศ฿หຌพียงพอเดຌมาตรฐานความปลอดภัย  (4) พัฒนาระบบสาธารณูปภค ระบบสารสนทศ ละสิไ งอำนวยความ
สะดวก฿นพืๅนทีไ฿หຌพียงพอ  (5) พิไมประสิทธิภาพระบบปງองกันบรรทาสาธารณภัยความปลอดภัย฿น
ชีวิตทรัพย์สิน ความปลอดภัย฿นการสัญจร ของประชาชนละนักทองทีไยว  (6) พัฒนาระบบฝງาระวังสุขอนามัย การบริการดຌานสาธารณสุข฿หຌมี
ประสิทธิภาพละพียงพอ 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลงทองทีไยวละกิจกรรมการทองทีไยว฿หຌสอดรับกับ        
อัตลักษณ์ อันดามันมีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ชืไอมยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทຌองถิไน  (1) พัฒนาฟຕนฟูหลงทองทีไยว฿หຌสอดคลຌองกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม 
สะอาด รียบรຌอย  (2) ตอยอดฐานละสรຌางคุณคา฿หຌกับตຌนทุนทางวิถีชีวิต ประพณีวัฒนธรรม
ทีไปຓนอกลักษณ์ของอันดามัน  (3) พัฒนาละสงสริมผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทัๅงสรຌางกลเกการตลาดพืไอ
สรຌางรายเดຌ฿หຌกับชุมชนละการบริการผานรืไองราวละทรัพยากรทีไปຓนอกลักษณ์ของทຌองถิไน  

กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌอุดมสมบูรณ์
อยางยัไงยืน ดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นพืๅนทีไ  (1) ฟຕนฟูทรัพยากรปຆาเมຌละปຆาชายลนละทรัพยากรทางทะล฿หຌอุดม
สมบูรณ์ พืไอสรຌางความสมดุลของระบบนิวศดยฉพาะพืๅนทีไพาะพันธุ์ อนุบาล ละขยายพันธุ์สัตว์ทะล  (2) พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยละนๅำสีย ลดปริมาณ
ขยะชุมชนละการปลอยนๅำสียลงสูหลงนๅำธรรมชาติ  (3) พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนๅำ฿หຌพียงพอกับความตຌองการของ
กลุมจงัหวัด  (4) การบริหารจัดการพลังงาน฿หຌมีประสิทธิภาพละพียงพอตอความ
ตຌองการ  (5) การบริหารจัดการระบบชิงบูรณาการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการกำหนด
รูปบบการ฿ชຌประยชน์จากทีไดินดยคำนึงถึงทรัพยากร฿นพืๅนทีไพืไอ฿หຌอืๅอตอการทองทีไยว ละการพัฒนาทีไ
สมดุลสอดคลຌองตอความตຌองการของทຌองถิไน  

กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการการตลาดละประชาสัมพันธ์  (1) สรຌางครือขายการจัดการความรูຌคูสรຌางจิตสำนึก฿นการทองทีไยว         
ชิงนิวศพืไอพัฒนาการทองทีไยวยัไงยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลพืไอสนับสนุนการ บริหารจัดการการ
ทองทีไยว   (2) ชืไอมยงครือขายคูคຌาทางการทองทีไยว การคຌาละบริการกับกลุม
ประทศพืไอนบຌานละประทศคูคຌาสำคัญ  
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(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการบบบูรณาการละสรຌางกลเกตลาดทีไมี
ศักยภาพสามารถขงขัน฿นระดับสากลพิไมขึๅน  (4) ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลของกลุมจังหวัดผานสืไอขนงตางโ ดยฉพาะ
ระบบอินตอร์นใตพืไอสริมสรຌางภาพลักษณ์อันดามัน  (5) สรຌางกลเกการตลาดพืไอพิไมชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเปสูตลาดการทองทีไยว  

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การพัฒนาระบบละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌสินคຌาภาคกษตร ประมง 
ละปศุสัตว์ทีไมีศักยภาพ฿นพืๅนทีไพืไอ฿หຌชุมชนกิดความขຌมขใงอยางยัไงยืน  

กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการพาะปลูก การประมงละปศุสัตว์พืไอพิไม
ผลผลิตละลดตຌนทุนการผลิต   (1) พิไมประสิทธิภาพการผลิตทางการกษตร ประมง ละปศุสัตว์ ดยการ
ลดตຌนทุนจากปัจจัยการผลิตตางโ อาทิ การ฿ชຌปุ๋ยอินทรีย์สารคมีละวชภัณฑ์ทางการกษตรทีไปลอดภัยตอ
ผูຌบริภค  (2) พัฒนาละคัดลือกพันธุ์พืชละสัตว์ทีไหมาะสมกับพืๅนทีไพืไอ฿หຌเดຌผล
ผลิตทีไมปีระสิทธิภาพ  (3) พัฒนากระบวนการพาะปลูกหรือกใบกีไยวอยางถูกตຌองหมาะสมพืไอ฿หຌ
เดຌผลผลิตทีไมีคุณภาพมากยิไงขึๅน  (4) พัฒนาศักยภาพการประมงละการพาะลีๅยงนๅำมีมูลคาสูง (5) รงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการกษตร ปศุสัตว์ละประมง ทำ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ  (6) พัฒนาคุณภาพหຌองปฏิบัติการพืไอการตรวจสอบสารตกคຌาง฿นดิน นๅ ำ
ละผลิตผลการกษตร  

กลยุทธ์ 2.2 นำงานวิจัยละนวัตกรรมมาตอยอดสูการพัฒนาการปรรูปพืไอพิไม
ละสรຌางมูลคา   

            (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมทีไ หมาะสมกับผลิตภัณฑ์ละพืๅนทีไดยการนำ
ผลงานวิจัยละนวัตกรรม฿หมมาประยุกต์฿ชຌพืไอสรຌางผลิตภัณฑ์฿หมโ หรือนำวัสดุหลือทิๅงจากกระบวนการ      
การผลิต/ปรรูปมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์  (2) สงสริม฿หຌกิดกระบวนการบริหารจัดการรงงาน/ผลิตภัณฑ์ตຌนบบ 
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมตามนวทางละกระบวนการทีไวางเวຌ  (3) พัฒนาสินคຌาประมง ละสัตว์นๅำมูลคาสูงปຓนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

กลยุทธ์ 2.3 สงสริมศักยภาพดຌานการตลาด฿หຌ กษตรกรดยฉพาะการขຌาถึง/
รับรูຌขຌอมูลทางการตลาด   (1) รวบรวมขຌอมูลพืไอพัฒนาปຓนฐานขຌอมูลทัๅ งดຌานปริมาณผลผลิต              
ความตຌองการของตลาด ราคา ฯลฯ พืไอ฿ชຌมาวางผนการพาะปลูกละการผลิต  (2) ผยพรความรูຌดຌานการตลาด ของสินคຌากษตร ประมง ละปศุสัตว์ดย
พัฒนาระบบชืไอมยงครือขายกษตรกร สถาบันกษตรกรละบริหารจัดการครือขาย ขຌอมูลบบครบวงจร  
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(3) สงสริม฿หຌกษตรกร฿ชຌขຌอมูลดຌานการตลาด ประกอบการตัดสิน฿จ฿นการ
ผลิต  (4) สงสริมการสรຌางครือขายสินคຌากษตร฿นกลุมจังหวัด  (5) ผลักดัน฿หຌมีศูนย์กลางการคຌากษตรของกลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน 

กลยุทธ์ 2.4 การสงสริมการรวมกลุมละ฿หຌองค์ความรูຌกกษตรกรละ
ผูຌประกอบการพืไอความขຌมขใง  (1) การนຌอมนำปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌ฿นชีวิตประจำวันละสรຌาง
ความมัไนคง฿นอาชีพละรายเดຌ฿หຌกกษตรกร  (2) สรຌางกษตรกรรุน฿หมทีไมีความรูຌทัๅงทางทฤษฎีละการปฏิบัติพืไอเป
ประกอบอาชีพ กษตรกรรม ละปຓนบบอยางทีไดีกกษตรกรรายอืไน พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาการ กษตรทีไ
ยัไงยืน  (3) พัฒนาสถาบันกษตรกร฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการดำนินธุรกิจ ละ
ชวยหลือสมาชิก฿นดຌานการผลิตละการตลาดดยนำขຌอมูลจากฐานขຌอมูลทีไเดຌ฿นกลยุทธ์ทีไ 3 มาถายทอดละ
วางผนการผลิต  (4) ชืไอมยงครือขายตลาดสินคຌากษตรของสถาบันกษตรกร฿นกลุม
จังหวัด ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน  (5) พัฒนาองค์ความรูຌ฿นการวิคราะห์ ประมิน สถานการณ์ดຌาน การตลาด (6) สงสริมการสรຌางครือขายสินคຌากษตร฿นกลุมจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรละสริมสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 
฿นการบริการดຌานการทองทีไยว  

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรดຌานการทองทีไยว ทัๅงระดับสากลละ
ระดับชุมชน฿หຌมีมาตรฐานละมีจำนวนพียงพอตอความติบต฿นสาขาการทองทีไยว  (1) สรຌางอกาส฿นการขຌาถึงความรูຌทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ 
ดยสถาบันการศึกษาละภาคอกชนรวมกันจัดกิจกรรม฿นพืๅนทีไชุมชนกผูຌทีไขาดอกาส ละมีขຌอจำกัดดຌาน
ตางโ  (2) สรຌางหลักสูตรฝຄกอบรมทีไมีมาตรฐานระดับสากล พืไอพัฒนาบุคลากร
ของชุมชน฿นการรองรับการขยายตัวของภาคการทองทีไยวละความตຌองการของชุมชนทຌองถิไน  (3) ปรับปรุงหลักสูตรการรียนการสอนของสถาบันการศึกษา฿นพืๅนทีไพืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน฿นภาคการทองทีไยว 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการทองทีไยว฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการ
บริหารจัดการทองทีไยวตามหลักธรรมาภิบาล  (1) จัดกิจกรรมพืไอสงสริมละสรຌางจิตสำนึกทีไดี฿นการ฿หຌบริการของ
ผูຌประกอบการพืไอสรຌางความชืไอมัไนละความประทับ฿จกนักทองทีไยว  (2) สรຌางคานิยมการปຓนผูຌประกอบการ฿หຌมีคุณธรรมจริยธรรมละสงสริม
การประกอบธุรกิจทีไ฿ส฿จตอผูຌบริภคละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  (3) สรຌางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นการจัดการการทองทีไยวพืไอ
การปຓนจຌาบຌานทีได฿ีหຌกิดขึๅน฿นสังคมภาคบริการของชุมชน 
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กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการดຌานการ
ทองทีไยว฿หຌกับชุมชนละสนับสนุนการชืไอมยงภาคธุรกิจอกชนกับชุมชน฿นการดำนินการดຌานการ
ทองทีไยว   (1) จัดกิจกรรมพิไมพูนทักษะละพิไมติมความรูຌ฿หม฿หຌกับสมาชิก฿นชุมชน
฿นการบริหาร จัดการทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐาน   (2) สรຌางสຌนทางการทองทีไยวทีไชืไอมยงการทองทีไยวกระสหลักละการ
ทองทีไยวชุมชนขຌาเวຌดຌวยกัน 
➢ ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูกใต    วิสัยทัศน์ :  ศูนย์กลางการทองทีไยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ฿นระดับมาตรฐาน
นานาชาติ  ละการพัฒนาทีไยัไงยืน    ประดในการพัฒนาของจังหวัดทีไ 1 :  การพัฒนาสูมืองศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม 
ละบริการมูลคาสูงระดับนานาชาติ   ป้าหมายการพัฒนา    1. หลงทองทีไยว ละรูปบบการทองทีไยวทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green Tourism) มีการติบตอยางตอนืไอง ฿หຌปຓนฐานศรษฐกิจสຌาคัญของจังหวัด ปຓนศูนย์กลางการทองทีไยว MICE กีฬา ละ Marina ฿นภูมิภาคอาซียน   2. ผลผลิตทางการกษตรของจังหวัดปຓนบรนด์฿นระดับลก ชืไอมยงกับการทองทีไยว 
ละการพัฒนาศรษฐกิจ   3. ศรษฐกิจชุมชนติบตอยางตอนืไอง สรຌางงาน อาชีพกประชาชน   4. จังหวัดภูกใตมีศักยภาพละความพรຌอมของการปຓนศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ 
ของประทศ สามารถสรຌางรายเดຌกจังหวัด ละติบตอยางตอนืไอง   5. จังหวัดภูกใตมีระบบการบริการทางการพทย์ทีไมีมาตรฐานสากล ผูຌ฿ชຌบริการชืไอมัไน 
ละวาง฿จ บริการทางการพทย์สามารถสรຌางรายเดຌกจังหวัด   ประดในการพัฒนาของจังหวัดทีไ 2 : การพัฒนามืองพืไอรองรับการติบตทีไทันสมัย ละ
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม   ป้าหมายการพัฒนา   1. จังหวัดภูกใตมีการพัฒนามืองทีไมีความทันสมัย ปຓนสากล ละปຓนทีไพึงพอ฿จ ละ 
ชืไอมัไนของประชาชน นักทองทีไยว ละผูຌ฿ชຌบริการ   2. สภาพวดลຌอมมืองเดຌรับการจัดการอยางมีมาตรฐานสากล มีชายหาดทีไสะอาด ปຓน 
ระบียบ ละปัญหามือง฿นดຌานสิไงวดลຌอม ทุกประดในลดลงอยางตอนืไอง   3. จังหวัดภูกใตมีความมัไนคงทางพลังงานมากขึๅน พึไงตนองเดຌมากขึๅน   ประดในการพัฒนาของจังหวัดทีไ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ ละการจัดการความ
มัไนคง ความปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย   ป้าหมายการพัฒนา   1) ประชาชนมีขีดความสามารถทีไสูงขึๅน ทาทันการปลีไยนปลง   2) สังคมพหุวัฒนธรรมภูกใตขຌมขใง มีคุณคา ละมูลคาตอการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม 
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ละคุณภาพชีวิต   3) ระบบบริการของรัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัยดຌวยดิจิทัล มีธรรมาภิบาลปຓนทีไชืไอมัไน 
ของผูຌ฿ชຌบริการ   4) สังคมมืองภูกใตมีความสันติสุข ปัญหาสังคม อาชญากรรมลดลง 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด   วิสัยทัศน์ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรวมกับทุกภาคสวน฿นจังหวัดภูกใต สามารถจัดระบบ
บริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพละทัไวถึงดຌวยหลักธรรมาภิบาล พืไอนำภูกใตเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืน   ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนา   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       นวทางการพัฒนา     (1) สงสริมการพัฒนาการคมนาคมละการขนสง จัด฿หຌมีละบำรุงรักษาทัๅงทางบกละ
ทางนๅำ       (2) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค สาธารณูปการ
฿หຌสอดคลຌองกับความจำปຓนละความตຌองการของประชาชน     (3) สงสริมการจัดทำขຌอมูลหลงนๅำดยระบุพิกัดทีไตัๅงทางภูมิศาสตร์สภาพ พืไอ
พัฒนาการกษตรละการอุปภค บริภค     (4) สนับสนุนการพัฒนาระบบประปาทีไมีประสิทธิภาพ มีนๅำประปาสำหรับ฿หຌบริการ
ประชาชนละบรรทาการขาดคลนนๅำ฿นชวงหนຌาลຌง     (5) สงสริมละสนับสนุนการบริหารจัดการนๅำบบบูรณาการพืไอปງองกันนๅำทวม     (6) สนับสนุนการติดตัๅงสัญญาณเฟจราจรละปງายบอกทาง     (7) สงสริมการจัดทำผังมือง/ผังชุมชน   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    นวทางการพัฒนา    2.1 ดຌานการศึกษา     (1) พัฒนาทักษะละความรูຌ฿หຌบุคลากรทางการศึกษาละนักรียน฿หຌมีศักยภาพ
มาตรฐานสากล พืไอรองรับประชาคมศรษฐกิจอาซียน     (2) สนับสนุนยาวชนภูกใต฿หຌเดຌรับอกาสทางการศึกษาอยางทาทียม     (3) สงสริมการพัฒนาครูละบุคลากรดຌานการศึกษาสูความปຓนมืออาชีพทางดຌาน
การศึกษา     (4) สงสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา     (5) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาสิไงอำนวยความสะดวกพืไอสงสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียน     (6) สงสริมความสัมพันธ์ระหวางรงรียน ผูຌปกครองละชุมชน   
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   2.2 ดຌานสาธารณสุข     (1) สงสริมสุขภาพพลานามัย ปງองกัน ควบคุมละระงับการระบาดของรคติดตอ ละ
รคเมติดตอ฿นจังหวัดภูกใต     (2) สงสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข฿หຌปຓนกำลังสำคัญของชุมชน฿นการสงสริม
สุขภาพ ของคน฿นชุมชน     (3) ผยพรความรูຌ ละสรຌางทัศนคติทีไถูกตຌองกประชาชน฿หຌรูຌจักการสงสริมสุขภาพ 
การปງองกันรค ตลอดจนการดูลรักษาบืๅองตຌน     (4) สงสริม฿หຌความรูຌดຌานภชนาการทีไถูกตຌอง การออกกำลังกาย ละการดูลรักษา
สุขภาพกประชาชน     (5) สงสริมการบังคับ฿ชຌกฎหมายดຌานสาธารณสุขอยางจริงจัง     (6) พัฒนารงพยาบาลสงสริมสุขภาพตำบล ละสถานบริการสาธารณสุข฿หຌมีคุณภาพ
มาตรฐานพืไอบริการประชาชน    2.3 ดຌานพัฒนาสังคม     (1) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุละผูຌพิการ ฿หຌมีงานทำละมี
สุขอนามัยละสภาพวดลຌอมทีไดี     (2) สงสริมละสนับสนุนการพัฒนาดใกละสตรี    2.4 ดຌานการกีฬา     (1) สงสริมสนับสนุน฿หຌมีหลงทองทีไยว ศูนย์กีฬาละนันทนาการ     (2) สงสริม฿หຌประชาชนหันมาสน฿จกีฬาละออกกำลังกาย พืไอ฿หຌมีสุขภาพขใงรง
สมบูรณ์ละมีสุขภาพจิตทีไดี     (3) สงสริมการมีสวนรวมขององค์กร หนวยงานตางโ ฿นการสรຌางความสามัคคีละ
สัมพันธภาพทีไดีระหวางองค์กร    2.5 ดຌานพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน     (1) สงสริมสนับสนุนการศึกษารียนรูຌตามความสน฿จละจำปຓน฿นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต     (2) สนับสนุนการศึกษาอบรมละฝຄกอาชีพพืไอสริมความขຌมขใงของชุมชน   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย    นวทางการพัฒนา     (1) สงสริมสนับสนุนการสรຌางครือขายการปງองกันรักษาความสงบรียบรຌอย             
ความปลอดภัยของประชาชน     (2) สงสริมการรียนรูຌ  การดินทาง การ฿ชຌคมนาคมขนสงอยางปลอดภัยพืไอลด
อุบัติหต ุ    (3) สงสริมการ฿ชຌกลຌองวงจรปຂด CCTV ฿นการรักษาความปลอดภัยละการกຌปัญหา
การจราจร฿นภาพรวมของจังหวัด     (4) สงสริมกระบวนการชุมชนขຌมขใงพืไอปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด 
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    (5) สงสริมการกຌเขปัญหาประชากรฝง     (6) สงสริมความรูຌดຌานการตรียมความพรຌอมรับมือกับภัยพิบัติ฿หຌกับประชาชน     (7) สงสริมการสรຌางจิตสำนึกละปลูกฝังคานิยมรักชาติกยาวชน   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการ
ทองทีไยว    นวทางการพัฒนา     (1) สงสริมการกษตรละพาณิชยกรรม พืไอหานวทาง฿นการชวยหลือกษตรกร 
ละวิสาหกิจชุมชน฿นพืๅนทีไ ชน การ฿หຌความรูຌทางวิชาการ การจัดตัๅงกลุมกษตร การจำหนายผลผลิต ละการ
ปรรูป     (2) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาฟຕนฟูบูรณะหลงทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐานสากล 
ชืไอมยงกับศิลปวัฒนธรรมละอกลักษณ์ของจังหวัด     (3) สงสริมการสรຌางครือขายการทองทีไยวพืไอสรຌางความรวมมือการพัฒนาการ
ทองทีไยวทีไยัไงยืน     (4) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการกลุม Mice ละ Marina กาะภูกใต     (5) สงสริมการยกระดับมาตรฐานดຌานบริการละธุรกิจทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว     (6) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์พืไอสงสริมตลาดการทองทีไยวจังหวัดภูกใต฿นระดับ
มาตรฐานลก     (7) สงสริมสนับสนุนการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการทองทีไยว   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    นวทางการพัฒนา     (1) สงสริมละสนับสนุนการอนุรักษ์ละฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม     (2) สงสริม฿หຌมีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ระบบการคัดยกละลดปริมาณขยะบบ
ครบวงจร     (3) สงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกละมีสวนรวม฿นการจัดการ
ขยะ     (4) สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการกຌเขปัญหานๅำสียบบครบวงจร     (5) สงสริมฟຕนฟูสภาพหลงนๅำตามธรรมชาติละพืๅนทีไกักกใบนๅำ     (6) สงสริมละสนับสนุนการสรຌางสวนสาธารณะ ละสวนสุขภาพ     (7) สงสริมละสนับสนุนการอนุรักษ์ละฟຕนฟูทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง     (8) สนับสนุนองค์กรครือขายชุมชน รวมกันปลูกปຆา พืไอคืนความสมบูรณ์฿หຌกับ          
ผืนปຆา     (9) สนับสนุน฿หຌมีการบังคับ฿ชຌกฎหมายสิไงวดลຌอมพืไอการกຌเขปัญหา   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน    นวทางการพัฒนา     (1) สงสริมละสนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมนียม จารีตประพณี วัฒนธรรม ละ
รักษาอัตลักษณ์ของจังหวัดภูกใต 
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    (2) สงสริมการสืบทอดภูมิปัญญาทຌองถิไน สำรวจขຌอมูลภูมิปัญญาทຌองถิไน สรຌางปຓน 
องค์ความรูຌพืไอผยพร฿หຌกคน฿นทຌองถิไน     (3) สงสริมประพณีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ์     (4) สงสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนาละจริยธรรม   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    นวทางการพัฒนา     (1) สงสริม฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการบริหารราชการขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน     (2) สงสริมความรูຌความขຌา฿จดຌานสิทธิละหนຌาทีไ฿นระบอบประชาธิปเตย      (3) สงสริมสิทธิ สรีภาพ ละความทาทียมของประชาชนตามนวทางผนสิทธิ
มนุษยชนหงชาติ     (4) พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละระบบ
ครือขายอินตอร์นใตภาย฿นจังหวัด      (5) สงสริมความรวมมือ฿นการพัฒนารายเดຌขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นจังหวัด     (6) พัฒนาประสิทธิภาพ฿นการกຌเขปัญหาละการบริการประชาชน   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการป้องกันละปราบปรามการทุจริต    นวทางการพัฒนา     (1) สริมสรຌางมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณ
กจຌาหนຌาทีไ     (2) สงสริมการศึกษา อบรม พืไอ฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการปງองกันละปราบปรามการ
ทุจริต     (3) สงสริมคานิยมการยกยองชิดชูความดี ความซืไอสัตย์สุจริตละปราบปรามการ
ทุจริต     (4) สงสริมการรับรูຌละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของประชาชน     (5) บูรณาการหนวยงานองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกับองค์กรทุกภาคสวน฿นการ
ปງองกันละปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  วิสัยทัศน์    นำรัษฎา พัฒนา พืไอประชาปຓนสุข  1). ยุทธศาสตร์   1. ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาดຌานการศึกษา            1.1 พันธกิจ พัฒนาการศึกษา฿หຌเดຌมาตรฐาน 
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           1.2 ป้าประสงค์ ประชาชนเดຌรับอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคน฿หຌมีคุณภาพ คุณธรรม ละ                                   จริยธรรม สรຌางสังคมหงการรียนรูຌ พืไอรองรับการกຌาวสูการปຓนประชาคม      ศรษฐกิจอาซียน  
ป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด 

ประชาชนเดຌรับอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคน฿หຌ
มีคุณภาพ คุณธรรม ละจริยธรรม สรຌางสังคมหงการ
รียนรูຌ พืไอรองรับการกຌาวสูการปຓนประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน ประชาชนเดຌรับการศึกษาอย างทัไ วถึ ง มีความรูຌดี  

สุขภาพดี จิต฿จดี อยู฿นสังคมอยางมีความสุข ละ
ประสบความสำรใจ ปຓนกำลังสำคัญ฿นการพัฒนาตำบล
รัษฎาสูความปຓนสังคมหงการรียนรูຌ มีความพรຌอม฿น
การกຌาวสูการปຓนประชาคมศรษฐกิจอาซียน       1.3 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 
1. สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย - ความพรຌอมของดใกปฐมวัยกอนขຌารับการศึกษาขัๅน

พืๅนฐาน 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌเดຌมาตรฐาน

การศึกษา - การศึกษาขัๅนพืๅนฐานของรงรียน฿นพืๅนทีไเดຌมาตรฐาน
การศึกษา สอดคลຌองกับการศึกษาของชาติ  

3. สงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ละตามอัธยาศัย - ประชาชนเดຌรับการศึกษาทัๅง฿นละนอกระบบอยาง

ทัไวถึง 
4. พัฒนาละยกระดับมาตรฐานการศึกษา - บุคลากรทางดຌานการศึกษามีความรูຌความสามารถ 

ตามศักยภาพ฿นการจัดการรียนการสอน     1.4 หนวยงานรับผิดชอบหลัก     กองการศึกษา/รงรียนทศบาลตำบลรัษฎา/ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาลตำบลรัษฎา     1.5 ความชืไอมยงยุทธศาสตร์     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ทีไ 2 สรຌางความชืไอมัไนกนักทองทีไยวละประชาชน      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน : ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพ             ชีวิต 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม     2.1 พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     2.2 ป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี เดຌรับบริการดຌานสวัสดิการสังคมอยางทัไวถึงละทาทียมกัน   ชุมชนมีความขຌมขใง มีความมัไนคงปลอดภัย ปลอดปัญหายาสพติด ละธำรงเวຌซึไง

อกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน    
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ป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด 
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี เดຌรับบริการดຌาน
สวัสดิการสงัคมอยางทัไวถึงละทาทียมกัน 
2.ชุมชนมีความขຌมขใง มีความมัไนคงปลอดภัย ปลอด
ปัญหายาสพติด ละธำรงเวຌซึไงอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประพณี ภูมิปญัญาทຌองถิไน 1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีเดຌรับบริการดຌาน

สวัสดิการสงัคมอยางทัไวถึงละทาทียมกัน 
2.ชุมชนมีความขຌมขใง มีความมัไนคงปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สนิ ปลอดปัญหายาสพติด 3. ประชาชนมีความสน฿จกีฬาละการออกกำลังกาย  
มีสุขภาพขใงรง สมบูรณ์ ละมีสุขภาพจิตทีไดี 
4.ศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี ภมูิปัญญาทຌองถิไน เดຌรับ
การธำรงรักษาเวຌพืไอ฿หຌยาวชนรุนหลังเดຌสบืทอดตอเป      2.3 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 
1. สงสริมละสนับสนนุการจัดกิจกรรมสำหรับดใก 

ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการละผูຌดຌอยอกาส -  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน  
2. สงสริมละสนับสนนุการรักษาความสงบรียบรຌอย

ละความปลอดภัย฿นชวีิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน - ประชาชน ละนักทองทีไยวมีความปลอดภัย฿นชีวิต

ละทรัพย์สิน  
3. สงสริมละสนับสนุน฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿น

การกຌปัญหายาสพติด - ปัญหายาสพติด฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎาลดลง   
4. สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมดຌานกีฬาละ

นันทนาการ - ดใก ยาวชน ละประชาชนตำบลรัษฎาหันมาลน
กีฬาละออกกำลังกายมากขึๅน 

5. สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมดຌานศาสนา 
ประพณี ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทຌองถิไน - ประพณี วัฒนธรรมทຌองถิไน ละวันสำคัญตางโ เดຌรับ

การสืบทอด฿หຌคงอยูคูกับทຌองถิไน     2.4 หนวยงานรับผิดชอบหลัก      ฝຆายปกครอง/ฝຆายอำนวยการ สำนักปลัดทศบาล, กองการศึกษา, กองสวัสดิการละสังคม,  
         กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม     2.5  ความชืไอมยงยุทธศาสตร์      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ทีไ 2 สรຌางความชืไอมมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :      ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต   ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย    
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว     3.1 พันธกิจ  พัฒนาทักษะ฿นการประกอบอาชีพละสงสริมการทองทีไยว      3.2 ป้าประสงค์  ประชาชนมีทักษะ฿นการประกอบอาชพี สามารถสรຌางรายเดຌพิไมขึๅน ละหลงทองทีไยวมีการ                           พัฒนา฿หຌเดຌมาตรฐานระดบัสากล  
ป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด 

ประชาชนมีทักษะ฿นการประกอบอาชีพ สามารถสรຌาง
รายเดຌพิไมขึๅน ละหลงทองทีไยวมีการพัฒนา฿หຌเดຌ
มาตรฐานระดับสากล 1.ชุมชนทีไขຌมขใง สามารถพึไ งพาตนองเดຌอยาง

ยัไงยืน 
2.หลงทองทีไยวเดຌรับการพัฒนาพิไมมากขึๅน   3.3 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 
1. สงสริมละสนับสนนุการสรຌางอาชีพ พืไอพิไม

รายเดຌกประชาชน - ประชาชน฿นพืๅนทีไมีอาชีพ มีรายเดຌตอหัวพิไมขึๅน 
2. สงสริมละพฒันาหลงทองทีไยว฿หຌเดຌ

มาตรฐานสากล - มีหลงทองทีไยวละจำนวนนักทองทีไยวพิไมขึๅน฿น
พืๅนทีไ 

3. จัดภูมิทัศน์฿หຌมีความปຓนระบียบรียบรຌอยสวยงาม - ภูมิทัศน์฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎาเดຌรับการพัฒนาจนมี
ความสวยงาม 

4. ปรับปรุงละพัฒนาสถานีขนสง฿หຌเดຌมาตรฐานพืไอ
ปຓนประตูสูการทองทีไยว - สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใตหงทีไ  2 มีการ

บริหารจัดการอยางมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน 
   3.4 หนวยงานรับผิดชอบหลัก      กองสวัสดิการละสังคม, กองชาง, สำนักปลัดทศบาล     3.5 ความชืไอมยงยุทธศาสตร์     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ทีไ 2 สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน       ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :     ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต   ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม     4.1 พันธกิจ      - พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข฿หຌเดຌมาตรฐาน    - สรຌางจิตสำนึกละกระบวนการมีสวนรวม฿นการดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละ                      สิไงวดลຌอม     



 

50  

 4.2 ป้าประสงค์     -   ประชาชน฿นทຌองถิไนสามารถขຌาถึงบริการสาธารณสุขขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึง   -   ทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌคงอยูสืบเป  
ป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด 

ประชาชน฿นทຌองถิไนสามารถขຌาถึงบริการสาธารณสุข
ขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึง ประชาชน฿นขตทศบาล มีสุขภาพพลานามัยทีไขใงรง 

สมบูรณ์ ปราศจากรคภัยเขຌจใบ 
ทุกภาคสวนมสีวนรวม฿นการดูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมคงอยูสืบเป 1.ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌรับการฟຕนฟู 

2.สามารถบริหารจัดการกຌปัญหาดຌานมลพิษตางโ เดຌ
อยางปຓนระบบ       4.3 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 
1. สงสริมละสนับสนนุการจัดระบบบริการ

สาธารณสุข฿หຌเดຌมาตรฐาน - ประชาชนมีสุขภาพขใงรงเดຌรับการบริการ
สาธารณสุขอยางทัไวถึง - ลดอัตราการพรระบาดของรคติดตอ 

2. สรຌางจิตสำนึกละกระบวนการมีสวนรวม฿นการ
ดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม - ประชาชนขຌามามีสวนรวมมากขึๅน฿นการดูลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
3. พัฒนาระบบการจัดการขยะ นๅำสีย ละมลพิษอืไนโ - ความมีประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการกຌปัญหา

รืไองขยะ นๅำสีย ละมลพิษอืไนโ   4.4 หนวยงานรับผิดชอบหลัก     กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม, กองชาง, กองสวัสดิการสังคม     4.5 ความชืไอมยงยุทธศาสตร์      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ทีไ 2 สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :     ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต   ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน     5.1 พันธกิจ  พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌเดຌมาตรฐาน      5.2 ป้าประสงค์ ระบบครงสรຌางพืๅนฐานเดຌรับการพัฒนา฿หຌเดຌมาตรฐาน ทุกพืๅนทีไ นๅำตຌองเหล เฟตຌองสวาง                             ทางตຌองสะดวก พืไอยกระดับความปຓนอยู รองรับการขยายตัวของมือง฿นอนาคต     
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ป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด 
ระบบครงสรຌางพืๅนฐานเดຌรับการพัฒนา฿หຌเดຌมาตรฐาน 
ทุกพืๅนทีไ นๅำตຌองเหล เฟตຌองสวาง ทางตຌองสะดวก พืไอ
ยกระดับความปຓนอยู รองรับการขยายตัวของมือง฿น
อนาคต ระบบสาธารณูปภค นๅำประปา เฟฟງา ถนน ทาง

สาธารณะ มนๅำ ลำคลอง มีทัไวถึงละครอบคลุมทุก
พืๅนทีไ           5.3 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 
1. กอสรຌาง ปรับปรุง สຌนทางคมนาคม ละระบบ

สาธารณปูภค฿หຌเดຌมาตรฐาน - ฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎามีถนนละระบบสาธารณูปภคทีไ
เดຌมาตรฐานพิไมขึๅน 

2. กอสรຌาง ปรับปรุง ละพิไมประสิทธิภาพของระบบ
ระบายนๅำพืไอปງองกันนๅำทวม - มีระบบการระบายนๅำทีไมีประสิทธิภาพ ปัญหานๅำทวม

ขัง฿นพืๅนทีไลดลง 
3. จัดระบียบละกຌเขปัญหาการจราจร - ปัญหาการจราจรติดขัดลดลง 
4. พัฒนาระบบเฟฟງา ละประปา - มีการขยายขตเฟฟງา/ประปาครอบคลุมทุกพืๅนทีไ     5.4 หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองชาง     5.5 ความชืไอมยงยุทธศาสตร์     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ทีไ 1 หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :     ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร     6.1 พันธกิจ  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอยางปรง฿ส ตามหลักการบริหารจัดการทีไดี                                   
    6.2 ป้าประสงค์  ทศบาลตำบลรัษฎาบริหารจัดการดย฿ชຌหลักธรรมาภิบาล นຌน฿หຌทุกภาคสวนมสีวนรวม฿นการ                           พัฒนา ปຓนหนวยงานทีไขຌาถึงสภาพปัญหาละความตຌองการของประชาชนเดຌปຓนอยางดี สรຌาง                           ความรูຌสึกปຓนจຌาของ฿หຌกับประชาชน  

ป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด 
ทศบ าลตำบลรัษฎาบ ริหารจั ดการดย฿ชຌ หลั ก          
ธรรมาภิบาลนຌน฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการพัฒนา     
ปຓนหนวยงานทีไขຌาถึงสภาพปัญหาละความตຌองการ
ของประชาชนเดຌปຓนอยางดี สรຌางความรูຌสึกปຓนจຌาของ
฿หຌกับประชาชน ทศบาลตำบลรัษฎาปຓนองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการ

จัดการบริหารบຌานมืองทีไดี มีศักยภาพละมาตรฐาน฿น
การ฿หຌบริการสาธารณะ 
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 6.3 กลยุทธ์  
กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 

1. สงสริมละสนับสนนุ฿หຌประชาชนขຌามามสีวนรวม
฿นการพัฒนาทຌองถิไน - ประชาชนสามารถขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนา

ทຌองถิไนผานชองทางตางโ พิไมขึๅน 
2. สงสริมละสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร - บุคลากรทศบาลมีความรูຌความสามารถหมาะสมตาม
อำนาจหนຌาทีไ 

3. ปรับปรุงละพัฒนาครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ละสถานทีไ
ปฏิบัติงาน - ทศบาลมีครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไมีประสิทธิภาพพียงพอ

ตอปริมาณงานละการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดกใบรายเดຌ - การจัดกใบรายเดຌมีประสิทธิภาพ มีรายเดຌพิไมขึๅน 
5. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมี

ประสิทธิภาพ - การประชาสัมพนัธ์มีประสิทธิละทัไวถึง มชีองทาง
การประชาสัมพนัธ์ผานหลายชองทาง     6.4 หนวยงานรับผิดชอบหลัก      สำนักปลัดทศบาล, กองการศึกษา, กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม, กองสวัสดิการละสังคม,    

         กองคลัง, กองชาง     6.5 ความชืไอมยงยุทธศาสตร์     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน :      ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การพัฒนาดຌานมืองละการบริหาร  ➢ จุดยืนทางยุทธศาสตร์    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของทศบาลตำบลรัษฎา คือ นำรัษฎา พัฒนา พืไอประชาปຓนสุข           
ปຓนจุดมุงหมายหลักของผูຌบริหารทศบาลตำบลรัษฎาทีไจะตຌองพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา พัฒนา
ชีวิตของคน฿นตำบลรัษฎา฿หຌมีชีวิตความปຓนอยูทีไดีขึๅน รวมทัๅงพืไอยกระดับความปຓนอยูรองรับการขยายตัวของ
มือง฿นอนาคต   
3. การวิคราะห์พืไอพัฒนาทຌองถิไน   3.1 การวิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   การวิคราะห์ศักยภาพ พืไอประมินสถานการณ์การพัฒนา฿นปัจจุบัน ละอกาสพัฒนา฿น
อนาคตของทศบาลปຓนการประมินวิคราะห์ถึงอกาส ศักยภาพละภาวะคุกคามหรือขຌอจำกัด อันปຓนสภาวะ
วดลຌอมภายนอกทีไมีผลตอการพัฒนาดຌานตางโ ของทศบาล รวมทัๅงการวิคราะห์จุดออน จุดขใงของทศบาล 
อันปຓนสภาวะวดลຌอมภาย฿นขตทศบาล ซึไงทัๅงหมดจะปຓนการประมินละสรุปสถานการณ์การพัฒนาของ
ทศบาลทีไอาจสงผลตอการดำนินงาน฿นอนาคต  ดยจะ฿ชຌทคนิค SWOT Analysis ปຓนตัวบบ฿นการ
วิคราะห์อันเดຌก   ปัจจัยภาย฿น  คือ  จุดขใง (Strength-S)        จุดออน (Weak-W)   ปัจจัยภายนอก  คือ  อกาส (Opportunity-O)        อุปสรรค  (Threat-T) 
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จุดขใง (Strength-S)  - มีขนบธรรมนียม ประพณี วัฒนธรรม ทีไปຓนอกลักษณ์  -  มีผูຌนำชุมชน ละกลุมองค์กรตางโ ของทศบาลตำบลรัษฎาทีไมีความขຌมขใง   -  ทศบาลมีการสงสริม สนับสนุน฿หຌมีการฝຄกอาชีพ฿นกลุมองค์กรตางโ พืไอพิไมรายเดຌก
ครอบครัว  -  มีการจัดกใบรายเดຌทีไมีประสิทธิภาพ ฿นชวง 3 ป ทศบาลสามารถจัดกใบเดຌกินปງา฿นทุกโ ป  -  มีการสงสริมการศึกษา ดยมีศูนย์พัฒนาดใกลใก ละสถานศึกษา฿นสังกัดทศบาล  -  มีการสงสริมสุขภาพของประชาชน฿นชุมชน ดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขทีไทศบาล พืไออำนวย
ความสะดวกประชาชน อีกทัๅงมีรงพยาบาลของทัๅงภาครัฐละอกชนตัๅงอยู฿นพืๅนทีไ  -  รงรียน฿นสังกัด สพฐ. ฿นพืๅนทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการจัดกิจกรรมตางโ ของทศบาล   - มีสถานีตำรวจชุมชนอยู฿นพืๅนทีไ อีกทัๅงมี กำนัน ผูຌ฿หญบຌาน ผูຌนำชุมชน อปพร.ละ ทศกิจ ฿หຌ
ความรวมมือละสนับสนุนการกຌปัญหายาสพติด การจรกรรม ละอาชญากรรมตางโ ฿นพืๅนทีไ  -  มีการซຌอมผนรองรับการกิดภัยพิบัติตางโ ฿นพืๅนทีไ ดยทศบาลมีหนวยงานปງองกันละบรรทา
สาธารณภัยทีไมีครืไองมือครืไอง฿ชຌพรຌอมทีไจะออกปฏิบัติตลอด 24 ชัไวมง  - มีสถานีขนสงผูຌดยสารทีไอยู฿นความรับผิดชอบของทศบาล 

จุดออน (Weak-W)  -  มีสวนสาธารณะสำหรับ฿หຌประชาชนออกกำลังกาย฿นตำบลเมพียงพอ  -  การจัดกใบขยะมูลฝอย฿นพืๅนทีไเมเดຌมาตรฐาน   - การบริหารจัดการนๅำสียทีไยังเมเดຌประสิทธิภาพ  - ปัญหาบุคคลฝง ละรงงานตางดຌาว ทีไยังเมมีนวทางการกຌเขทีไจริงจัง  - เมมีระบบประปาอยู฿นพืๅนทีไ สงผล฿หຌกิดปัญหาขาดคลนนๅำดืไมนๅำ฿ชຌอยางตอนืไอง  -  ปัญหาการจราจรติดขัด฿นชัไวมงรงดวน  - การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละสาธารณูปภคเมสามารถรองรับการขยายตัวดຌานศรษฐกิจ
ละชุมชนมืองอยางพียงพอ  - ปัญหายาสพติด การจรกรรม หรือกรรชกทรัพย์฿นพืๅนทีไกิดขึๅนบอยครัๅง  - การวางผนงานครงการละการจัดสรรงบประมาณทีไยังเมมีประสิทธิภาพ มีการปรับปลีไยน
บอยครัๅง ละเมมีตัวชีๅวัดทีไชัดจน ทำ฿หຌกิดความลาชຌา฿นการดำนินงาน  - ปัญหาการรุกลๅำพืๅนทีไสาธารณะยังมีอยูอยางตอนืไอง  - การจัดสวัสดิการสังคมยังเมมีความทัไวถึง นืไองจากมีประชากรฝงปຓนจำนวนมาก  - การจัดกใบขຌอมูลพืๅนฐานทีไเมชัดจน ทำ฿หຌเมทราบปัญหาทีไทຌจริงของพืๅนทีไ เมวาจะจำนวน
ประชากรจริง จำนวนประชากรฝง รงงานตางดຌาว รายเดຌตอหัวของประชาชน การศึกษาของ
ประชาชน อัตราการกิด การตาย การกิดอุบัติหตุ฿นพืๅนทีไ อัตราการติดยาสพติดของดใกละ
ยาวชน สงผล฿หຌมีอุปสรรคตอการวางผนการดำนินงาน  - ขาดการติดตามผลการดำนินงาน วา฿นตละครงการหรือกิจกรรม มืไอเดຌมีการดำนินการเป
ลຌว บรรลุวัตถุประสงค์มากนຌอยพียง฿ด  - การบริหารจัดการบุคลากรยังเมมีประสิทธิภาพ มีการยกยຌายพนักงานกิดขึๅนอยูบอยครัๅง 
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อกาส (Opportunity-O)  -  มีหลงทองทีไยวทางธรรมชาติ อืๅอตอการลงทุน (กาะสิหร)  -  มีทารือ สะดวก฿นการดินทางเปยังสถานทีไตางโ ทีไปຓนกาะกงตางโ ทำ฿หຌมีนักทองทีไยวดิน
ทางขຌามา฿นพืๅนทีไพิไมมากขึๅน  -  มีมหาวิทยาลัยอยู฿นพืๅนทีไ ปຓนประยชน์฿นการประสานความรวมมือ฿นการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของรงรียน฿นสังกัดทศบาล  -  ตำบลรัษฎาอยู฿กลຌกับศาลากลางละหนวยงานราชการอืไนโ สะดวก฿นการติดตอประสานงานกับ
หนวยอืไนโ  - หมาะกการลงทุน นืไองจากทีไตัๅงอยู฿กลຌตัวมือง ทีไมีการขยายตัวอยางตอนืไอง - ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความสำคัญ฿นการสงสริมละกຌเขปัญหาตางโ ทีไกิดขึๅนภาย฿นหมูบຌาน/   
ชุมชน  - มีหຌางสรรพสินคຌาขนาด฿หญ฿นพืๅนทีไจำนวนมาก  - มีสนามฟุตบอลของภาคอกชนอยู฿นพืๅนทีไหลายหง 

อุปสรรค  (Threat-T)  - นืไองจากพืๅนทีไอยูตัๅงอยู฿กลຌตัวมือง อีกทัๅงปຓนมืองทองทีไยว ราคาทีไดินคอนขຌางสูง สงผล฿หຌการ
ปรับปรุงหรือขยายสຌนทางคมนาคมพืไอพิไมชองทางการจราจรคอนขຌางปຓนเปเดຌยาก   - การวางระบียบ กฎหมายทีไเมอืๅอตอการดำนินการ นืไองจากภูกใตซึไงปຓนมืองทองทีไยวละมี
คาครองชีพทีไคอนขຌางสูง ซึไงราคากลางหลายโ ครงการคอนขຌางตไำ ทำ฿หຌผูຌรับหมาเมกลຌาสีไยงทีไ
จะรับงานจากหนวยงานภาครัฐ พราะอาจกอ฿หຌกิดความเมคุຌมคากับคารง ดยฉพาะการ
ดำนินครงการดຌานครงสรຌางพืๅนฐานทีไหลายโ ครงการเมสามารถหาผูຌรับหมาเดຌ  - การถายอนภารกิจทีไมีความหลากหลายระหวางหนวยงานสวนภูมิภาค ละสวนทຌองถิไนทีไเม
ชัดจน สงผล฿หຌเมสามารถขຌาเปดำนินการเดຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไเดຌ นืไองจากระบียบระบุวา
เมเดຌอยู฿นอำนาจหนຌาทีไ   - ฿นชวง 1- 2 ปทีไผานมา การมืองทีไเมนนอน อีกทัๅงศรษฐกิจทีไมีความผันผวน สงผลตอการ
ทองทีไยวละนักลงทุน   - การวางระบียบ กฎหมายทีไเมรัดกุม สงผล฿หຌเมสามารถอาผิดกผูຌทีไทำความสียหาย฿หຌ
หนวยงานราชการเดຌอยางตใมทีไ สงผล฿หຌการดำนินงานบางอยางตຌองหยุดชะงักลง  - ขาดความรวมมือจากหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ละราชการสวนทຌองถิไนทีไมีพืๅนทีไติดตอกัน฿น
การกຌเขปัญหา฿นพืๅนทีไ   - ขาดความตอนืไอง฿นการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ฿นการกຌปัญหา฿นครงการ฿หญโ ซึไง
กินศักยภาพของทศบาลจะขຌาเปดำนินงาน 3.2 การประมินสถานการณ์สภาพวดลຌอมภายนอกทีไกีไยวขຌอง  จากการประชุมชิงปฏิบัติการละรับฟังปัญหา/ความตຌองการของประชาชนพืไอจัดทำผนพัฒนา

ทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.2561 – 2564) ทศบาลตำบลรัษฎา มืไอวันทีไ 16 พฤศจิกายน 2559 สรุปสภาพปัญหาละ
ความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไตำบลรัษฎา เดຌสะทຌอนปัญหา/ความตຌองการพืไอ฿หຌทศบาลเดຌนำมา
ทบทวนละหานวทาง฿นการกຌเขปัญหาตางโ สรุปตามนวทางการพัฒนาเดຌดังนีๅ 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา  1.1 ปรับปรุงศาลาฉลิมพระกียรติปຓนศูนย์พัฒนาดใกลใก  1.2 จัด฿หຌมีการสอนภาษาอังกฤษกผูຌริไมรียน ควรนຌนทักษะฟังกับพูดมากกวานຌนอานกับขียนพราะ
ปຓนทักษะทีไจำปຓนกวา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม  2.1 จัด฿หຌอบรมการ฿ชຌรถ฿ชຌถนนพราะกิดอุบัติหตุบอยครัๅง  2.2 กຌปัญหาการจอดรถเมปຓนระบียบหนຌาซวนปากซอยบางชีหลຌา   2.3 ชวยดูลตามหอพักซอยพัชนีดใกนักรียนมัไวสุมกินกระทอม  2.4 ชวยติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด฿นซอยดຌวยจรยอะมาก  2.5 ปรับปรุงการจราจร฿นขตชุมชน  2.6 จัด฿หຌมีการปราบปรามยาสพติดวลาปຂด/ปຂดรຌานกมส์  2.7 ตຌองการกลຌองวงจรปຂดปງองกันจรขมย  2.8 จัดระบียบบຌานทีไลๅำลำคลอง ทะล บริวณตำบลรัษฎา  2.9 ปัญหาถนนของทางหลวงชนบทละถนนสายทุงคา สะปำ ควนดินดงมีรถบรรทุกกินนๅำหนักวิไงผาน
ประจำทำ฿หຌกิดความสียหาย  2.10 ตຌองการ฿หຌมีปງายหຌามรถบรรทุก 10 ลຌอ ขึๅนเป ขับรถขຌาผานปຓนทางลัดภาย฿นหมูบຌานศรีสุชาติ              
กรนด์วิว 1 บายพาส ทางขຌารงรมอรนิชา นืไองจากทำ฿หຌถนนพัง ตก กระทกลูกระนาดสียงดัง ขับรถ
รใวมาก จำกัดความรใวเมกิน 20 กม./ชม. ฝาทอตะกรงดนทับพังสียหาย  2.11 ชวยควบคุมนๅำหนักรถบรรทุกทีไวิไงบนถนนทุงคา สะปำ ควนดินดงละถนนของทางหลวงชนบท
ตัๅงตสามยกลตัสดຌวยพราะถนนสียหายรใวมาก  2.12 จัดระบียบการจอดรถถนนประชาอุทิศ คูขนานถนนบายพาส มีรถคอนขຌางยอะ ชองถนนตัๅงต
ตลาดทวีสมานเปถึง ตลาดบຍทลากูน มีรถจอด ละรຌานคຌาขຌาเปบนถนน สรຌางความดือดรຌอน฿หຌกประชาชน
ทีไสัญจรเปมา  2.13 ตຌองการ฿หຌมีการจัดระบียบ ถนนประชาอุทิศ จากยกลตัส - สะพาน สะปำ มีประชาชนอาศัยอยู
คอนขຌางมาก ละบังคับ฿ชຌกฎหมายทีไกีไยวขຌองทีไขຌมงวด  2.14 ตຌองการ฿หຌมีสวนสุขภาพหมูบຌานศรีสุชาติกรนด์วิว 1  2.15 ตຌองการ฿หຌทศกิจชวยขຌมงวดกับรຌานคຌา รถขในทีไลๅำออกมาบนพืๅนถนนประชาอุทิศชวยหนຌาซุปปอร์
ชีปยอยตรงหมูบຌานอิรวดีบายพาส นืไองจากปัจจุบันปริมาณรถยนต์ยอะขึๅนอาจกิดอุบัติหตุเดຌ  2.16 จัด฿หຌมีสวนสุขภาพพืไอชุมชนรัษฎา หมกຌว สามกอง (ปัญหาสวน฿หญดใกโออกมาลนตะบอล ตี
บตบนถนน)  2.17 จัด฿หຌมีศาลาอนกประสงค์ของชุมชนรัษฎา หมกຌว สามกอง(ปัญหาคณะกรรมการชุมชนเมมีทีไ
ทำงานละทีไประชุมของชุมชน)  2.18 ติดตัๅงกลຌองวงจรปຂดพืไอความปลอดภัย฿นชุมชน (ปัญหา฿นการขับขีไรถดຌวยความรใวกิดอุบัติหตุขึๅน
บอยโ เมมีกลຌองบันทึกภาพเวຌ)  2.19 ฿หຌทศบาลปรับปรุงบอนๅำสาธารณะของชุมชนรัษฎา฿หຌสะอาดปลอดภัย(ปัญหารกรຌางเมปลอดภัย)  2.20 ตຌองการ฿หຌถนนสรຌาง฿หมทางลัดจากรงพยาบาลกรุงทพ-สนามสุรกุลถนนอกวานิช มีการติดตัๅง
กลຌองวงจรปຂด CCTV พืๅนทีไสีไยงทีไอาจกิดปัญหาจรกรรมละอาชญากรรม 
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 2.21 จัดระบียบตลาดสด฿หมยืๅองกับศาลอุทรณ์ภาค 8  ละตลาดบຍทลากูน฿หຌถูกสุขลักษณะมีทีไจอดรถ
พียงพอ  2.22 ตຌองการ฿หຌควบคุมผูຌลีๅยงค กระบือ เม฿หຌปลอยสัตว์ออกมาดินบนถนน  2.23 จัดระบียบการจอดรถทางออกทางดຌานราชภัฎ มีนักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์ อาจกอ฿หຌกิด 
อุบัติหตุเดຌ  2.24 ขอคืนทางทຌา฿นหมูบຌานการคหะ  2.25 ขอทางทຌาถนนวานิชตลอดนว  2.26 การจัดระบียบการจอดรถ฿นชุมชนการคหะกาะสิหร มีรຌานคຌาลๅำทีไมาขายของบนทางทຌาจนคน
ดินตຌองเปดินบนถนน฿นบางจุด  2.27 เมตຌองการ฿หຌมีรຌานจำหนายกຍสอยู฿นหมูบຌานซึไงสรຌางความรำคาญ฿หຌกับคน฿นหมูบຌาน มีการสงสียง
ละมีกลิไนกຍสซึไงบຌางครัๅงรຌานกใสนำถังกຍสกามาคาะสนิมละทาสี฿หม ลຌวนำเปอัดกຍสมาจำหนายตอซึไง
จะปຓนอันตรายตอคน฿นชุมชนพราะบຌานจะอยูติดโกัน มีจຌาหนຌาทีไเปดูลຌววาจะเมนำกຍสมาวางขายลຌวต
ปัจจุบันนีๅยังนำมาวางขาย฿นหมูบຌานอีก ฿นหมูบຌานเมควรนำกຍสมากใบเวຌขายถຌาตຌองการขาย฿หຌนำเปวางขาย
฿นพืๅนทีไนอกหมูบຌานจะดีกวาพราะชาวบຌานละวกนัๅนขากลัวจะกิดอันตราย  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว  3.1 จุดชมลิง฿หຌปຓนหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์  3.2 ขยายจุดชมลิงขຌาลึกเปขຌาง฿นอีกประมาณ 10 - 25 มตร พราะบางครัๅงลิงจะออกมาริมถนนอาจทำ
฿หຌกิดอุบัติหตุกผูຌสัญจรเดຌ  3.3 ครงการขุดลอกขุมนๅำ 200 ป พืไอสงสริมการพาะลีๅยงละปลา ปู หอย ฿นกระชัง สำหรับชุมชน             
กิไงกຌว ซอย 9  3.4 สงสริมอาชีพประมงชายฝัດง  3.5 ตຌองการ฿หຌรืๅอฟຕนครงการหมูบຌานสึนามิ พืไอ฿หຌชาวบຌานมีรายเดຌ  3.6 จัด฿หຌปງายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทศบาลตำบลรัษฎา ฿นหมูบຌานศรีสุชาติกรนด์วิว 1/บายพาส 
เมมีชุมชน มีขาวสารอะเรเมมี฿ครทราบขาวสารลยนืไองจากหางเกลจากทศบาล  3.7 สีไยกราชภัฎทีไสะพานนาจะมีรูป฿นหลวงติดดຌวย พราะมีตตัวหนังสืออยางดียว  3.8 มีการจัดปງายหรือประตูมืองตຌอนรับ฿นฐานะทีไตำบลรัษฎาปຓนขตพืๅนทีไรกขຌามืองพืไอ฿หຌสมกับมือง
ทองทีไยวทีไสรຌางความประทับ฿จ฿นการตຌอนรับ  3.9 หารายเดຌ฿หຌกชุมชน สงสริมศรษฐกิจของชุมชนรวมกับการทองทีไยว฿หຌผูຌมาทองทีไยวเดຌมายีไยมชม
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม  4.1 ปัญหาขยะ฿นพืๅนทีไทาทียบรือประมงภูกใตดยฉพาะฟม ขยะปยกซึไงจຌาหนຌาทีไเมกใบเปกใบตขยะ
หຌง  4.2 ตຌองการ฿หຌเฟฟງาสงสวางสาสูงปากทางขຌาทาทียบรือประมงภูกใต  4.3 ตຌองการ฿หຌดูลรักษาความสะอาดริมถนนอยางสมไำสมอ  4.4 ปัญหาเขຌลือดออก฿นชุมชนประชาอุดม  4.5 ปัญหารืไองสุนัขจรจัดทีไทาทียบรือประมงภูกใตละชุมชนหนทรายทอง  4.6 ชวยกำจัดขยะหนຌาหมูบຌานกียรติสินทีไมีการตกคຌางบอยครัๅง 
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 4.7 การทำความสะอาดของถนนบริวณหมูบຌาน การตัดหญຌามีศษหญຌาลง฿นคูระบายนๅำทำ฿หຌอุดตัน  4.8 ตຌองการ฿หຌลอกคูระบายนๅำชุมชนกิไงกຌว ซอย 9สายมน  4.9 ตຌองการ฿หຌทศบาลปຓนกนนำ฿นการรวมกันจัดครงการปลูกปຆาทดทน 200 ตຌน ฿นวันทีไ 5 ธันวาคม 
2559 ซึไงซอยกิไงกຌวจะมกีิจกรรมปลูกพันธุ์กลຌาเมຌ 200 ตຌน ละมีการจัดกใบขยะบริวณคลองทาจีน  4.10 ครงการกใบขยะ฿นคลองทาจีน/ปัญหาขยะ฿นทะล  4.11 ขอถังขยะ฿นซอยกิไงกຌว/ตຌองการ฿หຌทศบาลเปกใบขยะหมือนดิม  4.12 การกใบขยะ฿นชุมชนหนทรายทองมีรถขยะนຌอยมากเมพอ฿นการกใบขยะ  4.13 ตัดหญຌาขຌางทางจากซอยพัชนี 4 เปทะลุซอยพัชนี 3  4.14 ชวยกำจัดตຌนเมຌริมทางซอยพัชนี 4 ซึไงรกมาก  4.15 กຌปัญหายาสพติด ซอยกิไงกຌว ละทีไการคหะ  4.16 ฿นหมูบຌานศรีสุชาติ 3 ซอย 13 ถังขยะวางอยูตรงสนามฟุตบอลกวาจะมากใบ 4 - 5 วัน อยาก฿หຌกใบ
ทุกวันหรือเมทันจริงโ อยางนຌอยสัก 2 วัน เปกใบ  4.17 จัด฿หຌมีอนามัยชุมชนหมูบຌานศรีสุชาติกรนด์วิว 1  4.18 จัด฿หຌมี Big Cleaning เตรมาสละครัๅงประจำหมูบຌานภาย฿นหมูบຌานศรีสุชาติ นืไองจากนืๅอทีไวาง
ปลา ตຌนเมຌ หญຌาขึๅนรกมาบนถนน ทิๅงขยะเมปຓนทีไปຓนทาง  4.19 ปัญหารถจัดกใบขยะทำอยางเรเม฿หຌมีนๅำสียเหลลงบนพืๅนถนน ทำ฿หຌสกปรกละสงกลิไนหมใน  4.20 ตลาดเมมีทีไระบายนๅำทำ฿หຌหนຌาดินเหลลงมาบนถนน  4.21 ปัญหานๅำจากรຌานอาหารทีไขัดลຌางพืๅนเหลลงบนพืๅนถนนมีสารอันตรายละทำ฿หຌสกปรก  4.22 บริวณสวนสาธารณะหมูบຌานศรีสุชาติ 2 ฝัດงดินดงมีนืๅอทีไประมาณ 2 งาน บริวณศรีสุชาติซอย 4 
เมเดຌมีการตัดหญຌาละดูลรักษาความสะอาดฝัດงควนดินดง  4.23 การกใบคาขยะควรทำทุกดือนหรือ 2 ดือนครัๅง พราะหลังสุดคงหลายดือนกินเปจำนวน 700 
กวาบาท  4.24 กำหนดวลา฿นการทิๅงขยะ฿หຌปຓนวลา ดยมีการกำหนดของทศบาลฯ  4.25 กำหนด฿หຌมีการยกขยะ฿หຌ฿ชຌบังคับปรับจริง,หมูบຌานการคหะสกปรกกใพราะคน฿นคหะเมชวยกัน  4.26 ตຌองการ฿หຌผูຌประกอบการบຌานชา หຌองชา คัดคนทีไขຌามาชาดຌวยสวน฿หญปຓนพมา  4.27 ปัญหานๅำประปาบางบຌานนๅำดงมาก  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  5.1 ปญัหาพืๅนถนน฿นกาะสิหรชำรุดปຓนจำนวนมาก ควรเดຌรับการปรับปรุงอยางรงดวน  5.2 ปัญหาตูຌทรศัพท์สาธารณะชำรุดทีไหนຌากองทุนสงคราะห์การทำสวนยางจังหวัดภูกใต  5.3 ตຌองการ฿หຌขยายถนน฿หຌกวຌางพิไมขึๅนพราะถนนจากสะพาน฿หญจนถึงหอนาฬิกาคบมาก กิด
อุบัติหตุฉีไยวชนบอยครัๅง  5.4 กຌปัญหานๅำทวมขัง฿นชวงฝนตกหนักนๅำจะเหลลงมาหมูบຌานสุพิชชา ควรกຌปัญหาดຌวยการพิไม
สຌนทางการระบายของนๅำ พืไอเม฿หຌเหลขຌาเปบຌานของประชาชน  5.5 ปัญหาคาประปา฿นชุมชนขจรกียรติพงมาก ทางประปามาสำรวจขยายขตรอ฿หຌทศบาลจายคา
ขยายขตถึงจะมาดำนินการเดຌ  5.6 ตัๅงงบประมาณครงการถนนคอนกรีต฿นชุมชนพราะมีอยู฿นผนลຌวอยาก฿หຌทศบาลชวยดำนิน
ครงการตละครงการ฿หຌปຓนรูปธรรม 
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 5.7 ปัญหานๅำทวมทางขຌาชุมชนวลาฝนตกหนัก นืไองจากมีการกอสรຌางถนน฿หม ละปัญหาหญຌารก
ทางขຌาชุมชน ละกຌปัญหาขยะ฿นชุมชน นืไองจากมีบຌานรือนประชาชนพิไมขึๅน    5.8 ปัญหาคูระบายนๅำบริวณถนนทพกระษัตรีตัๅงตหนຌาหมูบຌานกียรติสินจนถึงทางขຌาบางชีหลຌามีการ
อุดตันจนนๅำทะลักเหลออกมาบนถนนทำ฿หຌถนนมีความฉะอยูตลอดวลา  5.9 ฝนตกนๅำทวมบางชีหลຌา (฿นนา) นๅำระบายเมดี กิดจากคูระบายนๅำเมมาตรฐาน  5.10 กຌเขปัญหาบบปลนการกอสรຌางทีไสรຌางความดือดรຌอน฿หຌกประชาชน บางหลังกอสรຌางตอติม
จนกือบเปอยูบนถนน  5.11 ตຌองการ฿หຌมีการบังคับ฿ชຌทศบัญญัติวาดຌวยการจราจรละอาคารสูงทศบาลตำบลรัษฎา  5.12 จัดการปງองกันนๅำทวมทุกหมูบຌานทีไนๅำทวมปຓนประจำทุกปของตำบลรัษฎาชน ถนนหลังซุปปอร์ชิป 
สຌนหนຌาซุปปอร์ชิป  5.13 สัญญาณเฟจราจรบริวณควนดินดงซึไงยังเมมีการปຂด฿ชຌตอนนีๅรืไองอยูทีไทางตำรวจเมยินยอม฿หຌ
ปຂด฿ชຌ นืไองจากอยู฿กลຌคຌงอาจกอ฿หຌกิดอุบัติหตุ  5.14 ตຌองการ฿หຌขุดลอกคูระบายนๅำพืไอ฿หຌนๅำเหลออกเปนืไองจากบຌานอยูหลังรงรียนกูຌกู ซอยดวงขนๅำ
ทวม฿นสระมาก  5.15 ตຌองการ฿หຌสรຌางลานกีฬาบริวณศาลาชุมชนกิไงกຌว ซอย 9  5.16 ปัญหาสะพานชำรุด ยังเมซอมซม/ถนนปຓนหลุมปຓนบอ  5.17 ปัญหาคูระบายนๅำทีไขุดเวຌลຌว ตยังเมมีการดำนินการ฿ดโ บริวณกิไงกຌวซอย 9 อาจกอ฿หຌกิด
อุบัติหตุ  5.18 จัดการดຌานสาธารณูปภค ชนประปา เฟฟງา ถนน ซอยกิไงกຌวทีไถาวร  5.19 ปัญหาราคานๅำประปาพงมากพราะปຓนประปาชัไวคราว อยากเดຌประปาทีไราคาเมพงละปຓน
ประปาทีไถาวร  5.20 ปัญหาคูระบายนๅำ฿นซอยสียง฿ตຌมีนๅำสียเหลลงบอนๅำ มีกลิไนหมในมากทำ฿หຌตຌองซืๅอนๅำ฿ชຌทุกสัปดาห์  5.21 ตຌองการขยายขตเฟฟງา฿นชุมชนกิไงกຌว ซอย 4,ปัจจุบัน฿ชຌเฟฟງาพวง  5.22 ตຌองการขยายขตประปา  5.23 ปัญหาชุมชนทีไ฿กลຌชายฝัດงมีนๅำทะลหนุนคอนขຌางสูง ตຌองการ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองขຌาเปดูล ละ
฿นนามของหมูทีไ 3 ตຌองการ฿หຌทศบาลขຌาเปดูลคูระบายนๅำ  5.24 ปัญหาทางขຌาบุษบงถนนชำรุด  5.25 ตຌองการ฿หຌมีการพิไมลนถนน บริวณ 4 ยกราชภัฎ ขาออกจากกูຌกูเปนอกมืองนืไองจากบริวณ
ดังกลาวมีรถสัญจรคอนขຌางมาก  5.26 กຌปัญหารถติดคอนขຌางมากบริวณสามยกกูຌกู มีการติดตัๅงสัญญาณเฟดงตปรากฏวาเมมีการปຂด
สัญญาณ฿ชຌ  5.27 ถนน/นๅำทวม/บຌานลขทีไ/ผลกระทบจาการสรຌางปัຖมนๅำมัน฿นหลมตุຍกก  5.28 เฟฟງาดับทางขึๅนรงงานกีไหิๅน  5.29 ปัญหานๅำทวมขังตัๅงตหนຌาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ละตลาดบຍทลากูนตลอดวลา฿นชวงทีไฝนตกทำ฿หຌมี
ปัญหากับผูຌขับขีไรถจักรยานยนต์ ตຌองคอยหลบหลีกนๅำขังละรถยนต์ตางโทำ฿หຌกิดอุบัติหตุ  5.30 ครงการบนขาขาว ทำหนຌาดินสเลด์ละทรายลงมาพืๅนทีไตไำ  5.31 ตຌองการ฿หຌตะกรงหลใกครอบทอระบายนๅำสามารถทำ฿หຌรียบสมอกับพืๅนถนนพราะทำ฿หຌสียคา
ซอมซมบอยครัๅงละทำ฿หຌกิดอุบัติหตุกิดขึๅนบอยครัๅงกับรถจักรยานยนต์ทีไหลบตะกรงทีไอยูตไำกวาถนน 
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 5.32 ปัญหานๅำขังทางยกขຌางรຌานซวน หนຌาหຌางซุปปอร์ชิป  5.33 ตຌองการ฿หຌลอกทอระบายนๅำละกຌเข฿หຌนๅำเหลลงทอระบายนๅำ฿นหมูบຌานศรีสุชาติ 3 ซอย 13
นืไองจากมีขยะมาอุดบริวณทอระบายนๅำทำ฿หຌนๅำเหลเมสะดวก  5.34 ปัญหาของหมูบຌานศรีชาติ 2บริวณควนดินดน มืไอฝนตกหนักดินเหลลงบนถนนมากองบริวณหนຌา
บຌานตละหลังละเหลลงทอสาธารณะ  5.35 ปัญหานๅำจะทวมขຌาหຌองพักหลังตลาดทวีสมาน ซอยพะนียงหนຌาหอพักบຌานฟງาหลวง ฝนตกนๅำจะ
เหลลงหอพักชัๅนลาง  5.36 ทุกครงการทีไทำเปลຌวกิดปัญหาถนนลักกงษี จากยกดุสิต - สุวรรณรัตน์การกอสรຌาง ซึไงกอสรຌาง
ยังเมถึงปมีการปรับปรุงถนนเปลຌวหลายครัๅง นืไองจากมีการชำรุด ตຌองการ฿หຌมีการตรวจสอบมาตรฐานการ
กอสรຌางกอนสงมอบงาน  5.37 ปัญหาสัญญาณเฟหนຌา บขส.2 ทางออกนอกมือง สัญญาณเฟขียวขຌา บขส. ตตรงเปปຓนสัญญาณ
เฟดงทัๅงโ ทีไถนนลงเมควรปຓนเฟดงควร฿หຌวิไงเดຌ  5.38 ตຌองการ฿หຌมีสากันชองยูทริน์ หนຌาซอยลูกกຌวควรมีสัก 1 ชอง฿หຌกลับรถเดຌเม฿หຌรถวิไงขຌาลนนัๅน 
มืไอกอนคยมีรถชนพังลຌวเมซอม  5.39 ปัญหาทอตะกรงนๅำ฿นซอยตຍถาหมี฿สตะกรงลใก ฿บเมຌหຌงเหลมาอุดทอนๅำลงเมเดຌนๅำลยเหลมา
ทีไตไำทีไบຌาน  5.40 ตຌองการ฿หຌทศบาลชวยลอกทออาดิน ขยะขึๅนจากทอ  5.41 ตຌองการ฿หຌปຂดเฟถนนตรงยูทริน์มืดมากละอันตราย รถวิไงรใวขอความปลอดภัย฿หຌกับชาวบຌานดຌวย  5.42 ปัญหาการบุกรุกทีไสาธารณะตรงทางออกหมูบຌานดุสิตบุรี ทางทิศหนือซึไงปຓนทางสาธารณะ เมควร
ปลอย฿หຌมีการบุกรุก  5.43 ตຌองการ฿หຌมีครงการขุดลอกคลองลักกงษีพืไอกຌปัญหานๅำทวมขังหมูบຌานศรีสุชาติ 5  5.44 ปัญหาทอระบายนๅำหมูบຌานศรีสุชาติ 5  5.45 ปัญหาสะพานวานิช กิดการชำรุด ทศบาลมีนนบาย ซอมซมลຌวตยังเมดำนินการละมืไอ
ปรับปรุงสรใจลຌวควรหຌามรถบรรทุกผาน฿หຌ฿ชຌสຌนทางอืไนพืไอยืดอายุการชำรุดของสะพานละควรทำทีไกีดขวาง
สำหรับรถ 10 ลຌอ ผาน  5.46 ปัญหาถนนวานิช มืไอขุดตอนๅำประปาลຌวเมทำ฿หຌรียบรຌอยปຓนรองปຓนหลุมหนຌาคานรือดิลก 
อันตรายมืไอผานเปมา/เฟฟງาสาธารณะ  5.47 ปัญหานๅำทวมซอยวานิช 2   วลา 1 ป ลຌวยังเมเดຌรับการกຌเข  5.48 ปัญหารงดวนชุมชนประชาอุดม หมูทีไ 7 ซอยธงชัย กำพง ป.พิชัย นๅำประปารัไวมาปຓนวลานาน 
ตຌองการ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองเปตรวจสอบ  5.49 ตຌองการ฿หຌมีครืไองหมายจราจรบนทຌองถนนเมชัดจนละเมมีดยฉพาะอยางยิไงหัวมุมถนนทางยก
ขຌาซอยทีไมีรຌานขายของมักจะมีรถจอดตรงหัวมุมถนน  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร  6.1 ตຌองการ฿หຌผูຌ฿หญบຌานนัดประชุมชาวบຌานชุมชนกิไงกຌวทุกดือนวาชาวบຌานดือนรຌอนอะเรบຌาง         
มีปัญหาอะเร พราะเมมีการประชุมลย  6.2 ตຌองการ฿หຌชุมชนกิไงกຌว จัดตัๅงปຓนหมูบຌานหมูทีไ 8 พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืนนืไองจากปัจจุบันมีประชาชน
รวมกันอยูมากลຌว 



 

60  

 6.3 ปัญหานายทุนขับเลชาวบຌานหลมตุຍกก ละการกอสรຌางปัຖมนๅำมันของบริษัท ปทต.  ทำ฿หຌชาวบຌานรูຌ
เมคอยเดຌรับความปลอดภัย  6.4 กำหนดชองทางการสนอปัญหาของชาวบຌาน สามารถสนอผานสมาชิกสภาทศบาลเดຌ ซึไงปຓนตัวทน
ของประชาชนทีไสนอจะขຌาเปกຌปัญหาชุมชน 
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สวนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาทຌองถิ่นไปสูการปฏิบัติ  1. ยุทธศาสตร์ก รพฒน แล แผนง น 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ดຌาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก หนวยงาน

สนับสนุน 
1 การพัฒนาดຌานการศึกษา 1.1 บริการชุมชนละสังคม 1.1 การศึกษา -กองการศึกษา ทศบาลตำบลรัษฎา 
2 การพัฒนาดຌานคณุภาพชีวิต

ละสังคม 2.1 บริหารทัไวเป 
2.2 บริการชุมชนละสังคม 
2.3 การดำนินงานอืไน 
2.4 บริหารทัไวเป  
2.5 บริการชุมชนละสังคม 
2.6 บริการชุมชนละสังคม 

2.1 บริหารงานทัไวเป 
2.2 สังคมสงคราะห ์
2.3 งบกลาง 
2.4 การรักษาความสงบ
ภาย฿น 
2.5 สาธารณสุข 
2.6 ศาสนาละวัฒนธรรม
ละนันทนาการ 

-สำนักปลัดทศบาล -กองสวัสดิการสังคม -กองสวัสดิการสังคม -สำนักปลัดทศบาล  -กองสาธารณสุขฯ -กองการศึกษา 
3 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ

ละการทองทีไยว 3.1 บริการชุมชนละสังคม  
3.2 บริการชุมชนละสังคม 
3.3 บริหารทัไวเป 
3.4 การศรษฐกิจ  

3.1 สรຌางความขຌมขใง
ของชุมชน 
3.2 สังคมสงคราะห ์
3.3 รักษาความสงบภาย฿น 
3.4 อุตสาหกรรมละการ
ยธา 

-กองสวัสดิการสังคม  -กองสวัสดิการสังคม -สำนักปลัดทศบาล -กองชาง 
4 การพัฒนาสาธารณสุขละ

สิไงวดลຌอม 4.1 บริการชุมชนละสังคม 
4.2 บริการชุมชนละสังคม  
4.3 บริการชุมชนละสังคม 
4.4 การศรษฐกิจ  
4.5 ดำนินการอืไน 

4.1 สาธารณสุข 
4.2 สรຌางความขຌมขใง
ของชุมชน 
4.3 คหะละชุมชน 
4.4 อุตสาหกรรมละการ
ยธา 
4.5 งบกลาง 

-กองสาธารณสุขฯ -กองสวัสดิการสังคม  -กองสาธารณสุขฯ -กองชาง  -กองสาธารณสุข 
5   การพัฒนาดຌานครงสรຌาง

พืๅนฐาน 5.1 การศรษฐกิจ 
5.2 บริการชุมชนละสังคม 
5.3 การดำนินงานอืไน 5.1 อุตสาหกรรมละยธา 

5.2 คหะชุมชน 
5.3 งบกลาง -กองชาง -กองชาง -กองชาง 

6 การพัฒนาดຌานการมือง
ละการบริหาร  6.1 บริหารทัไวเป 

6.2 บริหารทัไวเป  
6.3 บริการชุมชนละสังคม  
6.4 บริการชุมชนละสังคม 
6.5 บริการชุมชนละสังคม 

6.1 บริหารทัไวเป 
6.2 การรักษาความสงบ
ภาย฿น 
6.3 สรຌางความขຌมขใง
ของชุมชน 
6.4 สาธารณสุข 
6.5 คหะละชุมชน 

-สำนักปลัดทศบาล -สำนักปลัดทศบาล  -กองสวัสดิการสังคม  -กองสาธารณสุขฯ -กองชาง 
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4  ดຌาน 10 แผนงาน 6 สำนัก/ กอง 



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท)1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา   1.1 ผนงานการศึกษา 100 29,094,280 101 29,584,750 40 51,947,119 39 29,736,860 32 97,004,960 312 237,367,969

รวม 100 29,094,280 101 29,584,750 40 51,947,119 39 29,736,860 32 97,004,960 312 237,367,9692. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิต
ละสังคม   2.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 1,250,000   2.2 ผนงานสังคมสงคราะห์ 18 5,550,000 21 3,350,000 17 2,600,000 17 2,600,000 17 2,610,000 90 16,710,000   2.3 ผนงานงบกลาง 2 33,070,000 2 35,080,000 2 46,090,000 2 49,100,000 2 52,110,000 10 215,450,000   2.4 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 7 1,450,000 8 21,100,000 7 1,700,000 7 1,350,000 7 1,700,000 36 27,300,000   2.5 ผนงานสาธารณสุข 2 600,000 4 1,400,000 5 2,150,000 5 2,200,000 5 2,200,000 21 8,550,000   2.6 ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละ 10 4,820,000 10 3,520,000 9 3,053,300 9 2,604,000 8 2,120,000 46 16,117,300
        นันทนาการ

รวม 40 45,740,000 46 64,700,000 41 55,843,300 41 58,104,000 40 60,990,000 208 285,377,300

ปี 2565
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บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท)ปี 2565

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
ละการทองทีไยว   3.1 ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 3 140,000 3 260,000 3 330,000 3 330,000 3 330,000 15 1,390,000   3.2 ผนงานสังคมสงคราะห์ 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 15 750,000   3.3 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 5 2,424,000 3 2,450,000 10 12,085,000 3 2,950,000 3 2,950,000 24 22,859,000   3.4 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 5 12,700,000 1 1,500,000 6 10,700,000 1 1,500,000 2 6,500,000 15 32,900,000   3.5 ผนงานบริหารงานทัไวเป 2 30,600,000 1 600,000 - - - - - - 3 31,200,000

รวม 18 46,014,000 11 4,960,000 22 23,265,000 10 4,930,000 11 9,930,000 72 89,099,0004. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม   4.1 ผนงานสาธารณสุข 28 19,820,000 38 26,291,800 34 30,750,000 32 26,250,000 33 28,500,000 165 131,611,800   4.2 ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000   4.3 ผนงานคหะละชุมชน 2 12,400,000 2 14,400,000 2 18,400,000 2 18,400,000 2 20,400,000 10 84,000,000   4.4 ผนงานงบกลาง 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 5 8,500,000   4.5 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา - - - - 2 302,000,000 - - - - 2 302,000,000

รวม 32 33,960,000 42 42,431,800 40 352,890,000 36 46,390,000 37 50,640,000 187 526,311,800
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท) ครงการ (บาท)ปี 2565

บัญชีสรุปครงการพัฒนา
ผนพัฒนาท้องถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน   5.1 ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 14 145,689,000 27 147,530,000 16 111,226,000 4 7,420,000 2 3,800,000 63 415,665,000   5.2 ผนงานคหะละชุมชน 7 21,000,000 6 11,500,000 8 34,210,000 6 11,500,000 6 11,500,000 33 89,710,000   5.3 ผนงานงบกลาง 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000

รวม 22 169,689,000 34 162,030,000 25 148,436,000 11 21,920,000 9 18,300,000 101 520,375,0006. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมือง
ละการบริหาร   6.1 ผนงานบริหารงานทัไวเป 15 6,499,000 17 11,505,000 23 16,625,000 13 70,515,000 13 4,655,000 81 109,799,000   6.2 ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 5 1,350,000 8 6,550,000 10 16,550,000 6 3,650,000 6 3,650,000 35 31,750,000   6.3 ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน 9 1,400,000 9 1,940,000 7 1,510,000 7 1,510,000 7 1,510,000 39 7,870,000   6.4 ผนงานสาธารณสุข 1 200,000 - - 1 200,000 - - 1 200,000 3 600,000   6.5 ผนงานคหะละชุมชน 2 2,190,000 1 4,000,000 - - - - - - 3 6,190,000   6.6 ผนงานสังคมสงคราะห์ - - - - 1 70,000 - - - - 1 70,000

รวม 32 11,639,000 35 23,995,000 42 34,955,000 26 75,675,000 27 10,015,000 162 156,279,000
รวมทัๅงสิๅน 244 336,136,280 269 327,701,550 210 667,336,419 163 236,755,860 156 246,879,960 1,042 1,814,810,069

64



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดการรียน  - พืไอพัฒนาทักษะดຌาน  - จัดการรียนการสอน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  - จ านวน  - นักรียนเดຌพัฒนา กองการศึกษา
การสอนภาษาตาง ภาษาตางประทศ฿หຌก ภาษาอังกฤษ฿หຌกับนักรียน หลักสูตรทีไ ทักษะดຌานภาษาตาง
ประทศ นักรียน฿นสังกัดทศบาล ศูนย์พัฒนาดใกลใกละ จัดการรียน ประทศ

ต าบลรัษฎา รงรียน฿นสังกัด การสอนภาษา  - นักรียนเดຌสงสริม - พืไอสงสริมพัฒนาการ ตางประทศ พัฒนาการดຌานภาษา
ดຌานภาษา฿หຌกนักรียน
฿นสังกัดทศบาลต าบล
รัษฎา2 ครงการปฐมนิทศ  - พืไอป็นศูนย์กลาง  - จัดกิจกรรมปฐมนิทศ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  - จ านวนครัๅง  - ผูຌปกครองนักรียน กองการศึกษา

ผูຌปกครองนักรียน ลกปลีไยนรียนรูຌ ผูຌปกครองนักรียนศูนย์ ทีไจัดกิจกรรม เดຌรับทราบการจัดการ
ผยพรขຌอมูลกีไยวกับ พัฒนาดใกลใก สังกัด ปฐมนิทศ ศึกษาของศูนย์พัฒนา
การจัดการศึกษา ทศบาลต าบลรัษฎา ดใกลใก - พืไอสริมสรຌางความ  - ผูຌปกครองมีความรูຌ
ขຌมขใงของชุมชน฿น ความขຌา฿จ฿นการจัด
การจัดการศึกษา การศึกษาของศูนย์
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งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 - พืไอสรຌางความขຌา฿จ พัฒนาดใกลใก
฿นการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน3 ครงการประกัน  - พืไอพัฒนาคุณภาพการ  - จัดกิจกรรมการประมิน 200,000 200,000 - - -  - จ านวน  - ศูนย์พัฒนาดใกลใก กองการศึกษา

คุณภาพการจัดการ จัดการศึกษา฿หຌเดຌ คุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมทีไจัด เดຌรับการพัฒนา
ศึกษาของรงรียน มาตรฐาน ของ รงรียนละศูนย์ พืไอประมิน คุณภาพการจัดการ
ละศูนย์พัฒนา  - พืไอพัฒนาละสงสริม พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด คุณภาพการ ศึกษาตามมาตรฐานทีไ
ดใกลใก ฿หຌนักรียนมีคุณลักษณะ จัดการศึกษา ก าหนด 

อันพึงประสงค์ - พืไอพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภาย฿น - พืไอรองรับระบบประกัน
คุณภาพภายนอก 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

4 ครงการจัดนิทรรศการ  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌฝຄก  - จัดนิทรรศการละสง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวนครัๅง  - นักรียน รงรียน กองการศึกษา
ประกวดละขงขัน ทักษะตามความสน฿จ นักรียน฿นรงรียนละ ทีไจัดสงนักรียน ละศูนย์พัฒนาดใก฿น
ผลงานทางวิชาการ ละความถนัดละการ ศูนย์พัฒนาดใก฿นสังกัด ขຌารวมประกวด สังกัดทศบาลเดຌ

ประยุกต์ความรูຌพืไอ฿ชຌ ทศบาลต าบลรัษฎาขຌารวม ละขงผลงาน ทดสอบความสามารถ
คิดป็น ท าป็น ละ ประกวดละขงขันผลงาน ทางวิชาการ ของตนองละมี
กຌปัญหาป็น ทางวิชาการระดับตางโ ศักยภาพสามารถ - พืไอปຂดอกาส฿หຌ ชน ระดับสถานศึกษา ขงขันกับนักรียน
นักรียนเดຌทดสอบความ ระดับทศบาล ระดับภาค รงรียนองค์กร
สามารถของตนองละ ระดับประทศ ฯลฯ ปกครองทຌองถิไนอืไนโ 
สามารถขงขันกับองค์กร  - สามารถประชา
ปกครองทຌองถิไนอืไนโ สัมพันธ์การศึกษาของ - พืไอสงสริม สนับสนุน ทศบาลต าบลรัษฎา
การศึกษาละบุคลากร
ทางการศึกษาเดຌลก
ปลีไยนรียนรูຌ฿นการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 - พืไอประชาสัมพันธ์
การศึกษาของทศบาล
ต าบลรัษฎา5 ครงการพัฒนา  - พืไอพัฒนาศักยภาพ  - จัดอบรมละศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000   - จ านวนครัๅง  - ครู ผูຌดูลดใก ละ กองการศึกษา

ศักยภาพครูละ ละบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับครู ผูຌดูลดใกละ ทีไจัดกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา  - พืไอป็นการลกปลีไยน บุคลากรทางการศึกษา ทีไเดຌขຌารวมกิจกรรมมี

ประสบการณ์ละเดຌมี ของสถานศึกษา฿นสังกัด ความรูຌละทักษะพิไม
อกาสยีไยมกิจกรรมดຌาน ขึๅน ละสามารถน ามา
การพัฒนาคุณภาพการ ประยุกต์฿ชຌ฿นการ
ศึกษากับหนวยงานทีไ พัฒนาการรียนการ
ประสบความส ารใจดຌาน สอนของรงรียนละ
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร สังกัดของทศบาล
ทางการศึกษาสามารถน า ต าบลรัษฎา
ความรูຌมาบูรณาการกับ
การจัดการรียนการสอน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

6 ครงการศึกษาดูงาน  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา
ละรวมประชุมสวนา ทางการศึกษา ฯลฯ ละรวมประชุมสวนาทาง ทีไจัดกิจกรรม การศึกษา ฯลฯ มีความ
ทางวิชาการ งาน เดຌลกปลีไยน วิชาการ งานมหกรรมการ รูຌละความขຌา฿จ฿น
มหกรรมการจัดการ ประสบการณ์ละเดຌมี จัดการศึกษาทຌองถิไน ดยมี การจัดการศึกษา
ศึกษาทຌองถิไน อกาสยีไยมกิจกรรม กลุมกลุมปງาหมาย คือ พิไมขึๅน

ดຌานการพัฒนาคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษา 
การศึกษาส าหรับ คณะกรรมการสถานศึกษา
หนวยงานทีไประสบ คณะผูຌบริหาร สมาชิกสภา
ความส ารใจดຌานการ ทຌองถิไน ฯลฯ
จัดการศึกษา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

7 ครงการฝຄกอบรมชิง  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร  - จัดอบรมชิงปฏิบัติการ 150,000 150,000 250,000 250,000 250,000  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา
ปฏิบัติการการพัฒนา ทางการศึกษา฿นสังกัด การพัฒนาทักษะการ฿ชຌ ทีไจัดกิจกรรม การศึกษามีความรูຌละ
ทักษะการ฿ชຌภาษา ทศบาลมีความรูຌละทักษะ ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร ทักษะ฿นการ฿ชຌภาษา
อังกฤษพืไอการสืไอสาร การ฿ชຌภาษาอังกฤษ ฿หຌกครู ผูຌดูลดใก ละ อังกฤษพืไอการสืไอสาร - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร บุคลากรทางการศึกษาของ มากขึๅน ละสามารถ

ทางการศึกษาเดຌ น า ศูนย์พัฒนาดใกลใกละ น ามาปรับ฿ชຌ฿นการจัด
ความรูຌทีไเดຌรับเป฿ชຌ฿น รงรียน฿นสังกัดทศบาล การรียนการสอนเดຌ
การจัดการรียนการ ต าบลรัษฎา
สอนละชีวิตประจ าวัน - พืไอพัฒนาครูละ
บุคลากรทางการศึกษา
รองรับการขຌาสูประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

8 ครงการฝຄกอบรมชิง  - พืไอ฿หຌผูຌครูละบุคลากร  - จัดอบรมชิงปฏิบัติการ 50,000 50,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา
ปฏิบัติการออกบบ ทางการศึกษา฿นสังกัดมี ออกบบละการพัฒนา ทีไจัดกิจกรรม การศึกษามีความรูຌละ
ละการพัฒนางาน ความรูຌความขຌา฿จกีไยว งานวิจัยกครู ผูຌดูลดใก ทักษะ฿นการออกบบ
วิจัยพืไอการรียนรูຌ กับกระบวนการงานวิจัย ละบุคลากรทางการศึกษา ละการพัฒนางานวิจัย - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร ศูนย์พัฒนาดใกลใกละ ละสามารถน าเปปรับ

ทางการศึกษา฿นสังกัด รงรียน฿นสังกัดทศบาล ฿ชຌ฿นการพัฒนาการ
สามารถก าหนดประดใน ต าบลรัษฎา รียนการสอนเดຌ
ปัญหาส าคัญ ละ
หมาะสมส าหรับ
ด านินการงานวิจัย  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร
ทางการศึกษา฿นสังกัด
สามารถออกบบวิธีการ
วิจัยพืไอพัฒนาการรียน
การสอน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

9 ครงการฝຄกอบรมชิง  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร  - จัดอบรมส าหรับครู 50,000 50,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา
ปฏิบัติการจัดการรียน ทางการศึกษา฿นสังกัด ผูຌดูลดใกละบุคลากร ทีไจัดกิจกรรม การศึกษามีความรูຌละ
การสอนบบครงงาน มีความรูຌความขຌา฿จ ทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา ทักษะชิงปฏิบัติละ

สามารถออกบบการ ดใกลใกละรงรียน฿น สามารถน าเปปรับ฿ชຌ
จัดการรียนการสอน สังกัด ฿นการพัฒนาการ
บบครงงาน  รียนการสอนเดຌ - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร
ทางการศึกษา฿นสังกัด
น าความรูຌทีไเดຌเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นการจัด
การรียนการสอนอยาง
หมาะสม
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

10 ครงการพัฒนาหลัก  - พืไอพัฒนาหลักสูตรการ  - จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร 50,000 50,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ศูนย์พัฒนาดใกลใก กองการศึกษา
สูตรการศึกษาปฐมวัย ศึกษาปฐมวัย ศพด.฿นชิง การศึกษาปฐมวัย฿หຌกครู ทีไจัดอบรม มีหลักสูตรการศึกษา

บูรณาการภาย฿ตຌหลักสูตร ผูຌดูลดใกละบุคลากรทาง พัฒนาหลัก ปฐมวัยทีไมีประสิทธิภาพ
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. การศึกษาของศูนย์พัฒนา สูตรการศึกษา2546 ละผนการจัด ดใกลใก฿นสังกัดทศบาล ปฐมวัย
ประสบการณ์การรียนรูຌ ต าบลรัษฎา - พืไอพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย ศพด.฿นชิง
บูรณาการทีไอืๅอตอการ
รียนรูຌของดใก - พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของทຌองถิไนรวมถึง
สอดคลຌองตามนวนยบาย
ละนวทางปฏิบัติของรัฐ
บาลกรมสงสริมการปกครอง
ทຌองถิไนกระทรวงมหาดเทย
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

11 ครงการศึกษาดูงาน  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 93,650 93,650 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌรับ รงรียนทศบาล
สถานทีไส าคัญ หลง เดຌรับประสบการณ์ตรง สถานทีไหลงรียนรูຌละ (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไศึกษาดูงาน ประสบการณ์ตรงจาก ต าบลรัษฎา
รียนรูຌละภูมิปัญญา จากการศึกษาหลงรียนรูຌ ภูมิปัญญาทຌองถิไนของ การศึกษาหลงรียนรูຌ
ทຌองถิไนส าหรับ  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน จังหวัดภูกใต ละ฿กลຌคียง  - นักรียนมีจตคติทีไดี
รงรียนทศบาลต าบล มีจตคติทีไดีตอการรียนรูຌ ตอการรียนรูຌ ละมี
รัษฎา ละมีปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอ ปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอผูຌอืไน

ผูຌอืไน  - นักรียนมีทักษะทาง
ดຌานภาษาทีไสมวัยละ
มีความคิดสรຌางสรรค์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

12 ครงการศึกษาดูงาน  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 223,000 234,000 - - -  - จ าวนครัๅง  - นักรียนเดຌรับ กองการศึกษา
สถานทีไส าคัญหลง เดຌรับประสบการณ์ตรง ฿หຌกนักรียนศูนย์พัฒนา ทีไจัดกิจกรรม ประสบการณ์ตรงจาก
รียนรูຌละภูมิปัญญา จากการศึกษาหลงรียนรูຌ ดใกลใก ประกอบดຌวย การศึกษาหลงรียนรูຌ
ทຌองถิไนส าหรับศูนย์  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน 1.ลมาละมวนๅ าชว์ 20,000 27,000 - - -  - นักรียนมีจตคติทีไ
พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด มีจตคติทีไดีตอการรียนรูຌ ภูกใต ดังนีๅ ดีตอการรียนรูຌละมี
ทศบาลต าบลรัษฎา ละปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอผูຌอืไน 1.1ศพด.ทต.รัษฎา 20,000 27,000 - - - ปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอผูຌอืไน - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน 1.2 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ - - - - -  - นักรียนมีทักษะทาง

มีทักษะทางดຌานภาษาทีไ 2.สวนนกภูกใต (Phuket 37,000 52,000 - - - ดຌานภาษาทีไสมวัยละ
สมวัยละมีความคิด  Bird Park) ดังนีๅ มีความคิดสรຌางสรรค์
สรຌางสรรค์ตามจินตนาการ 2.1 ศพด.ทต.รัษฎา 18,000 18,000 - - -2.2 ศพด.ทศบาลรัษฎา 19,000 19,000 - - - (หลมตุຍกก)2.3 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ - 15,000 - - -3.สวนสัตว์ภูกใต  ดังนีๅ 69,000 53,000 - - -3.1 ศพด.ทต.รัษฎา 18,000 18,000 - - -3.2 ศพด.บຌานทารือ฿หม 17,000 17,000 - - -
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

3.3 ศพด.ทศบาลรัษฎา 18,000 18,000 - - - (หลมตุຍกก)3.4 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 16,000 - - - -4.พิพิธภัณฑ์สัตว์นๅ า  ดังนีๅ 18,000 18,000 - - -4.1 ศพด.ทต.รัษฎา 18,000 18,000 - - -5.หมูบຌานชาวเทย฿หม - 12,000 - - -
ดังนีๅ5.1 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ - 12,000 - - -6.วัดฉลอง  ดังนีๅ 23,000 23,000 - - -6.1 ศพด.บຌานทารือ฿หม 13,000 13,000 - - -6.2 ศพด.ทศบาลรัษฎา 10,000 10,000 - - -(หลมตุຍกก)7.สวนพฤกษชาติ  ดังนีๅ 19,000 34,000 - - -7.1 ศพด.ทศบาลรัษฎา 19,000 19,000 - - - (หลมตุຍกก)7.2 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ - 15,000 - - -
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

8.พิพิธภัณฑ์หมืองร 15,000 15,000 - - -
ภูกใต ดังนีๅ8.1 ศพด.ท.2 (บຌานทุงคาฯ) 15,000 15,000 - - -9.เรวานิช ดังนีๅ 15,000 - - - -9.1 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 15,000 - - - -10.ศูนย์การรียนรูຌต าบล 7,000 - - - -
รัษฎา ซอยมกลิไน ดังนีๅ10.1 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 7,000 - - - -13 ครงการหทียน  - พืไอป็นการสงสริม  - จัดกิจกรรมหงทียน 22,000 32,500 - - -  - จ านวนกลุม  - ประพณีวัฒนธรรม กองการศึกษา

วันขຌาพรรษา สืบสานละอนุรักษ์ พรรษาพืไอ฿หຌนักรียนศูนย์ ปງาหมายจัด ของเทยเดຌมีการสืบ
ประพณีวัฒนธรรมของ พัฒนาดใกลใกตระหนักละ กิจกรรมห ทอดดยนักรียนละ
เทย฿หຌคงอยูสืบเป หในความส าคัญทางศาสนา ทียนพรรษา ยาวชนรุน฿หม฿หຌคง - พืไอป็นการสรຌางสริม  ดังนีๅ อยูตอเป
สัมพันธภาพทีไดีระหวาง 1.ศูนย์พัฒนาดใก฿นสังกัด 16,000 26,500 - - -  - นักรียน วัดละ
นักรียน วัด ละชุมชน ทศบาลต าบลรัษฎา ดังนีๅ ชุมชนเดຌมีการท า
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌศึกษา 1.1 ศพด.ทต.รัษฎา 3,000 3,000 - - - กิจกรรมรวมกัน อันสง
รียนรูຌกีไยวกับขนบธรรม 1.2 ศพด.บຌานทารือ฿หม 2,500 13,000 - - - ผล฿หຌมีความ฿กลຌชิด
นียมประพณีทีไดีงามของ 1.3 ศพด.ทศบาลรัษฎา 2,500 2,500 - - - ละกิดความสัมพันธ์
เทยละปลูกฝังจิตส านึก (หลมตุຍกก) ทีไดีตอกัน
ทีไดีหมาะสมตามวัย 1.4 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 8,000 8,000 - - -  - นักรียนละยาวชน - พืไอ฿หຌนักรียนปฏิบัติ 2.รงรียนทศบาลต าบล 6,000 6,000 - - - รุน฿หมเดຌรับการปลูก
ตนเดຌถูกตຌองหมาะสม รัษฎา  (งินรายหัว) (งินรายหัว) ฝัง฿หຌมีจิตส านึกทีไดี
฿นวันส าคัญ กีไยวกับขนบธรรมนียม - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌสืบ ประพณีละวัฒนธรรม
สานละอนุรักษ์ ทีไดีงามตางโเดຌหมาะ
ขนบธรรมนียมประพณี สมตามวัย
ของเทย  - นักรียนปฏิบัติตน

เดຌถูกตຌองหมาะสม฿น
วันส าคัญ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

14 ครงการเหวຌครู  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌ  - จัดกิจกรรมเหวຌครู 7,000 8,000 - - -  - จ านวนกลุม  - นักรียนเดຌสดง กองการศึกษา
สดงความคารพละ พืไอ฿หຌนักรียนเดຌสดง ปງาหมายของ ความคารพละกตัญญู
กตัญญูกตวทีตอคุณครู ความคารพละกตัญญูกต ครงการทีไจัด กตวทีตอคุณครู - พืไอป็นการสืบทอด วทีตอคุณครู ดังนีๅ กิจกรรม  - นักรียนเดຌหในความ
ประพณีอันดีงามของ 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น 6,000 7,000 - - - ส าคัญของพิธีเหวຌครู
ชาวเทย฿หຌคงอยูตลอดเป สังกัดทศบาลรัษฎา ดังนีๅ ตามประพณีของเทย - พืไอสรຌางความสัมพันธ์ 1.1 ศพด.ทต.รัษฎา 2,000 3,000 - - -  - นักรียนละครูเดຌ
อันดีงามระหวางนักรียน 1.2อศพด.บຌานทารือ฿หม 1,500 1,500 - - - สรຌางความสัมพันธ์อันดี
ละครู 1.3 ศพด.ทศบาลรัษฎา 1,500 1,500 - - - งามระหวางการท า(หลมตุຍกก) กิจกรรมรวมกัน1.4 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 1,000 1,000 - - -2.รงรียนทศบาลต าบล 1,000 1,000 - - -

รัษฎา (งินรายหัว) (งินรายหัว)
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

15 ครงการวันพอหง  - พืไอป็นการสดงออก  - จัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน 15,500 15,500 - - -  - จ านวนกลุม  - นักรียนเดຌสดงออก กองการศึกษา
ชาติ ถึงความจงรักภักดีตอ พอหงชาติพืไอ฿หຌบุคลากร ปງาหมายของ ถึงความจงรักภักดีตอ

พระบาทสมดใจพระจຌา ครู จຌาหนຌาทีไ ผูຌปกครอง ครงการทีไจัด พระบาทสมดใจพระ
อยูหัวฯ ละนักรียนศูนย์พัฒนาดใก กิจกรรม จຌาอยูหัวฯ - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌ ลใก฿นสังกัดทศบาลต าบล  - นักรียน ผูຌปกครอง
สดงความรักละความ รัษฎาเดຌสดงความจงรัก ละครูเดຌท ากิจกรรม
กตัญญูกตวทีตอพอ ภักดีพระบาทสมดใจพระ รวมกัน - พืไอสงสริมละสรຌาง จຌาอยูหัวฯ ละสรຌางจิต  - นักรียน มีจิตส านึก
จิตส านึก฿หຌกับนักรียน ส านึก฿หຌกับนักรียนมี฿จรัก มี฿จรักตຌนเมຌ รักษา
มี฿จรักตຌนเมຌรักษา ตຌนเมຌ รักษาสิไงวดลຌอม สิไงวดลຌอม
สิไงวดลຌอม ดังนีๅ1.1 ศพด.ทต.รัษา 4,500 4,500 - - -1.2 ศพด.บຌานทารือ฿หม 6,000 6,000 - - -1.3 ศพด.ทศบาลรัษฎา 5,000 5,000 - - -(หลมตุຍกก)
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

16 ครงการปลูกตຌนเมຌ  - พืไอ฿หຌนักรียนละผูຌ  - จัดกิจกรรม฿หຌนักรียน 10,000 6,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนทีไขຌารวม ศพด.รร.บຌาน
พืไอพอ ปกครองเดຌมีกิจกรรมรวม ศูนย์พัฒนาดใกลใกรงรียน ทีไจัดกิจกรรม กิจกรรมปลูกตຌนเมຌเดຌ ทุงคาฯ

กัน฿นการอนุรักษ์ทรัพยากร บຌานทุงคาฯ จ านวน150คน ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ธรรมชาติดยการปลูกตຌนเมຌ รวมกับผูຌปกครองขຌารวม ทรัพยากรธรรมชาติ - พืไอ฿หຌนักรียนผูຌปกครอง กิจกรรมปลูกตຌนเมຌพืไอป็น ละเดຌรวมสดงความ
ละครูเดຌส านึกละสดง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม อาลัยดพระบาท
ความอาลัยดพระบาท ชาติละสดงความอาลัย สมดใจพระปรมินทร
สมดใจพระปรมินทรมหาภูมิ ดพระบาทสมดใจพระ มหาภูมิพลอดุลยดช
พลอดุลยดชมหิตลาธิบศร ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย มหิตลาธิบศรรามา
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ดชมหิตลาธิบศรรามาธิบดี ธิบดีจักรี นฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถ จักรีนฤบดินทร สยามมิน สยามมินทราธิราชบรม
บพิตร ทราธิราชบรมนาถบพิตร นาถบพิตร
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

17 ครงการสงสริม  - พืไอถวายความจงรัก  - จัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌ 8,000 8,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ครูละนักรียนทีไขຌา กองการศึกษา
สถาบันชาติ ศาสนา ภักดีดพระบาทสมดใจ ถวายดพระบาทสมดใจ (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม รวมกิจกรรมปลูกตຌนเมຌ
ละพระมหากษัตริย์ พระจຌาอยูหัว พระจຌาอยูหัว (พอหลวง) ปลูกตຌนเมຌ เดຌรวมกันอนุรักษ์ - พืไอสรຌางจิตส านึก฿หຌ ฿หຌกครูละนักรียนรง ทรัพยากร ธรรมชาติ

ครูละนักรียนมีความ รียนทศบาลต าบลรัษฎา ละสดงความอาลัย
หวงหนทรัพยากรธรรม ดพระบาทสมดใจ
ชาติ พระจຌาอยูหัว18 ครงการวันมหง  - พืไอ฿หຌนักรียนหใน  - จัดกิจกรรมพืไอ฿หຌ 21,000 21,000 - - -  - จ านวนกลุม  - นักรียนสดงความ 1.ศพด.ทต.รัษฎา 

ชาติ ความส าคัญของตนอง บุคลากรครู จຌาหนຌาทีไ ปງาหมายทีไจัด จงรักภักดีดสมดใจ 2.ศพด.บຌาน
รูຌจักความส าคัญของการ ผูຌปกครองละนักรียนเดຌ กิจกรรม พระนางจຌาสิริกิต์ิ ทารือ฿หม 
ป็นคนดี มีคุณธรรม จริย สดงความจงรักภักดีด  พระบรมราชินีนาถ 3.ศพด.ทศบาลรัษฎา
ธรรม จนกิดความรูຌสึก สมดใจพระนางจຌาสิริกิต์ิ  - นักรียนละครูเดຌ (หลมตุຍกก) 
ภาคภูมิ฿จละรูຌสึกวาตน พระบรมราชินีนาถ ดังนีๅ ระลึกถึงพระคุณม 4.ศพด.ร.ร.บຌาน 
องมีคุณคา รวมถึงมีความ 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น 11,000 11,000 - - -  - ท ากิจกรรมรวมกัน ทุงคาฯ
ส าคัญตอครอบครัวสังคม สังกัดทศบาลรัษฎา ดังนีๅ กับมพืไอชวยสริม 5.ร.ร.ทต.รัษฎา  
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ละประทศชาติ 1.1 ศพด.ทต.รัษฎา 3,000 3,000 - - - สรຌางความรักความผูก - พืไอป็นการสงสริม 1.2 ศพด.บຌานทารือ฿หม 3,000 3,000 - - - พันระหวางมกับลูก
พัฒนาการของนักรียน 1.3 ศพด.ทศบาลรัษฎา 2,000 2,000 - - -
฿หຌมีความพรຌอมละ (หลมตุຍกก) 
หมาะสมตามวัย 1.4 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 3,000 3,000 - - -3.พืไอ฿หຌนักรียนทีไขຌา 2.รงรียนทศบาลต าบล 10,000 10,000 - - -
รวมกิจกรรมเดຌรียนรูຌผาน รัษฎา (งินรายหัว) (งินรายหัว)
ประสบการณ์จริง ละเดຌ
รับความสนุกสนาน19 ครงการวันขึๅนป฿หม  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรูຌจัก  - จัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน 29,000 30,000 - - -  - จ านวนกลุม  - นักรียนเดຌรูຌจัก 1.ศพด.ทต.รัษฎา 
ความหมายขนบธรรมนียม ขึๅนป฿หม฿หຌนักรียนท า ปງาหมายทีไจัด ความหมายของขนบ 2.ศพด.บຌาน
ประพณี ทศกาลป฿หม กิจกรรมรวมกับพืไอนโ กิจกรรม ธรรมนียมประพณี ทารือ฿หม 2.พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรูຌจักการ อยางสนุกสนาน ดังนีๅ ทศกาลป฿หม 3.ศพด.ทศบาลรัษฎา
฿หຌละการบงปันผูຌอืไน 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น 9,000 10,000 - - -  - นักรียนเดຌรูຌจักการ (หลมตุຍกก)  - พืไอ฿หຌนักรียนท า สังกัดทศบาลรัษฎา ดังนีๅ ฿หຌละการบงปันผูຌอืไน 4.ศพด.ร.ร.บຌาน 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

กิจกรรมรวมกับพืไอนเดຌ 1.1 ศพด.ทต.รัษฎา 3,000 3,000 - - -  - นักรียนมีเดຌรับ ทุงคาฯ
อยางสนุกสนาน 1.2 ศพด.บຌานทารือ฿หม 3,000 3,000 - - - ความสนุกสนาน฿น 5.ร.ร.ทต.รัษฎา  1.3 ศพด.ทศบาลรัษฎา 1,000 1,000 - - - การจัดกิจกรรมรวม(หลมตุຍกก) กับพืไอนโ1.4 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 2,000 3,000 - - -2.รงรียนทศบาลต าบล 20,000 20,000 - - -

รัษฎา (งินรายหัว) (งินรายหัว)
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

20 ครงการวันลอยกระทง  - พืไอ฿หຌนักรียนหใน  - จัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน 11,000 11,000 - - -  - จ านวนกลุม  - นักรียนบอกความ 1.ศพด.ทต.รัษฎา 
ความส าคัญของวันลอย ลอยกระทง฿หຌนักรียนเดຌมี ปງาหมายทีไจัด ส าคัญของวันส าคัญ 2.ศพด.บຌาน
กระทงหมาะสมตามวัย สวนรวมอนุรักษ์ละสืบสาน กิจกรรม ตางโ เดຌหมาะสม ทารือ฿หม  - พืไอ฿หຌนักรียนปฏิบัติตน ขนบธรรมนียนประพณี ตามวัย 3.ศพด.ทศบาลรัษฎา
เดຌถูกตຌองหมาะสมนืไอง฿น ของเทย ดังนีๅ  - นักรียนปฏิบัติตนเดຌ (หลมตุຍกก) 
วันส าคัญของประพณีเทย 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น 6,000 6,000 - - - ถูกตຌองหมาะสม฿นวัน 4.ศพด.ร.ร.บຌาน  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรวม สังกัดทศบาลรัษฎา ดังนีๅ ส าคัญ ทุงคาฯ
อนุรักษ์ละสืบสานขนบ 1.1 ศพด.ทต.รัษฎา 3,000 3,000 - - -  - นักรียนอนุรักษละ 5.ร.ร.ทต.รัษฎา  
ธรรมนียมประพณีของเทย 1.2 ศพด.บຌานทารือ฿หม 1,000 1,000 - - - สืบสานขนบธรรมนียม1.3 ศพด.ทศบาลรัษฎา 1,000 1,000 - - - ประพณีของเทย(หลมตุຍกก) 1.4 ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 1,000 1,000 - - -2.รงรียนทศบาลต าบล 5,000 5,000 - - -

รัษฎา (งินรายหัว) (งินรายหัว)
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

21 ครงการพัฒนาสืไอการ  - พืไอจัดหาวัสดุอุปกรณ์  - จัดซืๅอจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 765,000 797,300 - - -  - จ านวนครัๅง  - ศูนย์พัฒนาดใกลใก 1.ศพด.ทต.รัษฎา 
รียนการสอนส าหรับ สนับสนุนการรียนการสอน พืไอสนับสนุนการรียนการ (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไมีการจัดหา ฿นสังกัดทศบาลมีวัสดุ 2.ศพด.บຌาน
ดใกปฐมวัย ฿หຌกับศูนย์พัฒนาดใกลใก สอนส าหรับศูนย์พัฒนาดใก วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการ ทารือ฿หม  - พืไอ฿หຌครู ผูຌดูลดใกละ ลใกสังกัดทศบาลต าบล รียนการสอน 3.ศพด.ทศบาลรัษฎา

นักรียนมีวัสดุอุปกรณ์฿น รัษฎา ดังนีๅ  - ครู ผูຌดูลดใกละ (หลมตุຍกก) 
การพัฒนาการรียนการ 1 ศพด.ทต.รัษฎา 102,000 134,300 - - - นักรียนมีความพรຌอม 4.ศพด.ร.ร.บຌาน 
สอนอยางพียงพอ 2. ศพด.บຌานทารือ฿หม 255,000 255,000 - - - ดຌานวัสดุอุปกรณ์฿นการ ทุงคาฯ - พืไอ฿หຌครูผูຌดูลดใกน าสืไอ 3. ศพด.ทศบาลรัษฎา 153,000 153,000 - - - พัฒนาการรียนการสอน
การรียนการสอนมา฿ชຌ฿หຌ (หลมตุຍกก)  - ครูผูຌดูลดใกสามารถ
กิดประยชน์พืไอพัฒนา 4. ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 255,000 255,000 - - - น าสืไอการรียนการสอน
การรียนการสอน มาปรับ฿ชຌ฿หຌกิดประ - พืไอ฿หຌกิความพรຌอมดຌาน ยชน์สุงสุด฿นการพัฒนา
อุปกรณ์ ละสามารถด านิน การรียนการสอน
การจัดการรียนการสอน  - กการจัดการรียนการ
ของศูนย์พัฒนาดใกลใก฿หຌ สอนของศูนย์พัฒนาดใก
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ลใกป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

22 ครงการผลิตสืไอการ  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร  - จัดกิจกรรมกีไยวกับการ 16,000 16,000 - - -  - จ านวนกลุม  - ครูละบุคลากรทาง 1.ศพด.บຌาน
รียนการสอน ทางการศึกษามีความรูຌ ผลิตสืไอการรียนการสอน ปງาหมายทีไจัด การศึกษามีความรูຌ ทารือ฿หม 

ความสามารถ฿นดຌานการ ฿หຌกครูละบุคลากรทาง กิจกรรมผลิต ความสามารถ฿นดຌาน 3.ศพด.ทศบาลรัษฎา
ผลิตสืไอการรียนการสอน การศึกษาของศูนย์พัฒนา สืไอการรียน การผลิตสืไอการรียน (หลมตุຍกก)  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร ดใกลใก฿นสังกัดทศบาลมี การสอน การสอน 3.ศพด.ร.ร.บຌาน 
ทางการศึกษาสามารถน า ความรูຌความสามารถ ดังนีๅ  - ครูละบุคลากรทาง ทุงคาฯ
สืไอเปจัดการรียนการสอน 1. ศพด.บຌานทารือ฿หม 5,000 5,000 - - - การศึกษาสามารถน า
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 2. ศพด.ทศบาลรัษฎา 5,000 5,000 - - - สืไอเปจัดการรียนการ - พืไอ฿หຌนักรียนกิดการ (หลมตุຍกก) สอนเดຌอยางมีประสิทธิ
รียนรูຌละขຌา฿จ฿นนืๅอหา 3. ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 6,000 6,000 - - - ภาพ
สาระของกิจกรรมการ  - นักรียนกิดการ
รียนการสอนเดຌดีขึๅน รียนรูຌละขຌา฿จ฿น

นืๅอหาสาระของกิจ
กรรมการรียนการ
สอนเดຌดีขึๅน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

23 ครงการสนับสนุนคา  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนมี  - สนับสนุนคา฿ชຌจาย 2,808,000 2,884,000 3,409,000 3,409,000 3,409,000  - จ านวน  - นักรียนเดຌรับประทาน กองการศึกษา
฿ชຌจาย฿นการบริหาร สุขภาพทีไสมบูรณ์ขใงรง ส าหรับอาหารกลางวัน กลุมปງาหมาย อาหารทีไมีคุณคาตาม
สถานศึกษา  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน นักรียน฿นสังกัดทศบาล ทีไเดຌรับการ หลักภชนาการ(อาหารกลางวัน เดຌรับสารอาหารครบ 5หมู ดังนีๅ อุดหนุน  - นักรียนมีสุขภาพ
นักรียน)  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนมี 1. นักรียนศูนย์พัฒนาดใก 240,000 316,000 490,000 490,000 490,000 งบประมาณ รางกายขใงรง 

สุขภาพทีไดีทัๅงรางกายละ ลใกทศบาลต าบลรัษฎา ส าหรับคา สมบูรณ์ละมีสุขนิสัย
จิต฿จ จ านวน 60 คน อาหารกลางวัน ทีไดี2. นักรียนศูนย์พัฒนาดใก 600,000 600,000 735,000 735,000 735,000

ลใกบຌานทารือ฿หม
จ านวน 150 คน3. นักรียนศูนย์พัฒนาดใก 360,000 360,000 441,000 441,000 441,000
ลใกทศบาลรัษฎา (หลม
ตุຍกก) จ านวน 90 คน4. นักรียนศูนย์พัฒนาดใก 600,000 600,000 735,000 735,000 735,000
ลใกรงรียนบຌานทุงคา 
จ านวน  150 คน

88



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

5. นักรียนรงรียน 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000
ทศบาลต าบลรัษฎา 
จ านวน 255 คน24 ครงการสนทนา  - พืไอสรຌางความสัมพันธ์  - จัดกิจกรรมสนทนา 10,000 12,000 - - -  - จ านวนกลุม  - ผูຌปกครองละครู กองการศึกษา

ระหวางครูละ อันดีระหวางผูຌปกครอง ระหวางครูละผูຌปกครอง ปງาหมายทีไมี มีความสัมพันธ์อันดี
ผูຌปกครอง ละครู นักรียนสังกัดทศบาล การจัดกิจกรรม ระหวางกัน - พืไอป็นการลกปลีไยน ต าบลรัษฎา ดังนีๅ  - ครูละผูຌปกครอง

ความคิดหในระหวางครู 1 ศพด.ทต.รัษฎา 2,000 4,000 - - - เดຌมีอกาสลกปลีไยน
ละผูຌปกครอง 2. ศพด.บຌานทารือ฿หม 1,000 1,000 - - - ความคิดหในรวมกัน - พืไอผยพรความรูຌละ 3. ศพด.ทศบาลรัษฎา 1,000 1,000 - - -  - ผูຌปกครองขຌา฿จนว
นวคิดกีไยวกับการรียน (หลมตุຍกก) คิดกีไยวกับการรียน
การสอนละการพัฒนา 4. ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ 6,000 6,000 - - - การสอนละการพัฒนา

นักรียน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

25 ครงการชวนลานิทาน  - พืไอ฿หຌผูຌปกครองหใน  - จัดกิจกรรม฿หຌผูຌปกครอง 10,000 10,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ผูຌปกครองหในความ ศพด.บຌานทารือ
สานฝันรักการอาน ความส าคัญของการสงสริม จ านวน 150 คน นักรียน ทีไจัดกิจกรรม ส าคัญของการสงสริม ฿หม

นิสัยรักการอาน฿หຌกดใก ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานทา นิสัยรักการอาน฿หຌก - พืไอสรຌางรงจูง฿จละ รือ฿หม จ านวน 150 คน ดใก
กระตุຌน฿หຌดใกละผูຌปกครอง รวมถึงบุคลากรครู จ านวน  - ดใกละผูຌปกครอง
มีกิจกรรมรวมกัน 9 คน เดຌท ากิจกรรมรวมกัน เดຌมีกิจกรรมท ารวมกัน - พืไอป็นการชืไอมความ  - กิดความสัมพันธ์
ดใกละผูຌปกครอง อันดีตอกันระหวางดใก
ดใกละผูຌปกครอง ละผูຌปกครอง26 ครงการผักสวนครัวรัๅว  - พืไอปลูกฝัง฿หຌนักรียน  - จัดกิจกรรมกีไยวกับชืไอ 5,000 5,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีความรูຌ ศพด.บຌานทารือ

กินเดຌ มีความรูຌกีไยวกับหลัก ผักสวนครัว฿หຌกนักรียน ทีไจัดกิจกรรม ความขຌา฿จกีไยวกับ ฿หม
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานทา รืไองหลักปรัชญา - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌกิด รือ฿หม จ านวน 150 คน ศรษฐกิจพอพียง
การรียนรูຌกีไยวกับชืไอผัก เดຌกิดการรียนรูຌ  - นักรียนกิดการ
ละวิธีการปลูกผักสวน รียนรูຌกีไยวกับชืไอผัก
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แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ครัวชนิดตางโ รวมถึงวิธีการปลูกผัก - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน สวนครัวชนิดตางโ
฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์  - นักรียน฿ชຌวลาวาง
รวมกัน ฿หຌป็นประยชน์รวม

กับผูຌอืไน27 ครงการจัดนิทรรศการ  - พืไอน าผลงานนักรียน  - จัดนิทรรศการละสง 10,000 10,000 - - -  - จ านวนครัๅงทีไ  - ผูຌปกครองเดຌทราบ ศพด.ทต.รัษฎา
ละสงนักรียน ละกิจกรรมตางโ ทีไทาง นักรียนขຌารวมประกวด จัดนิทรรศการ ผลงานละกิจกรรม
ประกวดละขงขัน ศูนย์พัฒนาดใกลใกเดຌจัด฿หຌ การขงขันผลงานนักรียน ละจ านวนครัๅง ตาง โ ของนักรียนทีไ
ผลงานนักรียน นักรียนลงมือปฏิบัติจริง ดยมีผูຌปกครองละนักรียน ทีไมีการจัดสง ทางศูนย์พัฒนาดใกลใก

ผยพร฿หຌผูຌปกครองเดຌรับชมศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล นักรียนขຌา เดຌจัด฿หຌนักรียนลงมือ -พืไอป็นการประชาสัมพันธ์ต าบลรัษฎา จ านวน รวมประกวด ปฏิบัติ
ผลงานละกิจกรรมตาง โ 120 คน ขຌารวมกิจกรรม การขงผลงาน  - ผูຌปกครองกิดความ
ของทางศูนย์พัฒนาดใกลใก ขຌา฿จหลัก฿นการจัด - พืไอ฿หຌผูຌปกครองขຌา฿จ การรียนการสอน
หลัก฿นการจัดการรียนการ กีไยวกับประสบการณ์
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สอนกีไยวกับประสบการณ์ การรียนรูຌกนักรียน
การรียนรูຌกนักรียน28 ครงการปลูกผักสวน  - พืไอสงสริม฿หຌผูຌรียนมี  - จัดกิจกรรมกีไยวกับการ 5,500 8,500 - - -  - จ านวนกิจ  - ผูຌรียนมีความรูຌ ศพด.ทต. รัษฎา,

ครัว ความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ ปลูกผักสวนครัว฿หຌก กรรมทีไจัด฿หຌมี ความขຌา฿จกีไยวกับวิธี ศพด.ทศบาล
วิธีการปลูกผักสวนครัว นักรียนกิดการรียนรูຌละ การรียนการ การปลูกผักสวนครัว รัษฎา (หลม - พืไอสงสริม฿หຌผูຌรียน฿หຌ ความขຌา฿จกีไยวกับวิธีการ สอนรืไองกีไยว  - ผูຌรียนปฏิบัติ ตุຍกก)
ความส าคัญ กิดความ ปลูกผักสวนครัว ผาน กับการปลูกผัก กิจกรรมรวมกับผูຌอืไน
สน฿จทีไจะปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมละสืไอทีไหลาก สวนครัว ดຌวยความสน฿จเดຌ
รวมกับผูຌอืไน หลาย ดังนีๅ  - ผักทีไนักรียนปลูก - พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌ 1.ศูนย์พัฒนาดใกลใก 3,000 6,000 - - - รวมกันน าเปประกอบ
ละสามารถน าผักสวน ทศบาลต าบลรัษฎา อาหาร
ครัวทีไนักรียนปลูกรวมกัน 2.ศูนย์พัฒนาดใกลใก 2,500 2,500 - - -
เปประกอบอาหาร ทศบาลรัษฎา(หลมตุຍกก)
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29 ครงการการมีสวนรวม  - พืไอสงสริมการ฿หຌ  - จัดกิจกรรมการมีสวนรวม 10,000 10,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนกิดการ ศพด.ทศบาล
ของวิทยากรละครู฿น ผูຌปกครองละชุมชนขຌา ฿หຌผูຌปกครองละชุมชนขຌา กิจกรรมทีไจัด รียนรูຌ รัษฎา (หลม
ชุมชน฿นการจัดการ มามีสวนรวม฿นการจัดการ มามีสวนรวม฿นการจัดการ  - ผูຌปกครองละชุมชน ตุຍกก)
รียนการสอน รียนการสอน รียนการสอน฿หຌกนักรียน ขຌามามีสวนรวม฿นการ

ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล จัดการรียนการสอน
รัษฎา (หลมตุຍกก) 1.กิจกรรมการสดง
จ านวน  90 คน ทຌองถิไน(ร ารองใง)2.กิจกรรมมุมภูมิ

ปัญญาทຌองถิไน 30 ครงการนิทานสรຌาง  - พืไอ฿หຌนักรียนสามารถ  - จัดกิจกรรมนิทาน 15,000 15,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนกิดทักษะ ศพด.ทต. รัษฎา,
สรรค์ สานสัมพันธ์ พัฒนาทักษะการอาน การ สรຌางสรรค์ สานสัมพันธ์ กิจกรรมทีไจัด การอาน การพูดการฟัง ศพด.ทศบาล
ครอบครัว พูด การฟัง ละการขียน ครอบครัว฿หຌนักรียนกิด ละการขียนพิไมขึๅน รัษฎา (หลม - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌสนทนา ทักษะการอาน การพูด  - นักรียนเดຌมีอกาส ตุຍกก)

พูดคุยกับครู พืไอน ละ การฟัง ละการขียน สนทนาพูดคุยกับครู 
ผูຌปกครอง รวมถึงเดຌลก สนทนาพูดคุยกับครู พืไอน พืไอนละผูຌปกครองเดຌ
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ปลีไยนความคิดหในกัน ละผูຌปกครอง รวมถึงเดຌ ละเดຌลกปลีไยน
ขณะปฏิบัติกิจกรรมรวม ลกปลีไยนความคิดหใน ความคิดหในกันขณะ
กัน ขณะปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน

ดังนีๅ1. ศูนย์พัฒนาดใกลใก 5,000 5,000 - - -
ทศบาลรัษฏา(หลมตุຍกก)2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌาน 10,000 10,000 - - -
ทารือ฿หม 31 ครงการการรียนรูຌสู  - พืไอ฿หຌนักรียนรูຌจักรียนรูຌ  - จัดกิจกรรมกีไยวกับการ 10,000 10,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนกิดการ ศพด.ทศบาล

อาซียน ละเดຌรูຌขຌอมูลรอบดຌาน รียนรูຌอาซียน฿หຌกนักรียน กิจกรรมทีไจัด รียนรูຌละเดຌรูຌขຌอมูล รัษฎา (หลม
กีไยวกับประทศสมาชิก ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล รอบดຌานกีไยวกับประทศ ตุຍกก)
อาซียน ชน ดຌานภาษาการ รัษฎา (หลมตุຍกก) สมาชิกอาซียน อาทิ
ทักทาย การตงกาย ดอกเมຌจ านวน  90 คน ดยมีครู ชน ดຌานภาษา การ
ประจ าชาติ วัฒนธรรม ละบุคลากรผูຌชวย ทักทาย การตงกาย  - พืไอ฿หຌนักรียนสามารถ จ านวน 7 คน ดอกเมຌประจ าชาติ 
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ถายทอดสิไงทีไเดຌรียนรูຌผาน ละวัฒนธรรม
กิจกรรม  - นักรียนสามารถน า

มาถายทอดจากสิไงทีไเดຌ
รียนรูຌดยผานกิจกรรม
ตางโ32 ครงการการละลน  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌ  - จัดกิจกรรมการละลน 5,000 5,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนกิดการ ศพด.ทศบาล

พืๅนบຌาน กีไยวกับการละลนพืๅนบຌาน พืๅนบຌาน฿หຌกนักรียนศูนย์ กิจกรรมทีไจัด รียนรูຌกีไยวกับการ รัษฎา (หลม - พืไอ฿หຌนักรียนรียนรูຌภูมิ พัฒนาดใกลใกทศบาล ละลนพืๅนบຌาน ตุຍกก)
ปัญญาทຌองถิไนผานการลน รัษฎา (หลมตุຍกก)  - นักรียนกิดการ - พืไอ฿หຌนักรียนสรຌางความ จ านวน  90  คน ดยมีครู รียนรูຌรืไองภูมิปัญญา
สัมพันธ์อันดีระหวางครู  ละบุคลากรผูຌชวย ทຌองถิไนผานการลน
นักรียน ละชุมชน จ านวน 7 คน  - นักรียนกิดความ - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌลงมือ สัมพันธ์อันดีระหวางครู
ปฏิบัติเดຌจริง ดยประสบ- นักรียน ละชุมชน
การณ์การรียนรูຌจากของจริง  - นักรียนเดຌลงมือ
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ปฏิบัติจริงดยประสบ
การณ์การรียนรูຌจาก
ของจริง33 ครงการประกัน  - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 30,000 30,000 - - -  - จ านวน ศพด.รร.บຌาน

คุณภาพการจัดการ กิจกรรมทีไ ทุงคาฯ
ศึกษา ด านินการ(1) กิจกรรมจัดนิทรรศ  - พืไอ฿หຌนักรียนฝຄกทักษะ 1.จัดนิทรรศการละสง 10,000 10,000 - - -  - นักรียนกิดทักษะ
การละสงนักรียนขຌา ตามความสน฿จละความ นักรียนขຌาประกวดละ ตามความสน฿จละ
ประกวดละขงขัน ถนัด ละน าความรูຌมา ขงขันผลงานทางวิชาการ ความถนัดพิไมขึๅน ละ
ผลงานทางวิชาการ ประยุกต์พืไอ฿ชຌกຌปัญหา ดยมีนักรียนขຌารวม สามารถน าความรูຌมา - พืไอปຂดอกาส฿หຌ จ านวน 150 คน ประยุกต์฿ชຌพืไอ฿หຌกิด

นักรียนเดຌทดสอบความ การคิดป็นท าป็น ละ
สามารถของตนอง สามารถกຌเขปัญหาเดຌ - พืไอสงสริมละสนับ ดຌวยตัวองเดຌ
สนุน฿หຌครูละบุคลากร
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ทางการศึกษาเดຌกิดการ
ลกปลีไยนรียนรูຌ฿นการ
พัฒนาการจัดการศึกษา(2) กิจกรรมพัฒนาการ  - พืไอ฿หຌนักรียนฝຄกทักษะ 2.จัดกิจกรรมพัฒนาการ 20,000 20,000 - - -  - นักรียนกิดทักษะ

สอนทักษะการรียนรูຌ การชางสังกต การทดลอง สอนทักษะการรียนรูຌ฿หຌก การสังกต การทดลอง
การจ านก การคิดป็น นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก การจ านก การคิดป็น
ท าป็นละสามารถกຌ รงรียนบຌานทุงคาฯ พืไอ ท าป็นละสามารถ
ปัญหาเดຌดຌวยตัวอง ฿หຌมีคุณลักษณะทีไพึง กຌเขปัญหาเดຌดຌวย - พืไอสงสริมละพัฒนา ประสงค์ดยมีนักรียนขຌา ตัวอง
การทักษะการรียนรูຌ ละ รวมกิจกรรม  - ศพด. มีการจัดหลัก
การพัฒนาคุณภาพการจัด จ านวน 150 คน สูตรการรียนการสอน
การศึกษา฿หຌเดຌมาตรฐาน ทีไเดຌมาตรฐาน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

34 ครงการยคะส าหรับ  - พืไอสงสริมพัฒนาการ  - จัดกิจกรรมยคะ฿หຌก - 17,500 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนกิดการ ศพด.รร.บຌาน
ดใก ทางดຌานรางกาย สามารถ นักรียน จ านวน 150 คน ทีไจัดกิจกรรม พัฒนาการดຌานรางกาย ทุงคาฯ

ควบคุมตนองเดຌทัๅงสวน พืไอสริมสรຌางพัฒนาการ สามารถควบคุมตนอง
ของกลຌามนืๅอละรางกาย ดຌานอารมณ์ สามารถควบคุม เดຌทัๅงกลຌามนืๅอ ละ - พืไอชวย฿หຌระบบตางโ อารมณ์เดຌดี มีจินตนาการ รางกาย
฿นรางกายสมดุล การเหล ละพัฒนาการทางสมอง  -ระบบตางโ฿นรางกาย
วียนของลือดดีขึๅน ละ ซีกขวา พืไอชวย฿หຌมีการ ของนักรียนกิดความ
สงผล฿หຌรางกายขใงรง บริหารสมองทัๅง 2 ซีก สมดุล การเหววียน
ละสมองท างานเดຌดี กิดความสมดุล ของลือดดีขึๅน - พืไอสงสริมพัฒนาการ  - นักรียนมีรางกายทีไ
ดຌานอารมณ์ สามารถควบ ขใงรงสงผล฿หຌสมอง
คุมอารมณ์เดຌดี มีสมาธิ สามารถท างานเดຌดี
อารมณ์ดี จม฿ส  - นักรียนมีสมาธิละ - พืไอสงสริมจินตนาการ กิดความสมดุล฿นการ
พัฒนาการทางสมองซีกขวา ทรงตัวเดຌดี
ละชวย฿หຌมีการบริหาร
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

สมองทัๅง 2 ซีก กิดความ
สมดุล35 ครงการพานຌองทอง  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียน  - จัดกิจกรรมกีไยวกับการ 3,500 3,500 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนกิดการ ศพด.รร.บຌาน

ธรรมะ รูຌปลูกฝังจิตส านึกทีไดี รียนรูຌศาสนาพุทธ฿หຌก ทีไจัดกิจกรรม รียนรูຌละเดຌรับการ ทุงคาฯ
กีไยวกับธรรมมะ นักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใก ปลูกฝังจิตส านึกทีไดี - พืไอสรຌางสัมพันธ์ภาพ จ านวน 150 คน พืไอปลูก กีไยวกับธรรมมะ
ทีไดีระหวางนักรียนศูนย์ ฝังจิตส านึกทีไดีกีไยวกับ  - กิดสัมพันธ์ภาพทีไดี
พัฒนาดใกลใกละวัด ธรรมะ ละตระหนักถึง ระหวางศูนย์พัฒนา - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน ความส าคัญของศาสนาพุทธ ดใกลใกกับวัด 
รูຌจักหลักธรรมมะ  - ป็นกิจกรรมทีไสดง - พืไอป็นการสืบสาน ฿หຌหในการถึงการสืบ
อนุรักษ์พระพุทธศาสนา สานอนุรักษ์พระพุทธ
ละประพณีวัฒนธรรม ศาสนา ประพณีวัฒน
เทย฿หຌคงอยูตอเป ธรรมเทย฿หຌคงอยูตอเป
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

36 ครงการประพณีถือ  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียน  - จัดกิจกรรมการถือศีลกิน 12,000 12,000 - - -  - จ านวนกลุม  - นักรียนกิดการ ศพด.รร.บຌาน
ศีลกินผัก รูຌประพณีถือศีลกินผัก ผักพืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌ ปງาหมายทีไมี รียนรูຌประพณีถือศีล ทุงคาฯ - พืไอ฿หຌนักรียนมีความ ประพณีส าหรับศูนย์พัฒนา การจัดกิจกรรม กินผักละมีความมัไน฿จ ศพด.ทต.รัษฎา

มัไน฿จ ละกลຌาสดงออก ดใกลใกตางโ ดังนีๅ กลຌาสดงออก฿นการ
฿นการขຌารวมพืไอท า 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใก 7,000 7,000 - - - ขຌารวมท ากิจกรรม
กิจกรรมอยางหมาะสม รงรียนบຌานทุงคาฯ ของจังหวัดภูกใต - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌขຌา 2. ศูนย์พัฒนาดใกลใก 5,000 5,000 - - -
รวมกิจกรรมประพณีถือ ทศบาลต าบลรัษฎา 
ศีลกินผัก37 ครงการกอสรຌางตอ  - พืไอ฿หຌรงรียนมีสภาพ  - กอสรຌางตอติมศูนย์ 2,200,000 2,240,000 - - -  - จ านวน  - ศูนย์พัฒนาดใกลใก ศพด.ทศบาล

ติมศูนย์พัฒนาดใก วดลຌอมทีไดี  มีบรรยากาศ พัฒนาดใกลใกทศบาล พืๅนทีไทีไท าการ มีสภาพวดลຌอมอืๅอ รัษฎา (หลม
ลใกทศบาลรัษฎา ทีไอืๅอตอการจัดกิจกรรม รัษฎา (หลมตุຍกก) ดยมี กอสรຌางตอติม ตอการจัดกิจกรรมการ ตุຍกก) (หลมตุຍกก) การรียนรูຌ รายละอียด ดังนีๅ รียนการ สอน - พืไอ฿หຌคณะครู นักรียน 1.งานกอสรຌางตอติม 2,200,000 - - - -  - สถานศึกษาเดຌรับ

มีสถานทีไพียงพอ฿นการ (1) ตอติมทางดินขຌา การพัฒนาทัๅงดຌาน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

จัดกิจกรรมตางโ พรຌอม อาคารพรຌอมหลังคาคลุม สาธารณูปภค  ดຌาน
ทัๅง฿ชຌจัดกิจกรรมการรียน พืๅนทีไเมนຌอยกวา 60 ตร.ม สภาพวดลຌอม  ละ
รูຌ ทัๅง฿น ละนอกหຌองรียน  (2) ตอติมพืๅนทีไอนกประสงค์ ดຌานหลงรียนรูຌ  

พรຌอมหลังคาคลุมพืๅนทีไ ท า฿หຌนักรียนมี
เมนຌอยกวา 55 ตร.ม. คุณภาพตามมาตรฐาน(3) กอสรຌางตอติมกันสาด
พืๅนทีไเมนຌอยกวา  35 ตร.ม.2.กอสรຌางหลังคาคลุม - 1,400,000 - - -
อาคารรียนพืๅนทีไเมนຌอย
กวา 440 ตร.ม.3.กอสรຌางสนามหญຌา - 840,000 - - -
ทียมพืๅนทีไเมนຌอยกวา 240 ตร.ม. (รายละอียดอืไนโ ตาม
บบปลนทีไทศบาล
ก าหนด)
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

38 ครงการกอสรຌางตอ  - พืไอ฿หຌรงรียนมีสภาพ  - กอสรຌางตอติมอาคาร 1,100,000 - - - -  - จ านวน  - ศูนย์พัฒนาดใกลใก ศพด.บຌานทารือ
ติมศูนย์พัฒนาดใกลใก วดลຌอมทีไดี  มีบรรยากาศ ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานทา พืๅนทีไทีไท าการ มีสภาพวดลຌอมอืๅอตอ ฿หม
บຌานทารือ฿หม ทีไอืๅอตอการจัดกิจกรรม รือ฿หม ดยมีรายละอียด กอสรຌางตอติม การจัดกิจกรรมการ

การรียนรูຌ ดังนีๅ รียนการสอน - พืไอ฿หຌคณะครู นักรียน 1.กอสรຌางตอติมทางดิน  - สถานศึกษาเดຌรับการ
มีสถานทีไพียงพอ฿นการ ขຌาอาคารพรຌอมหลังคาคลุม พัฒนาทัๅงดຌาน
จัดกิจกรรมตางโ พรຌอม พืๅนทีไเมนຌอยกวา 12 ตร.ม. สาธารณูปภค  ดຌาน
ทัๅง฿ชຌจัดกิจกรรมการรียน 2.กอสรຌางตอติมพืๅนทีไตอ สภาพวดลຌอม ละ
รูຌ ทัๅง฿นละนอกหຌองรียน  นืไองถงอนกประสงค์พืๅน ดຌานหลงรียนรูຌ ท า฿หຌ

ทีไเมนຌอยกวา 40 ตร.ม. นักรียนมีคุณภาพตาม3.กอสรຌางตอติมพืๅนทีไอนก มาตรฐาน
ประสงค์ ค.ส.ล.บริวณดຌาน
ขຌางรงอาหารพืๅนทีไเมนຌอย
กวา 20 ตร.ม.4.กอสรຌางอางลຌางมือส าหรับ
ดใกจ านวน 1 รายการ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

(รายละอียดอืไนโ ตามบบ
ปลนทีไทศบาลก าหนด)39 ครงการกอสรຌางตอ  - พืไอ฿หຌรงรียนมีสภาพ  - กอสรຌางตอติมอาคาร 2,950,000 - - - -  - จ านวน  - ศูนย์พัฒนาดใกลใก ศพด.ร.ร.บຌาน

ติมศูนย์พัฒนาดใก วดลຌอมทีไดี  มีบรรยากาศทีไ ศูนย์พัฒนาดใกลใกรงรียน พืๅนทีไทีไท าการ มีสภาพวดลຌอมอืๅอ ทุงคาฯ
ลใกรงรียนบຌาน อืๅอตอการจัดกิจกรรมการ บຌานทุงคาฯ ดยมี กอสรຌางตอติม ตอการจัดกิจกรรมการ
ทุงคาฯ รียนรูຌ รายละอียด ดังนีๅ รียนการสอน - พืไอ฿หຌคณะครู นักรียน 1.กอสรຌางตอติมทางดิน  - สถานศึกษาเดຌรับ

มีสถานทีไพียงพอ฿นการจัด ขຌาอาคารพรຌอมหลังคาคลุม การพัฒนาทัๅงดຌาน
กิจกรรมตางโ พรຌอมทัๅง฿ชຌ พืๅนทีไเมนຌอยกวา 45 ตร.ม. สาธารณูปภค  ดຌาน
จัดกิจกรรมการรียนรูຌ ทัๅง฿น 2.กอสรຌางตอติมพืๅนทีไ สภาพวดลຌอม  ละ
ละนอกหຌองรียน  อนกประสงค์พรຌอมหลังคา ดຌานหลงรียนรูຌ  ท า

คลุมพืๅนทีไเมนຌอยกวา ฿หຌนักรียนมีคุณภาพ 40 ตร.ม. ตามมาตรฐาน(รายละอียดอืไนโ ตามบบ
ปลนทีไทศบาลก าหนด)
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40 ครงการสนับสนุนคา  - จัดกิจกรรมดังนีๅ 266,800 266,800 - - -  - จ านวน รงรียนทศบาล
฿ชຌจาย฿นการบริหาร กิจกรรมทีไ ต าบลรัษฎา
สถานศึกษา ด านินการ(1) กิจกรรมปรับปรุง  - พืไอด านินงานตาม 1.จัดกิจกรรมปรับปรุง 20,000 20,000 - - -  - ครูละบุคลากรทาง
หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมตางโ ฿นครงการ หลักสูตรสถานศึกษา (-) การศึกษากิดการรียน - พืไอสงสริมทักษะ฿นการ รงรียนทศบาลต าบล (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) รูຌละมีความขຌา฿จ

จัดท าหลักสูตร ละผนการรัษฎา สามารถน าเปการ
จัดประสบการณ์การรียนรูຌ ปฏิบัติงานเดຌอยางมี - พืไอ฿หຌครู ละบุคลากร ประสิทธิภาพ
ทางการศึกษามีทักษะ฿น  - หลักสูตรการศึกษา
การรียนรูຌ ตรียมความ เดຌมาตรฐานตามการ
พรຌอมสูประชาคมอาซียน ศึกษา(2) กิจกรรมอินตอร์  - พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นดຌาน 2. คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอ 7,200 7,200 - - -  - รงรียนมีครือขาย

นใตรงรียน ตางโ กีไยวกับอินตอร์นใต ระบบอินตอร์นใตของ (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) อินตอร์นใต฿ชຌสืบหา
รงรียนทศบาลต าบลรัษฎารงรียนทศบาลต าบลรัษฎา ขຌอมูล
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(3) กิจกรรมอินตอร์  - พืไอ฿หຌบุคลากรเดຌกิด 3.คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอ 9,600 9,600 - - -  - บุคลากรมีความรูຌ
นใตระบบ Asymmetric ทักษะทางดຌานทคนลยี ระบบอินตอร์นใตระบบ (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) ละทักษะทางดຌานDigital Subscriber พิไมขึๅน Asymmetric Digital ทคนลยีพิไมขึๅนLine : ADSl รงรียน  - พืไอ฿หຌบุคลากรเดຌ฿ชຌ Subscriber Line : ADSl 
ทศบาลต าบลรัษฎา ครือขายอินตอร์สืบคຌน รงรียนทศบาลต าบล

ขຌอมูลการรียนรูຌตางโ รัษฎา - พืไอ฿หຌบุคลากรเดຌ
สามารถติดตามขาวสาร
ผานทคนลยีทีไมีความ
รวดรใวละทันสมัย(4) กิจกรรมพัฒนา  - พืไอสงสริม฿หຌผูຌรียนมี 4.จัดท าหຌองสมุดรงรียน 100,000 100,000 - - -  - รงรียนทศบาล

หຌองสมุด นิสัยรักการอาน เวຌป็นทีไกใบรวบรวม (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) ต าบลรัษฎา มีหຌองสมุด - พืไอป็นหลงรวบรวม หนังสือเวຌคอยบริการส าหรับ เวຌคอยบริการส าหรับ
ความรูຌขຌอมูล ขาวสาร นักรียน ครู ผูຌปกครองละ นักรียน ครู ผูຌปกครอง
ส าหรับนักรียน ครู ชุมชนมา฿ชຌบริการ ละชุมชน
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ผูຌปกครองละชุมชน  - ผูຌรียนมีนิสัยรักการ - พืไอจัดซืๅอหนังสือ อานพิไมขึๅน
หนังสือ นิทาน วัสดุ  - มีงบประมาณ
อุปกรณ์ ชัๅนวางหนังสือ พียงพอส าหรับด านิน
ฯลฯ การพัฒนาหຌองสมุด(5) กิจกรรมพัฒนา  - พืไอจัด฿หຌรงรียนมีมุม  - จัดซืๅอของลนส าหรับจัด 100,000 100,000 - - -  - นักรียนเดຌรับการ

หลงรียนรูຌ ของลนส าหรับการจัด ป็นมุมของลนการจัด (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) รียนรูຌละมีพัฒนาการ
ประสบการณ์ส าหรับ ประสบการณ์ส าหรับนัก ทีไหมาะสมตามวัย
นักรียนเดຌรียนรูຌ รียนเดຌรียนรูຌ - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌมี
พัฒนาการทีไสมวัย(6) กิจกรรมสงบุคลากร  - พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿น  - จัดสงบุคลากรครูละ 30,000 30,000 - - -  - บุคลากรครูสามารถ

ครูขຌาฝຄกอบรม/ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาขຌา (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) น าความรูຌทีไเดຌรับมา
ประชุม/สัมมนา ชຌาราชการครู฿นรงรียน รวมฝຄกอบรม ประชุมละ พัฒนาการรียนการ
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สัมมนาตางโ ทีไกีไยวขຌอง สอนละกิดประสิทธิ-
กับหลักสูตรการจัดการ ภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ศึกษา41 ครงการนิทรรศการ  - พืไอป็นคาวัสดุอุปกรณ์  - จัดกิจกรรมหรือนิทรรศ 20,000 20,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - รงรียนเดຌมีอกาส รงรียนทศบาล

วิชาการหงการ ฿นการน าสนอผลงาน การสดงผลงานนักรียน (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม น าสนอผลงานของ ต าบลรัษฎา
รียนรูຌ ของนักรียน ละครูรงรียนทศบาล นักรียนละครู - พืไอป็นคา฿ชຌจายวัสดุ ต าบลรัษฎา  - มีงบประมาณพียง

อุปกรณ์฿นการตกตง พอส าหรับคา฿ชຌจาย฿น
ละจัดท าสถานทีไ฿นการ การตกตงละจัดท า
จัดนิทรรศการ สถานทีไสดงผลงาน - พืไอน าสนอผลงาน
ทางวิชาการของคณะครู
ละนักรียน
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42 ครงการการรียนรูຌ  - พืไอป็นคาวัสดุ อุปกรณ์  - จัดกิจกรรมการรียนรูຌ 8,000 8,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌรียนรูຌ รงรียนทศบาล
ตามหลักปรัชญาของ ฿นการด านินครงการ ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม หลักปรัชญาศรษฐกิจ ต าบลรัษฎา
ศรษฐกิจพอพียง  - พืไอป็นคาปງายเวนิลพืไอ พอพียง ดยมีนักรียนขຌา พอพียง

ประชาสัมพันธ์ครงการ รวมกิจกรรม  - นักรียนสามารถน า - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน จ านวน 247 คน ความรูຌทีไเดຌมาประยุกต์
รียนรูຌการ฿ชຌชีวิตอยาง ฿ชຌกับการด านินชีวิต
พอพียง บบพอพียง - พืไอ฿หຌนักรียนกิดการ  - ครงการฯ เดຌรับการ
รียนรูຌหลักปรัชญา จัดสรรงบประมาณ
ศรษฐกิจพอพียง พียงพอส าหรับด านิน

การป็นคาวัสดุอุปกรณ์
ปງายเวนิล ฯลฯ
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43 ครงการจัดซืๅอวัสดุ /  - พืไอ฿หຌคณะครู มีวัสดุ/  - จัดซืๅอวัสดุการศึกษา/ 28,000 28,000 - - -  - จ านวนราย  - คณะครู มีวัสดุ/ รงรียนทศบาล
อุปกรณ์พืไอสงสริม อุปกรณ์฿นการจัดการ อุปกรณ์ส าหรับ฿ชຌ฿นการ (งินรายหัว) (งินรายหัว) การทีไจัดซืๅอ อุปกรณ์พียงพอ฿นการ ต าบลรัษฎา
การรียนการสอน รียนการสอนทีไพียงพอ จัดการรียนการสอน ละ จัดการรียนการสอน  - พืไอ฿หຌบุคลากร฿น บริหารสถานศึกษา  - บุคลากร฿นรงรียน

รงรียนมีวัสดุ/อุปกรณ์ มีความพรຌอมดຌาน
฿ชຌส าหรับบริหารสถาน วัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับ
ศึกษา ฿ชຌบริการสถานศึกษา44 ครงการจัดท าผน  - พืไอจัดท าผนพัฒนา  - จัดกิจกรรมจัดท าผน 7,000 7,000 - - -  - จ านวน  - รงรียนมีผน รงรียนทศบาล

พัฒนาการศึกษาของ การศึกษา เดຌก ผน พัฒนาการศึกษาของ (งินรายหัว) (งินรายหัว) กิจกรรมทีไ พัฒนาการศึกษาทีไมี ต าบลรัษฎา
รงรียนทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา รงรียนทศบาลต าบล ด านินการ ประสิทธิภาพ สามารถ
ต าบลรัษฎา การศึกษา ผนพัฒนา รัษฎา ประกอบดຌวย ผน ด านินงานเดຌตาม

การศึกษาสีไป ผนปฏิบัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ ก าหนดของหຌวงระยะ
การประจ าปงบประมาณ ศึกษาผนพัฒนาการศึกษา วลา฿นการจัดท าผน
ผนปฏิบัติการประจ าป สีไป ผนงบประมาณ ทีไเดຌวางเวຌ
การศึกษา ละผนการ ประจ าปงบประมาณ 
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

฿ชຌจายงบประมาณ ฯลฯ ผนปฏิบัติการประจ าป - พืไอป็นคาจัดท า การศึกษา ละผนการ฿ชຌ
อกสารคาขຌาลมอกสาร จายงบประมาณ ฯลฯ
ละอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง45 ครงการพัฒนาระบบ  - พืไอ฿หຌรงรียนทศบาล  - จัดท ารายงานการ 13,000 13,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - รงรียนทศบาล รงรียนทศบาล

ประกันคุณภาพ ต าบลรัษฎามีระบบประกัน ประมินตนองละอกสาร (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีได านินการ ต าบลรัษฎา มีระบบ ต าบลรัษฎา
ภาย฿นสถานศึกษา คุณภาพการศึกษาซึไงถือ ทีไกีไยวขຌอง พืไอจัดสง฿หຌ ประกันคุณภาพการ

ป็นสวนหนึไงของกระบวน ตຌนสังกัดหนวยงานทีไกีไยว ศึกษา ซึไงถือป็นสวน
การบริหารการศึกษา ขຌองทุกปการศึกษารงรียน หนึไงของกระบวนการ - พืไอตรวจสอบยืนยัน ทศบาลต าบลรัษฎา ศึกษา
สภาพจริง฿นการด านิน  - รงรียนเดຌยกระดับ
งานของรงรียน มาตรฐานคุณภาพการ - พืไอยกระดับมาตรฐาน จัดการศึกษา
คุณภาพการศึกษา - พืไอจัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์
฿นการท าอกสาร
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

46 ครงการจัดซืๅอครืไอง  - พืไอจัดซืๅอครืไองลน  - จัดซืๅอครืไองลนสนาม - 1,920,000 - - -  - จ านวน  - รงรียนทศบาล รงรียนทศบาล
ลนสนามกลางจຌง สนามทีไอืๅอตอการรียนรูຌ กลางจຌงพรຌอมติดตัๅงของ รายการทีไ ต าบลรัษฎามีครืไอง ต าบลรัษฎา
พรຌอมติดตัๅง ของดใกละสงสริม รงรียนทศบาลต าบล จัดซืๅอ ลนสนามกลางจຌงทีไ

พัฒนาการทัๅง 4 ดຌาน รัษฎา อืๅอตอการรียนรูຌการ
สอนละสงสริม
พัฒนาการทัๅง 4 ดຌาน
ของนักรียน47 ครงการกอสรຌางปรับ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ  - กอสรຌางปรับปรุงซอมซม 700,000 350,000 - - -  - จ านวนอาคาร - รงรียนทศบาล รงรียนทศบาล

ปรุงซอมซมตอติม การปฏิบัติงาน อาคารรียน อาคารประกอบ ละพืๅนทีไทีไมี ต าบลรัษฎามีอาคาร ต าบลรัษฎา
อาคารสถานทีไ  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ รงรียนทศบาลต าบล การกอสรຌาง สถานทีไทีไมีประสิทธิ
รงรียนทศบาล ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน รัษฎา ดยมีรายละอียด ปรับปรุง ภาพละพียงพอ
ต าบลรัษฎา อยางพียงพอ ดังนีๅ ซอมซม 2.รงรียนมีอาคาร - พืไอพัฒนาคุณภาพการ 1.กอสรຌางสาธงชาติพรຌอม 250,000 - - - - สถานทีไทีไสะดวกละ

จัดการศึกษา฿หຌมี ฐานขนาดเมนຌอยกวา ปลอดภัย
ประสิทธิภาพ  3x2.5ม.ดยกอสรຌางทีไ
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูป
พรຌอมพดียม รวมถึง
ระบบเฟฟງา  (ตามปลน
ของทศบาล)2.สรຌางวทีขนาดเมนຌอยกวา - 350,000 - - -5x10ม.ดຌานขຌางหอประชุม(ตามปลนของทศบาล)3.ตอติมดຌานขຌางอาคาร 250,000 - - - -
หຌองรียน  2 ชัๅน ฿หຌมี
หຌองนๅ า  หຌองสຌวม  ขนาด
เมนຌอยกวา  3.3x6ม. ช/ญ 
ละ 2 หຌอง (ตามปลนของ
ทศบาล)4.สรຌางอางลຌางหนຌาปรง 200,000 - - - -
ฟันพรຌอมติดกระจกตลอด
นว ขนาด 10ม. บริวณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ดຌานหลังรงอาหาร (ตามบบปลนของ
ทศบาล)48 ครงการพัฒนาสืไอ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น  - จัดท าสืไอการรียนการ 15,000 15,000 - - -  - จ านวนสืไอ  - คณะครูมีสืไอทีไเดຌ รงรียนทศบาล

การรียนการสอน การจัดการรียนการสอน สอนส าหรับ฿ชຌสอน฿นชัๅน (งินรายหัว) (งินรายหัว) การรียนการ มาตรฐานส าหรับ฿ชຌ฿น ต าบลรัษฎา - พืไอสงสริม฿หຌครูจัดท า รียน฿หຌผูຌรียนกิดการ สอน การจัดการรียนการ
สืไอพืไอ฿ชຌ฿นการจัดการ รียนรูຌทีไหลากหลาย สอน
รียนการสอน  - ผูຌรียนกิดการรียน - พืไอสงสริมการรียนรูຌ รูຌพิไมขึๅนจากสืไอการ
ของผูຌรียน รียนการสอน49 ครงการสนับสนุน  - พืไอ฿หຌนักรียนมีวัสดุ  - จัดซืๅอจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 126,000 126,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนทุกคนเดຌรับ รงรียนทศบาล

คา฿ชຌจาย฿นการจัด อุปกรณ์฿ชຌ฿นการรียน ส าหรับ฿ชຌ฿นการจัด (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) ทีได านินการ คาอุปกรณ์การรียน ต าบลรัษฎา
การศึกษาตัๅงตระดับ  - พืไอ฿หຌนักรียนทุกคนมี การรียนการสอน ดังนีๅ การสอนละคา
อนุบาลจนจบการ ครืไองบบนักรียนสวม฿ส  - คาอุปกรณ์การรียน 50,400 50,400 - - - ครืไองบบนักรียน
ศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  - คาครืไองบบนักรียน 75,600 75,600 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

50 ครงการจัดซืๅอหนังสือ  - พืไอจัดสืไอหนังสือสริม  - จัดหาหนังสือรียนสริม 50,400 50,400 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีความ รงรียนทศบาล
รียนตามนยบาย ประสบการณ์ส าหรับดใก ประสบการณ์ส าหรับดใก (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) ทีได านินการ พรຌอมส าหรับหนังสือ ต าบลรัษฎา
สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿น ปฐมวัย ปฐมวัย ประสบการณ์รียน
การจัดการศึกษา ตามนยบายสนับสนุน
ตัๅงตระดับอนุบาลจน คา฿ชຌจาย฿นการจัดการ
จบการศึกษาขัๅน ศึกษาตัๅงตระดับ
พืๅนฐาน อนุบาลจนจบการ

ศึกษาขัๅนพืๅนฐาน14,159,350 11,869,650 5,679,000 5,679,000 5,679,00051 ครงการประกวด  - พืไอปลูกฝัง฿หຌนักรียน  - จัดกิจกรรมประกวด 3,000 3,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนสามารถ รงรียนทศบาล
มารยาท เดຌปฏิบัติตามขนบธรรม มารยาทเทย฿หຌกดใก (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม ปฏิบัติตนตามขนบ ต าบลรัษฎา

นียมประพณี นักรียนรงรียน ธรรมนียมประพณี - พืไอฝຄก฿หຌนักรียนมี
มารยาททีไดีงดงาม 14,162,350 11,872,650 5,679,000 5,679,000 5,679,000
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

52 ครงการรณรงค์  - พืไอสงบุคลากรขຌารับ  - จัดกิจกรรมพืไอปງองกัน 15,000 15,000 - - -  - จ านวน  - บุคลากรทีไขຌารับ รงรียนทศบาล
ปງองกันยาสพติด การฝຄกอบรม ปัญหายาสพติด฿นสถาน (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) กิจกรรมทีไ การฝຄกอบรมมีความรูຌ ต าบลรัษฎา - พืไอ฿หຌนักรียนรูຌจัก ศึกษา ด านินการ รืไองยาสพติดมากขึๅน

ทษภัยละอันตรายจาก สามารถน ามาถายทอด
ยาสพติด ฿หຌกนักรียนเดຌ - นักรียนเดຌรูຌจักทษ

ภัยละอันตรายของ
ยาสพติด53 ครงการการรวม  - พืไอป็นคาปງาย วัสดุ  - จัดกิจกรรมพืไอป็นการ 1,000 1,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌสืบสาน รงรียนทศบาล

สืบสานประพณี อุปกรณ์ สืบสานประพณีวัฒนธรรม (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม ละอนุรักษ์ประพณี ต าบลรัษฎา
วัฒนธรรมทຌองถิไน  - พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ ถือศีลกินผักจังหวัดภูกใต อันดีงามของจังหวัดทีไ (ถือศีลกินผัก) นืๅอหา฿นหลักสูตรการ ตนองอาศัยอยู

ศึกษาปฐมวัย
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

54 ครงการสดงตนป็น  - พืไอป็นคาจัดซืๅอวัสดุ  - จัดกิจกรรมกีไยวกับการ 1,000 1,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนระลึกถึง รงรียนทศบาล
พุทธมามกะ อุปกรณ์ คาจัดจຌางปງาย ป็นพุทธศาสนิกชนพืไอ฿หຌ (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงามของ ต าบลรัษฎา

เวนิล คาจຌางหมาบริการ ดใกเดຌสดงระลึกถึง ชาติเทยละยืดถือ - พืไอ฿หຌดใกระลึกถึง วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ปฏิบัติ
วัฒนธรรมอันดีงามของ เทยละยึดป็นนวทาง฿น
ชาติเทยละยึดถือปฏิบัติ การปฏิบัติตอเป55 ครงการฟันสวยยิๅม฿ส  - พืไอป็นการสงสริม฿หຌ  - จัดกิจกรรมประกวดฟัน 2,000 2,000 - - -  - รຌอยละ 80  - ดใกรูຌจักวิธีการ รงรียนทศบาล

฿ส฿จสุขภาพ ดใกรักการปรงฟันทีไถูกวิธี สวยพืไอปลูกฝัง฿หຌดใกมี (งินรายหัว) (งินรายหัว) นักรียนมี ปรงฟันทีไถูกตຌอง ต าบลรัษฎา - พืไอจัดท าปງายนิทศ นิสัยรักการปรงฟัน สุขภาพฟันทีไดี  - ดใกมีวินัยรักการ - พืไอจัดกิจกรรม ปรงฟันละมีสุขภาพ
ประกวดฟัน ฟันทีไดีขึๅน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

56 ครงการหนูนຌอย  - พืไอสงสริมพัฒนาการ  - จัดกิจกรรมพืไอสงสริม 5,000 5,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนเดຌรับการ รงรียนทศบาล
สุขภาพดี ดຌานรางกายของดใกทัๅง การพัฒนาทางดຌานรางกาย (งินรายหัว) (งินรายหัว) กิจกรรมทีไ สงสริมดຌานรางกาย ต าบลรัษฎา

กลຌามนืๅอมัดลใกละ฿หญ ของดใกทัๅง฿นดຌานกลຌาม ด านินการ ฿หຌมีสุขภาพทีไขใงรง
นืๅอมัดลใกมัด฿หญ57 ครงการขຌารวม  - พืไอ฿ชຌจายป็นคาวัสดุ   - จัดสงนักรียนชัๅนอนุบาล 10,000 10,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - เดຌรับการจัดสรร รงรียนทศบาล

ขงขันกีฬาละ อุปกรณ์  ละชุดนักกีฬา ฿นสังกัดขຌารวมขงขันกีฬา (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดสงขຌา งบประมาณ฿นการ ต าบลรัษฎา
นันทนาการระดับ  - พืไอป็นคาจຌางหมา ละนันทนาการ฿นระดับ รวมขงขัน จัดซืๅอวัสดุ  อุปกรณ์ 
อนุบาล อาหารละครืไองดืไม ชัๅนอนุบาล ละชุดกีฬา ละคา

ส าหรับนักกีฬา จຌางหมาบริการอาหาร- พืไอสงสริม฿หຌนักรียน ละครืไองดืไม
มีสุขภาพทีไขใงรง  - นักรียนกลຌาคิด   -พืไอสงสริม฿หຌนักรียนกลຌา กลຌาท า  กลຌาสดงออก
คิดกลຌาท ากลຌาสดงออก฿น ฿นความถนัดละความ
ความถนัดละความสามารถ สามารถของตนอง
ของตนองหมาะสมตามวัย หมาะสมตามวัย
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

58 ครงการขຌารวม  - พืไอ฿หຌนักรียนกลຌา  - จัดสงนักรียนระดับชัๅน 5,000 5,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนรักการออก รงรียนทศบาล
ประกวดชียร์ลีดดอร์ สดงออกตามความถนัด อนุบาล฿นสังกัดขຌารวมการ (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดสงขຌา ก าลังกาย รูຌพຌ รูຌชนะ ต าบลรัษฎา
ระดับอนุบาล ละความสน฿จ ประกวดขงขันชียร์ลีดดอร์ รวมขงขัน รูຌอภัย มีนๅ า฿จป็นนัก - พืไอปຂดอกาส฿หຌ ฿นระดับตางโ ชน ฿น กีฬา ละมีความกลຌา

นักรียนกลຌาสดงออก ระดับชัๅนรียน ระดับรง สดงออก
รักการออกก าลังกายละ รียน ระดับองค์กรปกครอง
มีนๅ า฿จป็นนักกีฬา สวนทຌองถิไน ระดับภาค - พืไอ฿ชຌจายป็นคาวัสดุ ละระดับประทศ 
อุปกรณ์ ทีไ฿ชຌ฿นการขงขัน ฯลฯ - พืไอป็นคาจຌางหมา
อาหารละครืไองดืไมของ
นักรียน
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

59 ครงการพัฒนาทักษะ  - พืไอสรຌางจินตนาการ  - จัดกิจกรรมทางดຌาน 108,360 108,360 - - -  - จ านวน  - นักรียนมีจินตนา รงรียนทศบาล
ทางศิลปะระดับ ละความคิดสรຌางสรรค์ ศิลปะ฿นระดับปฐมวัย฿หຌก (งินกิจกรรม (งินกิจกรรม กิจกรรมทีไมี การ ละ ความคิด ต าบลรัษฎา
ปฐมวัย ฿หຌกับนักรียน บุคลากรทางการศึกษาพืไอ พัฒนาผูຌรียน) พัฒนาผูຌรียน) การด านินการ สรຌางสรรค์ - พืไอฝຄกสมาธิ฿นการ เดຌมีจินตนาการความคิด  - นักรียนมีสมาธิ฿น

ท างานละสามารถควบ สรຌางสรรค์ ละมีสมาธิ฿น การท างาน ละ
คุมอารมณ์ของตนองเดຌ การสอนมากขึๅน สามารถควบคุมอารมณ์ - พืไอป็นคาวัสดุอุปกรณ์ ของตนองเดຌ
ปງงดว์  ละคาวิทยากร
฿นการรียนการสอน60 ครงการขงขัน  - พืไอปຂดอกาส฿หຌกับ  - จัดการขงขันฟุตซอล 26,450 26,450 - - -  - จ านวนครัๅง  - ผูຌรียนเดຌสดงออก รงรียนทศบาล

ฟุตซอล อนุบาล 5 คน นักรียน เดຌกลຌาสดงออก  5 คนระดับชัๅนอนุบาล (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไมีการจัดการ ฿นความถนัดละความ ต าบลรัษฎา
ฟุตซอล จูนียร์ รักการออกก าลังกาย รูຌจัก พืไอ฿หຌนักรียนเดຌมีอกาส ขงขัน สามารถของตนอง
รัษฎาคัพ คารพกฎกติกา กลຌาสดงออก ละสน฿จ หมาะสมตามวัย - พืไอลกปลีไยนรียนรูຌ การออกก าลังกาย  - ผูຌรียนสน฿จหันมา

ทักษะ฿นการขงฟุตซอล ออกก าลังกายดยการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ระหวางสถานศึกษา ลนกีฬามากขึๅน - พืไอ฿ชຌจายป็นคาวัสดุ  
อุปกรณ์  ชุดนักกีฬา ละ
อืไนโ ทีไกีไยวขຌอง - พืไอสงสริม฿หຌดใกหัน
มาออกก าลังกายดยการ
ลนกีฬา61 ครงการสงสริมงาน  - พืไอการพัฒนาการรียน  - จัดท างานวิจัยชัๅนรียน 1,000 1,000 - - -  - จ านวนผล  - นักรียนเดຌรับการ รงรียนทศบาล

วิจัย฿นชัๅนรียน รูຌของผูຌรียนละน าผลเป พืไอป็นกรณีศึกษาของการ (งินรายหัว) (งินรายหัว) งานทีไเดຌมีการ พัฒนา การรียนรูຌ ต าบลรัษฎา
฿ชຌพัฒนาผูຌรียน จัดการรียนการสอน ดย จัดท าวิจัย  - ปัญหาทีไกิดขึๅนเดຌรับ - พืไอกຌปัญหาทีไกิดขึๅน คณะครูจะตຌองมีผลงานวิจัย การกຌเข ปรับปรุง 
฿นชัๅนรียนละน าผลมา อยางนຌอย ภาครียนละ สงสริม
ปรับปรุง 1 รืไอง  - นักรียนรียนรูຌอยาง - พืไอ฿หຌนักรียนรียนรูຌ มีความสุข
อยางมีความสุข
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 - พืไอจัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์
฿นการจัดท างานวิจัย฿น
ชัๅนรียน62 ครงการหนูนຌอย  - พืไอ฿หຌนักรียนรูຌจัก  - จัดกิจกรรม฿หຌผูຌรียนเดຌ 20,000 20,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนรูຌจักอาหาร รงรียนทศบาล

ขຌาครัว อาหารพืๅนมืองภูกใต รียนรูຌการท าอาหาร (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม พืๅนมืองภูกใต ต าบลรัษฎา - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียน พืๅนมืองภูกใตผาน  - นักรียนเดຌรียนรูຌ
รูຌผานประสบการณ์ตรง ประสบการณ์จริง ผานประสบการณ์ตรง - พืไอจัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์
฿นการประกอบอาหาร
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

63 ครงการหนูนຌอย  - พืไอคัดลือกตัวทน  - คัดลือกละฝຄกซຌอม 17,450 17,450 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌสดง รงรียนทศบาล
คนกง นักรียนขຌารวมขงขัน ตัวทนนักรียนทีไเดຌรับการ (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดสงขຌารวม ทักษะความสามารถ ต าบลรัษฎา

วิชาการระดับภาค฿ตຌ คัดลือกขຌารวมขงผลงาน ขงขัน  - เดຌผยพรประชา- - พืไอฝຄกฝนตัวทน ทางวิชาการ฿นระดับตางโ สัมพันธ์รงรียน฿หຌ
นักรียนขຌารวมขงขัน สังคมเดຌรับทราบ
วิชาการระดับภาค฿ตຌ - พืไอจัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์
฿นการฝຄกฝนนักรียน - พืไอป็นคาอาหารวาง
ละครืไองดืไม คาวิทยากร
฿นการฝຄกฝนตัวทน
นักรียนพืไอขຌารวมขง
ขันวิชาการระดับภาค฿ตຌ - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌสดง
ทักษะความสามารถ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

64 ครงการสงสริมการ  - พืไอ฿หຌนักรียนคิดป็น  - จัดการรียนการสอน 15,000 15,000 - - -  - จ านวนหลัก  - นักรียนสามารถคิด รงรียนทศบาล
สอนบบครงงาน ท าป็น ละกຌปัญหา บบครงงาน฿หຌกนักรียน (งินรายหัว) (งินรายหัว) สูตรทีไจัด฿หຌมี ป็น ท าป็น ละกຌ ต าบลรัษฎา

ป็น หมาะสมตามวัย อยางนຌอยภาค รียนละ การรียนการ ปัญหาป็น - พืไอจัดกิจกรรมการ 1 ครงงาน สอนครงงาน  - ผูຌรียนเดຌรับการ
รียนรูຌทีไหลากหลาย นຌน รียนรูຌทีไ หลากหลาย
ผูຌรียนป็นส าคัญ ดยนຌนผูຌรียนป็น - พืไอจัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์ ส าคัญ
฿นการจัดท าครงงาน65 ครงการชุมชนมีสวน  - พืไอ฿หຌความรูຌกับผูຌ  - จัดกิจกรรมการมีสวน 8,000 8,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - กิดความรวมมือ รงรียนทศบาล

รวม฿นการจัดการ ปกครองกีไยวกับการ รวมของผูຌปกครองนักรียน (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม ระหวางผูຌปกครองละ ต าบลรัษฎา
ศึกษารงรียน ด านินงาน฿นทุกโ ดຌาน ละชุมชน฿นการพัฒนา ชุมชน฿นการด านิน
ทศบาลต าบลรัษฎา  - สรຌางความสัมพันธ์อันดี การจัดการรียนการสอน กิจกรรมตางโ ของ

ระหวางรงรียน รงรียน
ผูຌปกครองนักรียน ชุมชน - พืไอป็นคาอาหารละ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ครืไองดืไม คากຌาอีๅ คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางโ ทีไ฿ชຌ฿นการ
จัดกิจกรรม66 ครงการประชา  - พืไอ฿หຌผูຌปกครองเดຌรับ  - จัดกิจกรรมประชา- 14,850 14,850 - - -  - จ านวนครัๅง  - ผูຌปกครองเดຌรับ รงรียนทศบาล

สัมพันธ์สูชุมชน ทราบกีไยวกับการจัดการ สัมพันธ์ ดังนีๅ ทีไจัดกิจกรรม ทราบการจัดกิจกรรม ต าบลรัษฎา
รียนการสอนละขຌอมูล 1.กิจกรรมสารสารยูงทอง ละขาวสารตางโ
ขาวสารของรงรียน สารสัมพันธ์สาย฿ยรงรียน ของรงรียน - พืไอป็นคาวัสดุ อุปกรณ์  -บຌาน
คาวารสาร฿นการจัด 2.กิจกรรมความรูຌสู
กิจกรรม ผูຌปกครองดยวารสาร 

ผนพับ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

67 ครงการจัดท าปງาย/  - พืไอป็นการผยพร  - จัดท าปງาย วัสดุฆษณา 13,000 13,000 - - -  - จ านวนปງาย  - คณะครู  นักรียน กองการศึกษา
วัสดุฆษณาละผย ประชาสัมพันธ์ขาวสาร/ ละผยพรประชาสัมพันธ์ ทีได านินการ ผูຌปกครอง  ตลอดจน
พรประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตางโ ของรงรียน ส าหรับผยพรขาวสาร/ บุคคล฿นชุมชน  
รงรียนทศบาล ทศบาลต าบลรัษฎา฿หຌ กิจกรรมตางโ ของรงรียน หนวยงานตาง โ เดຌ
ต าบลรัษฎา ชุมชนเดຌรับทราบ ทศบาลต าบลรัษฎา฿หຌ รับรูຌขຌอมูลขาวสารของ - พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿น ชุมชนเดຌรับรูຌขຌอมูล ทางรงรียนทศบาล

การจัดซืๅอจัดหาวัสดุ ต าบลรัษฎา
อุปกรณ์ตางโ ชนผนปງาย,
ครงปງายเวนิลพรຌอมผຌา฿บ
 ฯลฯ68 ครงการอนุรักษ์  - พืไอจัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์  - จัดกิจกรรมพืไออนุรักษ์ 2,000 2,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - รงรียนมีบรรยา- รงรียนทศบาล

ธรรมชาติละสิไงวด  - พืไอสงสริมบรรยากาศ ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (งินรายหัว) (งินรายหัว) ทีไจัดกิจกรรม กาศละสภาพวดลຌอม ต าบลรัษฎา
ลຌอม ละสิไงวดลຌอม฿นรงรียน ฿นรงรียน ทีไดีอืๅอตอการรียน

การสอน
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แบบ ผ.02
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

69 ครงการรงรียน  - พืไอรณรงค์ละปลูกจิต  - จัดกิจกรรมพืไอป็นการ 3,000 3,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนมีจิตส านึก รงรียนทศบาล
ประหยัดพลังงาน ส านึก฿หຌนักรียนรูຌจักการ รณรงค์ประหยัดพลังงาน (งินรายหัว) (งินรายหัว) กิจกรรมทีไ ฿นการประหยัด ต าบลรัษฎา

ประหยัดพลังงาน ดยการจัดท าปງาย ผน ด านินการ พลังงาน - พืไอจัดท าปງายนิทศ ปງายฟม บอร์ดการ - พืไอจัดท าผนปງาย ประหยัดพลังงาน ฯลฯ
ฟมบอร์ดการประหยัด
พลังงาน70 ครงการหนูนຌอย  - พืไอ฿หຌนักรียนรูຌความ  - จัดกิจกรรม฿หຌความรูຌ 3,000 3,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนรูຌความป็น รงรียนทศบาล

ปฐมวัยกຌาวสูอาซียน ป็นมาละความส าคัญ รืไองอาซียนกนักรียน (งินรายหัว) (งินรายหัว) กิจกรรมทีไ มาละความส าคัญ ต าบลรัษฎา
ของกลุมสมาชิกประทศ ระดับชัๅนปฐมวัย ด านินการ ของกลุมสมาชิก
อาซียน ประทศอาซียน - พืไอ฿หຌนักรียนรูຌจัก  - นักรียนรูຌจักสมาชิก
สมาชิกกลุมอาซียน กลุมอาซียน - พืไอ฿หຌนักรียนบอก  - นักรียนบอกลักษณะ
ลักษณะธงชาติของกลุม ธงชาติของกลุม
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ประทศอาซียน ประทศอาซียน - พืไอ฿หຌนักรียนรูຌจักการ  - นักรียนรูຌจักการตง
ตงกายของกลุมประทศ กายของกลุมประทศ
อาซียน อาซียน - พืไอ฿หຌนักรียนรูຌจักการ  - นักรียนรูຌจักการ
กลาวค าทักทายของกลุม กลาวค าทักทายของ
ประทศอาซียน กลุมประทศอาซียน - พืไอจัดปງายนิทศ71 ครงการภาษา  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรูຌ  - จัดกิจกรรม฿หຌนักรียน 2,000 2,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนมีความรูຌ รงรียนทศบาล

อาซียนวันละค า ความหมายของค าศัพท์ เดຌรียนรูຌค าศัพท์ละภาษา (งินรายหัว) (งินรายหัว) กิจกรรมทีไ กีไยวกับค าศัพท์ละ ต าบลรัษฎา
ภาษาของสมาชิกอาซียน ของประทศสมาชิก ด านินการ ภาษาของประทศ
ตละประทศ อาซียน สมาชิกอาซียน - พืไอ฿หຌนักรียนมีทักษะ
฿นการฟัง พูด ภาษา
อาซียน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

72 ครงการดูลรักษา  - พืไอป็นการดูลอาคาร  - ด านินการจຌางหมา 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000  - จ านวน  - อาคารรียนปลอดภัย กองการศึกษา
อาคารรียนอาคาร รียนรงรียนทศบาล อกชนพืไอดูลรักษาอาคาร กิจกรรมทีไ จากการจรกรรม฿น
ประกอบของรงรียน ต าบลรัษฎา ละศพด. รียนอาคาร ประกอบของ ด านินการ ชวงวลากลางคืน
ละศูนย์พัฒนาดใก สังกัดทศบาลต าบลรัษฎา รงรียนละศูนย์พัฒนา จຌางหมา  - ตัวอาคารเมกิด
ลใกสังกัดทศบาล ฿หຌอยู฿นสภาพดี ดใกลใกสังกัดทศบาลต าบล ปัญหามลง/ปลวก
ต าบลรัษฎา  - พืไอดูลรักษาความ รัษฎา ดยมีรายละอียด ดังนีๅ รบกวน

ปลอดภัยของอาคารรียน 1.จຌางยามรักษาความ  - อาคารมีความสะอาด
ร.ร.ทต.รัษฎา ละ ศพด. ปลอดภัย ป็นระบียบรียบรຌอย
สังกัดทศบาลต าบลรัษฎา 2.จຌางก าจัดมลง/ปลวก
฿นวลากลางคืน ภาย฿น ภายนอกอาคาร3.จຌางหมาท าความสะอาด/

พนฆาชืๅอรค ภาครียน
ละ 2 ครัๅง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

73 ครงการจัดคายดใก  - พืไอสงสริมคุณธรรม  - จัดกิจกรรมคายดใกละ 600,000 600,000 750,000 750,000 750,000  - จ านวน  - ยาวชนมีคุณธรรม กองการศึกษา
ละยาวชน จริยธรรมตามหลักค าสอน ยาวชนตางโ ดังนีๅ กิจกรรมทีไ จริยธรรมตามหลัก

ของศาสนายาวชนต าบล  - คายอบรมจริยธรรม ด านินการ ค าสอนของศาสนา
รัษฎา อิสลามดใกละยาวชน  - ยาวชนมีภาวะผูຌน า - พืไอสงสริมภาวะผูຌน า ต าบลรัษฎา ละมีทักษะการสืไอสาร
ละพัฒนาทักษะการ  - คายพุทธบุตร – ธรรมะ ทีไสรຌางสรรค์
สืไอสารของยาวชน ธิดาส าหรับนักรียนชัๅน  - พืไอสงสริมบทบาท - พืไอสงสริมบทบาท ประถมศึกษา สิทธิหนຌาทีไของดใกละ
สิทธิหนຌาทีไ  - คายพุทธธรรมพืไอพัฒนา ยาวชน - พืไอสงสริมยาวชนมี ชีวิต ส าหรับนักรียนชัๅน  - ยาวชนมีทักษะ
ทักษะอาชีพละมีความ มัธยมศึกษา อาชีพละมีความภาค
ภาคภูมิ฿จ฿นทຌองถิไน  - คายยาวชนเมทนตอการ ภูมิ฿จ฿นทຌองถิไน - พืไอสรຌางจิตส านึกละ ทุจริต  - ยาวชนขຌา฿จละ
ความตระหนักการสรຌาง ฯลฯ ตระหนักถึงปัญหาการ
สังคมทีไเมทนตอการทุจริต ทุจริต
กดใกละยาวชย
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

74 ครงการอบรมพัฒนา  - พืไอสงสริมดใกละ  - จัดกิจกรรมพัฒนาศักย- 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวน  - ยาวชนระดับชัๅน กองการศึกษา
ศักยภาพยาวชน ยาวชนต าบลรัษฎามี ภาพดຌานวิชาการก กิจกรรมทีไ ประถมศึกษาปทีไ6ละ
ต าบลรัษฎาสูความ ระดับผลการรียนทีไสูงขึๅน ยาวชนระดับประถมศึกษา ด านินการ มัธยมศึกษาปทีไ 3เดຌรับ
ป็นลิศทางดຌานวิชา ปทีไ 6 มัธยมศึกษาปทีไ 3 การพัฒนาดຌานวิชาการ
การ ละยาวชน฿นขตพืๅนทีไ อยางตใมศักยภาพมี

ต าบลรัษฎา ระดับผลการรียนทีไ
สูงขึๅน75 ครงการกิจกรรมบຌาน  - พืไอ฿หຌยาวชน฿ชຌวลา  - จัดอบรมทักษะดนตรี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ยาวชนเดຌ฿ชຌวลา กองการศึกษา

หลังลิกรียน วาง฿หຌกิดประยชน์หาง กีฬาละกิจกรรมนันทนา- กิจกรรมทีไ วาง฿หຌกิดประยชน์
เกลสิไงสพติดละ การ ฯลฯ หลังลิกรียน ด านินการ หางเกลจากยาสพติด
อบายมุขหลังลิกรียน ตามความสน฿จของนักรียน หลังลิกรียน - พืไอพัฒนาทักษะทาง จากรงรียนบຌานทุงคาฯ,  - ยาวชนเดຌรับการ
ดຌานตางโทีไยาวชนสน฿จ รงรียนกาะสิหร, พัฒนาทักษะดຌานตางโ

รงรียนบຌานกูຌกูละ ทีไสน฿จ
ยาวชนต าบลรัษฎา
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

76 ครงการอบรม฿หຌ  - พืไอสงสริมดใกละ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌ฿น 894,000 894,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวน  - ยาวชนต าบลรัษฎา กองการศึกษา
ความรูຌ฿นการปງองกัน ยาวชนต าบลรัษฎา มี การปງองกันการ฿ชຌสารสพ กิจกรรมทีไ มีทักษะการปฏิสธ
การ฿ชຌยาสพติด฿นดใก ทักษะการปฏิสธละเม ติด฿นดใกนักรียน฿นขต ด านินการ ละเมยุงกีไยวกับสิไง
นักรียน ยุงกีไยวกับสิไงสพติด พืๅนทีไ ซึไงก าลังศึกษานอยู สพติด(ครงการดร์)  - พืไอสริมสรຌางความ ฿นระดับชัๅนประถมศึกษา

ขຌมขใงละสงสริมคุณธรรม ปทีไ 5,6 
จริยธรรม฿หຌกับดใกละ
นักรียน รวมทัๅงการปลูกฝัง
พฤติกรรมการกระท าความ
ดีตัๅงตวัยดใก฿หຌมีการ
ประพฤติปฏิบัติอยางถูกตຌอง
พรຌอมจะป็นพลมืองดี ละ
ป็นก าลัง฿นการพัฒนา
ประทศชาติ฿นอนาคต
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77 ครงการวันดใกหง  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชน  - จัดกิจกรรมวันดใก 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวนดใก  -ประชาชน หนวยงาน กองการศึกษา
ชาติ เดຌรวมกิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ หงชาติดยมีดใกละ ทีไขຌารวม ทัๅงภาครัฐละอกชน

ปຂดอกาสละสดงออกถึง ยาวชนขຌารวมกิจกรรม  กิจกรรม มีสวนรวมรับผิดชอบ
ความสามารถ฿นดຌานตางโ ประมาณ 4,000  คน ตออนาคตของดใกเดຌ - พืไอ฿หຌดใกละยาวชนเดຌ ตระหนักถึงความส าคัญ
รูຌจักบทบาทหนຌาทีไของตน ของดใกละยาวชน
ละอยู฿นระบียบวินัยอันดี  - ดใกละยาวชนเดຌ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมกิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ - พืไอ฿หຌประชาชน  หนวย ปຂดอกาส฿หຌดใกเดຌ
งานภาครัฐละอกชน฿น สดงออกถึงความ
ต าบลรัษฎา  มีสวนรวม สามารถ฿นดຌานตางโ
รับผิดชอบตออนาคตดใก  - ดใกละยาวชนรูຌจัก
ละยาวชน บทบาทของตนละอยู

฿นระบียบวินัยอันดีมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
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78 ครงการสงสริมการ  - พืไอสงสริม฿หຌประชาชน  - จัดการศึกษาอบรม 50,000 50,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวน  - ประชาชนมีการ กองการศึกษา
ศึกษาตลอดชีวิตนอก มีการศึกษาละรียนรูຌ ส าหรับยาวชนละ กิจกรรมทีไ รียนรูຌตลอดชีวิต
ระบบ ตลอดชีวิต ประชาชน฿นทຌองถิไน ด านินการ  - ประชาชนมีคุณภาพ - พืไอสงสริมประชาชน ชีวิตละความป็นอยู

มีคุณภาพชีวิตละความ ทีดี
ป็นอยูทีไดี  - ประชาชนเดຌ฿ชຌวลา - พืไอสงสริม฿หຌประชาชน วาง฿หຌกิดประยชน์
฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์79 ครงการอบรมภาษา  - พืไอสงสริม฿หຌประชาชน  - จัดกิจกรรมอบรมภาษา 90,000 90,000 - - -  - จ านวน  - ประชาชน฿นต าบล กองการศึกษา

ตางประทศพืไอการ มีทักษะการ฿ชຌภาษาตาง ตางประทศพืไอการ กิจกรรมทีไ รัษฎามีความรูຌ มีทักษะ
สืไอสารละอาชีพ ประทศพืไอการสืไอสาร สืไอสารละอาชีพกดใก ด านินการ การ฿ชຌภาษาตาง

ละอาชีพ ยาวชน ละประชาชน฿น ประทศพิไมขึๅน
ต าบลรัษฎาเดຌมีความรูຌ
ละมีทักษะการ฿ชຌภาษา
ตางประทศพิไมขึๅน
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80 ครงการอบรมภาษา  - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ  - จัดกิจกรรมอบรมภาษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน  - ยาวชนมีทักษะดຌาน กองการศึกษา
ตางประทศพืไอ ยาวชนมีทักษะดຌาน ตางประทศ฿หຌกดใก กิจกรรมทีไ ภาษาตางประทศ
ตรียมความพรຌอมสู ภาษาตางประทศพิไมขึๅน ยาวชน ละประชาชนทีไ ด านินการ พิไมขึๅน
ประชาคมอาซียน  - พืไอสงสริม฿หຌยาวชน สน฿จ  - ยาวชนมีความ

มีความพรຌอมดຌานภาษา พรຌอมดຌานภาษากอน
กอนขຌาสูประชาคม ขຌาสูประชาคมอาซียน
อาซียน81 ครงการจัดตัๅงหຌอง  - พืไอป็นหลงรียนรูຌทีไมี  - จัดตัๅงหຌองสมุดประชาชน - - - 5,000,000 -  - จ านวนหຌอง  - มีหຌองสมุดประชาชน กองการศึกษา

สมุดประชาชน บรรยากาศสรຌางสรรค์ ทศบาลต าบลรัษฎา สมุดประชาชน ทีไทันสมัยละหมาะ
ทศบาลต าบลรัษฎา ขຌาถึงละการ฿ชຌบริการ จ านวน 1 หง สมกับบริบททຌองถิไน

อยางทันสมัย  - ทศบาลต าบลรัษฎา - พืไอปลูกฝัง฿หຌดใก จัดบริการการรียนรูຌ
ยาวชนละประชาชนมี ตลอดชีวิตสอดคลຌอง
นิสัยรักการอาน กับความตຌองการของ - พืไอป็นศูนย์กลาง ผูຌ฿ชຌบริการละชุมชน
ทคนลยีละสารสนทศ
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82 ครงการสงสริมการ  - พืไอสงสริม฿หຌประชาชน  - จัดซืๅอหนังสือ หนังสือ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - จ านวน  - ประชาชนมีการ กองการศึกษา
อานของชุมชน฿น มีการศึกษาละรียนรูຌ พิมพ์ วารสาร ฯลฯ ฿หຌก กิจกรรมทีไ รียนรูຌตลอดชีวิต
ต าบลรัษฎา ตลอดชีวิต ศาลาอานหนังสือของชุมชน ด านินการ  - ประชาชนมีคุณภาพ - พืไอสงสริมประชาชน หรือทีไอืไนโ ทีไมีเวຌพืไอ฿หຌ ทีไดี

฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดี ประชาชนเดຌ฿ชຌวลาวางมา  - ประชาชนเดຌ฿ชຌวลา - พีไอสงสริม฿หຌประชาชน อานหนังสือ วาง฿หຌกิดประยชน์
เดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์83 ครงการจัดท าผน  - พืไอจัดท าผนพัฒนา  - จัดท าผนพัฒนาการ 100,000 100,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - กองการศึกษาละ กองการศึกษา,

พัฒนาการศึกษา คุณภาพการศึกษาของ ศึกษาพืไอ฿หຌมีความสอด ทีไมีการด านิน สถานศึกษามีผน รงรียนทศบาล
ทศบาลต าบลรัษฎาละ คลຌองกับผนพัฒนาทຌองถิไน การ พัฒนาการศึกษาทีไสอด ต าบลรัษฎา
สถานศึกษา฿หຌสอดคลຌอง  4 ป ละตอบสนองความ คลຌองกับความตຌองการ ศพด.สังกัด
กับความตຌองการของ ตຌองการของทຌองถิไนทีไทຌ ของทຌองถิไน ทศบาลต าบล
ทຌองถิไน จริง  - ทศบาลต าบลรัษฎา รัษฎา - พืไอ฿หຌทศบาลต าบล ละสถานศึกษา฿น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

รัษฎาละสถานศึกษามี สังกัดมีนวทาง฿นการ
นวทาง฿นการจัดการ จัดการศึกษาทีไสามารถ
ศึกษาทีไสามารถตอบ ตอบสนองความตຌอง
สนองความตຌองการของ การของทຌองถิไน
ทຌองถิไน84 ครงการพิไมประสิทธิ  - พืไอ฿หຌครูเดຌหในสภาพ  - จัดกิจกรรม ดังนีๅ 60,000 60,000 - - -  - จ านวน  - นักรียน ผูຌปกครอง กองการศึกษา

ภาพละประสิทธิผล ทຌจริงของสิไงวดลຌอม 1.จัดอบรม฿หຌความรูຌกครู กิจกรรมทีไ ชุมชนมีจตคติทีไดีตอ
฿นการด านินงานตาม ละสภาพความป็นอยู ละบุคลากรทางการศึกษา ด านินการ ครูละศูนย์พัฒนา
ครงการยีไยมบຌาน ทางครอบครัวของนักรียน 2.จัดท าระบบขຌอมูลระบบ ดใกลใก
ดใกนักรียน  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ สารสนทศ(ดใกปฐมวัย) ศูนย์ ละประสิทธิผล฿นการ 3.จัดประชุมสัญจรพบปะ
พัฒนาดใกลใกละ ด านินงานตามครงการ ผูຌปกครอง ศพด. ละ
รงรียนสังกัดทศบาล ยีไยมบຌานดใกนักรียน รงรียนสังกัดทศบาล
ต าบลรัษฎา (ดใกปฐมวัย) ศูนย์พัฒนา ต าบลรัษฎา

ดใกลใกละรงรียนสังกัด
ทศบาลต าบลรัษฎา
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85 ครงการกอสรຌางวาง  - พืไอปງองกันความปลอด  - กอสรຌางละวางทอ 350,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - สถานทีไราชการมี กองการศึกษา
ทอระบายนๅ าพรຌอม ภัยละอันตรายตางโ ทีไ ระบายนๅ า ค.ส.ล. ละราง ทีไมีการ ความปลอดภัย
บอพัก คสล. ละราง กิดกับนักรียนละผูຌปก ระบายนๅ าพรຌอมฝาตะกรง กอสรຌาง
นๅ าพรຌอมฝาตะกรง ครอง หลใกรงรียนทศบาล
หลใกรงรียนทศบาล ต าบลรัษฎา
ต าบลรัษฎา86 ครงการสงสริมการ  - พืไอสงสริมฟ้นฟู  - สนับสนุนงบประมาณ 180,000 180,000 280,000 280,000 280,000  - จ านวนครัๅง  - ดใกละยาวชนเดຌ กองการศึกษา
รียนรูຌละอบรม คุณธรรมจริยธรรมละ ฿หຌกมัสยิดลีวาอุຌลอิสลาม ทีไ฿หຌการ รียนรูຌหลักค าสอน
จริยธรรมอิสลามบຌาน กิจกรรมภาคบังคับของ ส าหรับครงการสงสริม สนับสนุน ตามหลักศาสนา
บางชีหลຌา อิสลาม การรียนรูຌจริยธรรมทาง งบประมาณ  - ดใกละยาวชน - พืไอสรรสรຌางความป็น ศาสนา ดังนีๅ มุสลิมสามารถด ารง

มนุษย์ทีไสมบูรณ์บบทัๅง 1.จัดกิจกรรมสงสริมการ ชีวิตอยู฿นสังคมเดຌ
รางกาย จิต฿จ สติปัญญา รียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา อยางมีความสุข
พียบพรຌอมดຌวยความรูຌ 2.ดใกยาวชนละประชาชน
คุณธรรมจริยธรรม ทีไนับถือศาสนาอิสลามเดຌรับ

การฝຄกอบรม จ านวน 60 คน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

87 ครงการอบรม  - พืไออบรมละถายทอด  - สนับสนุนงบประมาณ 100,000 100,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ดใก ยาวชน ละ กองการศึกษา
จริยธรรมยาวชนละ ความรูຌกีไยวกับทษของ ฿หຌกมัสยิดลีวาอุຌลอิสลาม ทีไ฿หຌการ ประชาชนมีความรูຌ
ตอตຌานยาสพติดบຌาน ยาสพติด฿หຌดใกละ ส าหรับจัดกิจกรรมครงการ สนับสนุน ความขຌา฿จ฿นการปງอง
บางชีหลຌา ยาวชน อบรมจริยธรรมยาวชนละ งบประมาณ กันตนอง฿หຌหางเกล - พืไอ฿หຌดใกละยาวชน ตอตຌานยาสพติดบຌาน ดังนีๅ จากยาสพติด

ทีไนับถือศาสนาอิสลาม 1.ฝຄกอบรมละศึกษาดูงาน  - จ านวนผูຌติดสาร
หางเกลจากยาสพติด 2.จัดการขงขันกีฬา สพติด฿นพืๅนทีไมีจ านวน

ลดลงจากดิม88 ครงการติดตัๅงหลใก  - พืไอความปลอดภัยก  - สนับสนุนงบประมาณ 200,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - มีศูนย์อบรมศาสนา กองการศึกษา
ดัดประจ าศูนย์อบรม ทรัพย์สินละชีวิตส าหรับ ฿หຌกมัสยิดลีวาอุຌลอิสลาม ทีไ฿หຌการ อิสลามละจริยธรรม
ศาสนาอิสลามละ นักรียน ส าหรับจัดกิจกรรมครงการ สนับสนุน บຌานบางชีหลຌา
จริยธรรมบຌานบางชี  - พืไอสนับสนุนการรียน ติดตัๅงหลใกดัดประจ าศูนย์ งบประมาณ เดຌมาตรฐาน
หลຌา การสอนเดຌอยางมี อบรมศาสนาอิสลามละ

ประสิทธิภาพ จริยธรรมบຌานบางชีหลຌา
ดังนีๅ1.หลใกดัด ขนาด 1.4×1.4 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

มตร จ านวน 1 ชุด2.หลใกดัดขนาด 1.25×2.8 
มตร จ านวน 1 ชุด89 ครงการสงสริมการ  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชน  - สนับสนุนงบประมาณ 180,000 180,000 280,000 280,000 280,000  - จ านวนครัๅง  - ดใกละยาวชนมี กองการศึกษา

รียนรูຌจริยธรรมทาง ทีไนับถือศาสนาอิสลามเดຌ ฿หຌกมัสยิดอิสลามฮุดดีน ทีไ฿หຌการ คุณธรรมตามหลัก
ศาสนา ศึกษาหลักค าสอนของ ส าหรับจัดกิจกรรม สนับสนุน ค าสอนของศาสนา

ศาสนาอิสลาม ครงการสงสริมการรียนรูຌ งบประมาณ  - ดใกละยาวชนมี - พืไอ฿หຌดใกละยาวชน จริยธรรมทางศาสนา ดังนีๅ ภาวะความป็นผูຌน า
มีคุณธรรมจริยธรรมตาม 1.จัดกิจกรรมสงสริมการ
หลักค าสอนของพระ รียนรูຌจริยธรรมทางศาสนา
ศาสดา 2.ดใกยาวชนละประชาชน

ทีไนับถือศาสนาอิสลามเดຌ
รับการฝຄกอบรม  
จ านวน 60 คน 
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

90 ครงการหຌองอัจฉริยะ  - พืไอป็นหลงรียนรูຌ฿น  - สนับสนุนงบประมาณ 609,900 - - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีหลง กองการศึกษา(Smart Classroom)  การศึกษาคຌนควຌาละ ฿หຌกรงรียนบຌานทุงคา ทีไ฿หຌการ รียนรูຌละสืบคຌนควຌา
ศักยภาพของผูຌรียนทาง บุญยขจรประชาอาสา สนับสนุน หาความรูຌพิไมขึๅนละ
ดຌานภาษาอังกฤษ ส าหรับครงการหຌอง งบประมาณ สงผลตอกระบวนการ

อัจฉริยะ(Smar Classroom) จัดการรียนรูຌละผล
ส าหรับด านินการจัดซืๅอ สัมฤทธ์ิทางการรียน
ครุภัณฑ์  ดังนีๅ  - มีสถานทีไทีไจะ฿ชຌ1.ครืไองฉายปรจคตอร์  ส าหรับพัฒนาศักยภาพ
จ านวน  1  ครืไอง ของดใกทีไมีความ2.กระดานปรจคตอร์  สามารถพิศษ ทางดຌาน
จ านวน  1  ครืไอง ภาษาอังกฤษของ3.สืไออิลใกทรอนิกส์ภาษา รงรียน
อังกฤษ จ านวน 1 ครืไอง4.สืไออิลใกทรอนิกส์ภาษา
อาซีไยน จ านวน 1 ครืไอง5.คอมพิวตอร์พกพา  
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

จ านวน  1  ครืไอง6.คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ  
จ านวน  10  ครืไอง7.กระดานอัจฉริยะ จ านวน1 ผน8.ทรทัศน์ จ านวน 1 ครืไอง9.ครืไองส ารองเฟ  จ านวน 12 ครืไอง10.ตຍะคอมพิวตอร์ 
จ านวน 12 ตัว11.กຌาอีๅ  จ านวน  45  ตัว
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

91 ครงการหຌองศูนย์การ  - พืไอ฿ชຌ฿นการจัดการ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 993,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีสืไอการ กองการศึกษา
รียนรูຌ 8 กลุม สาระ รียนการสอนของ รงรียนบຌานทุงคา ทีไ฿หຌการ รียนรูຌทีไทันสมัยละ

รงรียนบຌานทุงคา บุญยขจรประชาอาสา  สนับสนุน ป็นประยชน์ตอการ
บุญยขจรประชาอาสา ส าหรับจัดซืๅอครุภัณฑ์ งบประมาณ รียนการสอน
ละสามารถปฏิบัติงาน ของครงการหຌองศูนย์การ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ การรียนรูຌ 8 กลุมสาระ

ดังนีๅ1.คอมพิวตอร์บบพกพา  420,000
จ านวน  20  ครืไอง2.ครืไองปรับอากาศชนิด 48,000
ขวน ขนาด 15,000 BTU
จ านวน 2 ครืไอง3.กระดานอิลใกทรอนิคส์  205,000
จ านวน  1  ผน4.ครืไองขยายสัญญาณ 8,000
ครือขาย จ านวน 1 ชอง
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

5.ตຍะขาวพรຌอมกຌาอีๅ  15,000
จ านวน  10  ชุด6.ตูຌกใบสืไออิลใกทรอนิกส์  4,000
จ านวน  3  ตูຌ7.ครืไองมัลติมิดียปรจใค 24,000
ตอร์ ขนาด1,600 Lumen
จ านวน  1  ครืไอง8.ตูຌชัๅนวางของบบ 4 ชัๅน 19,200
จ านวน  8  ชุด9.ทรทัศน์บบขวนฝา 25,000
ผนัง (LED TV) ขนาด 50 นิๅว 
จ านวน 1 ครืไอง10.ครืไองพิมพ์พรຌอมถาย 17,000
อกสาร จ านวน  1 ครืไอง11.ครืไองฉาย Lumen PS 52,000750 Visualizer  

143



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

จ านวน 1 ครืไอง12.ปງายนิทศผຌาก ามะยีไ  2,800
ขนาดกวຌาง 120 ซนติมตร 240 ซนติมตร 
จ านวน 1ปງาย 13.ตຍะเมຌบบนัไงพืๅนส าหรับ 13,000
นักรียน(บบพับกใบ)
ขนาด 50 × 80× 32 
ซนติมตร จ านวน 10 ตัว14.วัสดุ/อุปกรณ์สืไอการ 120,000
รียนการสอน 8 กลุมสาระ
การรียนรูຌ15.คาติดตัๅงปลๆักละ 20,000
สายสัญญาณครือขาย
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

92 ครงการพัฒนาหຌอง  - พืไอพัฒนาหຌองสมุด฿หຌ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 400,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - มีหຌองสมุด฿หຌป็น กองการศึกษา
สมุดพืไอการศึกษา ป็นหลงรียนรูຌทีไกຌาว รงรียนบຌานทุงคา บุญย ทีไ฿หຌการ หลงรียนรูຌทีไกຌาวหนຌา

หนຌาละทันสมัยยิไงขึๅน ขจรประชาอาสาส าหรับ สนับสนุน ละทันสมัย - พืไอ฿ชຌ฿นการจัดการ ครงการพัฒนาหຌองสมุด งบประมาณ
รียนการสอนของ พืไอการศึกษา  ดังนีๅ
รงรียนบຌานทุงคา 1.จัดซืๅอหนังสือ - 100,000 - - -"บุญยขจรประชาอาสา" 2.คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ - 147,000 - - -

จ านวน 6  ตัว3.ชัๅนวางของ 3 ชอง - 5,000 - - -
จ านวน 10  ตัว4.ชัๅนวางหนังสือ 30 ชอง - 20,000 - - -
ขนาด  150 × 30 × 90 
ซนติมตร จ านวน  5 ชุด5.ชัๅนวางหนังสือ ขนาด 16 - 13,900 - - -
นิๅว  จ านวน  10  ชุด6.ผนฟมปูพืๅนอัดลาย - 3,500 - - -
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ดอกเมຌคละสี ขนาด 1 × 1 
มตร หนา 10 มิลลิมตร  
จ านวน  10  ชุด7.ตຍะญีไปุຆนเมຌยางพารา - 11,000 - - -
ขาถอดประกอบ 4 จ านวน 5  ตัว8.ตຍะกຌาอีๅนุมนิไม  - 9,600 - - -
จ านวน 2 ชุด9.ครืไองปรับอากาศ  - 40,000 - - -
จ านวน 2 ครืไอง10.จัดซุຌมนิทรรศการ - 50,000 - - -
พระกียรติฯ
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

93 ครงการพัฒนาวง  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 573,934 - -  - จ านวนครัๅง  - มีวงยธวาทิตมีความ กองการศึกษา
ยธวาทิต กลຌาสดงออกถึงความ รงรียนบຌานทุงคา บุญย ทีไ฿หຌการ พรຌอมมีคุณภาพ(Marching band) สามารถละพัฒนาทักษะ ขจรประชาอาสาส าหรับ สนับสนุน สามารถขຌารวม

ทางดຌานดนตรี จัดซืๅอครุภัณฑ์ครงการ งบประมาณ กิจกรรมตางโ
พัฒนาวงยธวาทิต(Marching band) ดังนีๅ1.อัตตຌซกซฟน จ านวน2  ชุด2.ทนนอร์ซกซฟน  
จ านวน  2  ครืไอง3.คลารินใต จ านวน 8 
ครืไอง4.ฟลูຍต ชุบงิน จ านวน 4
ครืไอง5.ทรัมป็ต  ชุบนิกิล 
จ านวน  4  ครืไอง

147
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

6.ทรอมบน  ชุบงิน  
จ านวน 4  คริไอง7.กลองสนร์  จ านวน 2  
ครืไอง8.กลอง฿หญมาร์ซิง18x14
จ านวน 1 ครืไอง9.กลอง฿หญมาร์ซิง20x14
จ านวน 1 ครืไอง10.กลอง฿หญมาร์ซิง22x14
จ านวน 1 ครืไอง11.กลอง฿หญมาร์ซิง24x14
จ านวน 1 ครืไอง12.ฉาบ จ านวน 1 ครืไอง13.ทูบา  จ านวน 1 ครืไอง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

94 ครงการพัฒนา  - พืไอปรับปรุงอางลຌาง  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 210,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - มีอางลຌางหนຌาละ กองการศึกษา
ปรับปรุงอางลຌางหนຌา หนຌาละปรงฟันส าหรับ รงรียนบຌานทุงคา ทีไ฿หຌการ ปรงฟันส าหรับ
 ปรงฟัน นักรียนอนุบาล พืไอ บุญยขจรประชาอาสา สนับสนุน นักรียนอนุบาล

สุขภาพฟันทีไขใงรง ส าหรับจัดกิจกรรมครงการ งบประมาณ - พืไอสงสริมสุขภาพฟัน พัฒนาปรับปรุงอางลຌางหนຌา
ทีไดีละลดปัญหาของรค ปรงฟัน 
ฟันผุ95 ครงการกอสรຌาง  - พืไอ฿หຌนักรียนละ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - - 250,000 -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนละบุคลากร กองการศึกษา

หลังคาทางดินทຌา บุคลากรกิดความสะดวก รงรียนบຌานทุงคา ทีไ฿หຌการ กิดความสะดวกละ
ระยะทาง 60  มตร ละปลอดภัย บุญยขจรประชาอาสา สนับสนุน ปลอดภัย - พืไอลดอุบัติหตุทีไจะ ส าหรับจัดกิจกรรมครงการ งบประมาณ  - ลดอุบัติหตุทีไจะกิด

กิดกับนักรียนละ กอสรຌางหลังคาทางดินทຌา กับนักรียนละบุคลากร
บุคลากรของรงรียน ระยะทาง 60  มตร ของรงรียน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

96 ครงการปรับปรุง  - พืไอสงสริมละพัฒนา  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - - 826,500 -  - จ านวนครัๅง  - มีหຌองปฏิบัติการ กองการศึกษา
พัฒนาหຌองปฏิบัติการ คุณภาพการศึกษาของ รงรียนบຌานทุงคา บุญย ทีไ฿หຌการ วิทยาศาสตร์ทีไมี
วิทยาศาสตร์ รงรียน ขจรประชาอาสาส าหรับ สนับสนุน คุณภาพละเดຌEnrichment  - พืไอยกระดับผลสัมฤทธ์ิ จัดกิจกรรมครงการปรับ งบประมาณ มาตรฐานScience Classroom ทางการรียนวิชา ปรุงพัฒนาหຌองปฏิบัติการ  - นักรียนกิดองค์

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Enrichment ความรูຌจากการ฿ชຌหຌองScience Classroom ดังนีๅ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชิงปริมาณ มีความสุข฿นการรียนรูຌ1.พัฒนานักรียนระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนตຌน  จ านวน 560 คน2.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
นักรียนวิชาวิทาศาสตร์
ละคณิตสาสตร์฿หຌสูงขึๅน
ชิงคุณภาพ1.นักรียนเดຌรับการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ทางดຌานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ละทคนลยี
ตใมตามศักยภาพ2.รงรียนมีรูปบบการจัด
การศึกษาบบบูรณาการ
สะตใมศึกษา97 ครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์  - พืไอ฿หຌนักรียนมีทักษะ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 697,200 - - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีทักษะ฿น กองการศึกษา

พืไอพัฒนาคุณภาพ ฿นการ฿ชຌทคนลยีการ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ การ฿ชຌทคนลยี
การศึกษาทางเกลผาน ศึกษาทางเกลผานทคน ด านินการจัดซืๅอครุภัณฑ์ สนับสนุน การศึกษาทางเกล
ทคนลยีสารสนทศ ลยีสารสนทศ DLIT ตามครงการพืไอพัฒนา งบประมาณ ผานทคนลยี(DLIT)  - พืไอ฿หຌนักรียนทุกคน คุณภาพการศึกษาทางเกล สารสนทศ(DLIT)

เดຌรับอกาสทางการศึกษา ผานทคนลยีสารสนทศ  - นักรียนทุกคนเดຌรับ
ทีไมีคุณภาพอยางสมอ (DLIT) ดังนีๅ อกาสทางการศึกษาทีไ
ภาคทาทียมกัน ชิงปริมาณ มีคุณภาพอยางสมอ - รงรียนมีสืไอทคนลยี 1.นักรียนตัๅงตระดับ ภาคทาทียมกัน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ทันสมัยรองรับการรียน อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  - รงรียนมีสืไอ
รูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 ตอนตຌนเดຌรียนรูຌสืไอ ทคนลยีทีไทันสมัย

ทคนลยีพืไอพิไม รองรับการรียนรูຌ฿น
ประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌ ศตวรรษทีไ  21
รຌอยละ 802.รงรียนมีครุภัณฑ์(DLIT)
ชิงคุณภาพ1.นักรียนละครูมีทักษะ
฿นการ฿ชຌทคนลยีการ
ศึกษาทางเกลผานทค
นลยีสารสนทศป็น
ครืไองมือ฿นการรียนรูຌ2.นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการรียนสูงขึๅน 
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

98 ครงการพัฒนา  - พืไอพัฒนาปรับปรุงรง  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 599,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - รงอาหารมีมาตรฐาน กองการศึกษา
ปรับปรุงรงอาหาร อาหาร฿หຌเดຌมาตรฐาน รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ ถูกหลักสุขาภิบาล
พืไอสุขอนามัยของ สะอาด ปลอดภัย ด านินการปรับปรุงรง สนับสนุน  - นักรียนละครูมี
นักรียน  - พืไอรองรับการ฿ชຌ อาหาร฿หຌถูกสุขอนามัยดย งบประมาณ สถานทีไรับประทาน

บริการของนักรียนละ มีรายละอียด ดังนีๅ อาหารละอาหารทีไ 
บุคลากร฿นรงรียน ชิงปริมาณ สะอาดปลอดภัย1.รงอาหารทีไเดຌมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

ชิงคุณภาพ2.นักรียนเดຌรับการสงสริม
ละพัฒนา฿นดຌานรางกาย  
อารมณ์  สังคม  จิต฿จละ
สติปัญญาทุกคน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

99 ครงการอางลຌางมือ  - พืไอสรຌางอางลຌางมือ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 150,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - รงรียนมีอางลຌางมือ กองการศึกษา
ลຌางหนຌาระดับกอน อางลຌางหนຌา ฿หຌนักรียน รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ ลຌางหนຌาทีไถูกลักษณะ 
ประถมศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา กอสรຌางอางลຌางมือลຌางหนຌา สนับสนุน มีความปลอดภัยละ

฿หຌถูกสุขลักษณะ  มีความ นักรียนระดับกอนประถม งบประมาณ พียงพอตอจ านวนของ
ปลอดภัยละพียงพอตอ ศึกษา ดยมีรายละอียดดังนีๅ นักรียน
จ านวนของนักรียน ชิงปริมาณ  - นักรียนมีสุขนิสัยทีไดี - พืไอสริมสรຌางสุขนิสัย 1.สรຌางอางลຌางมือลຌางหนຌา ฿นการดูลรักษาความ
ทีไดี฿นการปฏิบัติกิจวัตร จ านวน 50 กຍอก สะอาดรางกายของตน
ประจ าวัน 2.จัดท าทอนๅ าทิๅง  

จ านวน 1 หง3.ติดตัๅงกระจกงารอบอาง
ลຌางมือลຌางหนຌา
ชิงคุณภาพ1.นักรียนมีสุขนิสัยทีไดี฿น
การดูลรักษาความสะอาด
รางกาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

100 ครงการพัฒนาสนาม  - พืไอจัด฿หຌมีครืไองลน  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 299,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - รงรียนมีครืไองลน กองการศึกษา
ละครืไองลนสนาม สนามกลางจຌง รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ สนามกลางจຌงทีไมี
ส าหรับนักรียนกอน  - พืไอจัด฿หຌบริวณอาคาร ด านินการพัฒนาสนาม สนับสนุน จ านวนหมาะสม 
ระดับประถมศึกษา รียนนักรียนปฐมวัย มี ละครืไองลนสนาม ส าหรับ งบประมาณ ปลอดภัยส าหรับ

รัๅวรอบขอบชิดมีประตูขຌา นักรียนกอนชัๅนประถมวัย ดใกปฐมวัย-ออกป็นสัดสวนสรຌางความ ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ  - นักรียนมีพัฒนา
ปลอดภัย฿หຌกับนักรียน ชิงปริมาณ นดຌานรางกาย - พืไอสงสริมพัฒนาการ 1.พัฒนาสนามละครืไอง อารมณ์ สังคม 
฿หຌดใกปฐมวัยทัๅงทางดຌาน ลนสนามกลางจຌงทีไมี จิต฿จละสติปัญญา
รางกายอารมณ์ สังคม ความหมาะสมละ ทีไสูงขึๅน
จิต฿จละสติปัญญาดีขึๅน ปลอดภัย2.ส าหรับดใกปฐมวัย

พัฒนาบริวณอาคารรียน
มีรัๅวรอบขอบชิดป็น
สัดสวน 8,072,660 6,948,560 5,133,934 10,636,500 4,560,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

101 ครงการปรับปรุงหຌอง  - พืไอสงสริมละ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 254,790 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีประสบ- กองการศึกษา
วิทยาศาสตร์ สนับสนุนกระบวนการ รงรียนกาะสิหร ทีไ฿หຌการ การณ์ความสามารถ

รียนการสอนอยางมี ส าหรับด านินการปรับปรุง สนับสนุน พิไมศักยภาพทาง
ประสิทธิภาพ หຌองวิทยาศาสตร์ ดยมี งบประมาณ วิทยาศาสตร์สูงขึๅน - พืไอสรຌางบรรยากาศ ปງาหมาย ดังนีๅ  - นักรียนมีทักษะ
หงการรียนรูຌละมีจต ชิงปริมาณ พืๅนฐานกระบวนการ
คติทีไดี฿นการรียนรูຌ 1.นักรียนทุกคนมีอกาสเดຌ รียนรูຌทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิ ฿ชຌหຌองวิทยาศาสตร์฿นการ ละสามารถน าเปปรับ
฿นการรียนสูงขึๅน สรຌางความรูຌ ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ

ชิงคุณภาพ2.หຌองวิทยาศาสตร์รงรียน
กาะสิหรมีบรรยากาศทีไ
อืๅอตอการรียนการสอน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

102 ครงการพัฒนา  - พืไอพัฒนาทักษะภาษา  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 372,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีการพัฒนา กองการศึกษา
คุณภาพการรียนการ อังกฤษดຌานการฟัง การ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ ทักษะภาษาอังกฤษ
สอนภาษาตางประทศ พูด การอานละการ ด านินการพัฒนาคุณภาพ สนับสนุน ดຌานการฟัง การพูด 
สูลกกวຌาง ขียนของนักรียน฿หຌสูงขึๅน การจัดการรียนการสอน งบประมาณ การอานละการขียน - พืไอสงสริมความป็น ภาษาตางประทศสูลก ทีไสูงขึๅน

ลิศทางดຌานภาษาอังกฤษ กวຌางดยมีปງาหมาย ดังนีๅ  - นักรียนสามารถ฿ชຌ - พืไอ฿หຌนักรียนมีจตคติ ชิงปริมาณ ภาษาอังกฤษพืไอการ
ทีไดีตอการรียนรูຌภาษา 1.นักรียนชัๅนประถมศึกษา สืไอสาร฿นชีวิตประจ า
อังกฤษละรูຌจักการ จนถึงชัๅนมัธยมศึกษา วัน
ท างานรวมกับผูຌอืไน ตอนตຌนทุกคนเดຌรียนรูຌ - พืไอ฿หຌนักรียนสามารถ ภาษาอังกฤษจากจຌาของ
฿ชຌภาษาอังกฤษพืไอการ ภาษา ดย฿ชຌหຌองปฏิบัติ
สืไอสาร฿นชีวิตประจ าวัน การทางภาษา(Sound Lab)

ชิงคุณภาพ1.นักรียนชัๅนประถมศึกษา
จนถึงชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

สามารถฟัง พูด อาน ขียน
ภาษาอังกฤษเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ103 ครงการจัดหาวิทยากร  - พืไอสงสริมการพัฒนา  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 288,000 - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีพัฒนา กองการศึกษา

ภาษาอังกฤษ คุณภาพการศึกษาของ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ การทางดຌานภาษา
รงรียน฿หຌตใมศักยภาพ ด านินการจัดหาวิทยากร สนับสนุน อังกฤษดีขึๅน - พืไอ฿หຌนักรียนน า ภาษาอังกฤษ ดยมี งบประมาณ  - นักรียนเดຌฝຄกทักษะ
ความรูຌทางดຌานภาษา ปງาหมาย ดังนีๅ ฿นสถานการณ์ตางโ
อังกฤษเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ า ชิงปริมาณ ละพิไมพูนทักษะ
วันหรือประกอบอาชีพ฿น 1.นักรียนประถมศึกษาปทีไ ภาษาอังกฤษมากยิไงขึๅน
อนาคต 5 จนถึงมัธยมศึกษาตอนตຌน  - นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิ - พืไอ฿หຌนักรียนพัฒนา เดຌรับการพัฒนาทักษะ ทางการรียนดีขึๅน 
ตนอง฿นวิธีคิดวิคราะห์ ภาษาอังกฤษทัๅงการฟัง พูด สรຌางบรรยากาศ฿นการ
มีจิตส านึกตอตนองละ อาน ขียน     รียนการสอน
ชุมชนดยการ฿ชຌภาษา ชิงคุณภาพ
อังกฤษป็นสืไอกลาง
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

2.นักรียนเดຌน าความรูຌดຌาน
ภาษาอังกฤษมาพัฒนา
ตนองละสามารถสืไอสาร
ภาษาอังกฤษเดຌอยางถูกตຌอง
ตามหลักของจຌาของภาษา104 ครงการคายสงสริม  - พืไอพิไมทักษะละ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 207,100 -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนกิดทักษะ กองการศึกษา

ทักษะกระบวนการ กระบวนการรียนรูຌ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ การท างานระบบกลุม
ทางวิทยาศาสตร์ ทางดຌานวิทยาศาสตร์ ด านินการครงการคาย สนับสนุน มีความรับผิดชอบ - พืไอสงสริมละปลูกฝัง สงสริมทักษะกระบวนการ งบประมาณ กลຌาสดงออก ละ

฿หຌนักรียนมีจตคติทีไดีตอ ทางวิทยาศาสตร์ ดยมี ป็นผูຌน า ละผูຌตามทีไดี
วิทยาศาสตร์ละสรຌาง ปງาหมาย ดังนีๅ เดຌตระหนักถึงคุณคา
รงจูง฿จ฿นการรียน ชิงปริมาณ การรียนรูຌวิทยาศาสตร์
ระดับทีไสูงขึๅน 1.นักรียนมัธยมศึกษาปทีไ  - นักรียนมีจตคติทีไมี - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียน 1-3 จ านวน 40 คนเดຌขຌา ตอวิชาวิทยาศาสตร์
รูຌละรูຌจักรียนรูຌจาก รวมกิจกรรมคาย มากขึๅน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

หลงรียนรูຌ วิทยาศาสตร์2.ครูผูຌสอนกลุมสาระการ
รียนรูຌวิทยาศาสตร์  
จ านวน 10  คนเดຌขຌารวม
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร์
ชิงคุณภาพ1.นักรียนมัธยมศึกษาปทีไ 1-3 มีทักษะละ
กระบวนการรียนรูຌทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึๅน2.นักรียนมีจตคติทีไดีตอ
วิทยาศาสตร์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

105 ครงการศึกษาหลง  - พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรับ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 200,625 - -  - จ านวนครัๅง  - ผูຌรียนเดຌรับประสบ กองการศึกษา
รียนรูຌประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ตรง฿นการ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ การณ์ตรง฿นการศึกษา
เทยสรຌางความภาค ศึกษาจากหลงรียนรูຌทาง ด านินการครงการศึกษา สนับสนุน จากหลงรียนรูຌทาง
ภูมิ฿จ฿นผนดิน ประวัติศาสตร์ชาติเทย หลงรียนรูຌประวัติศาสตร์ งบประมาณ ประวัติศาสตร์เทย - พืไอ฿หຌผูຌรียนมีความรูຌ เทยสรຌางความภาคภูมิ฿จ฿น  - ผูຌรียนมีความรูຌ 

ความขຌา฿จ฿นบทรียน ผนดินดยมีปງาหมายดังนีๅ ความขຌา฿จ฿นบทรียน
กีไยวกับประวัติศาสตร์ ชิงปริมาณ กีไยวกับประวัติศาสตร์
มากยิไงขึๅน 1.นักรียนประถมศึกษาป มากยิไงขึๅน

ทีไ 5  จ านวน  35  คน2.ครูผูຌสอนกลุมสาระการ
รียนรูຌสังคมศึกษา 
จ านวน 5 คน
ชิงคุณภาพ1.นักรียนประถมศึกษา
ปทีไ 5 เดຌรับการพัฒนา฿น
ดຌานความรูຌ ความรักสามัคคี

161



แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ความมีระบียบวินัย 
คุณลักษณะพึงประสงค์ 
รຌอยละ 100 106 ครงการตามรอย  - พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรับ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - - 208,900 -  - จ านวนครัๅง  - ผูຌรียนเดຌรับ กองการศึกษา

สุนทรภู ประสบการณ์ตรง฿นการ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ ประสบการณ์ตรง
ศึกษาจากหลงรียนรูຌ ด านินการครงการตาม สนับสนุน ฿นการศึกษาจากหลง
ทางประวัติละผลงาน รอยสุนทรภู ดยมี งบประมาณ รียนรูຌทางประวัติละ
ของสุนทรภู ปງาหมาย ดังนีๅ ผลงานของสุนทรภู  - พืไอสรຌางความตระหนักละชิงปริมาณ  - ผูຌรียนตระหนักละ
฿หຌผูຌรียนหในคุณคาของ 1.นักรียนประถมศึกษา หในคุณคาของ
วรรณคดีเทย ปทีไ 5 จนถึงมัธยมศึกษา วรรณคดีเทย - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรวม ปทีไ 3  จ านวน  36  คน  - ผูຌรียนเดຌรวมสดง
สดงออกละมีพัฒนาการ ชิงคุณภาพ ออกละมีพัฒนาการ
ทักษะทางดຌานภาษาเทย 1.นักรียนมีความรูຌกีไยวกับ ทักษะทางดຌานภาษา

ประวัติละผลงานของ เทย
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

สุนทรภูมากขึๅน2.นักรียนกิดความ
ตระหนักละหในคุณคาของ
วรรณคดีเทย 107 ครงการรงรียน  - พืไอ฿หຌนักรียนมีตียง  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 58,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - รงรียนมีตียง กองการศึกษา

สงสริมสุขภาพ พยาบาลละวัสดุอุปกรณ์ รงรียนกาะสิหร ส าหรับ ทีไ฿หຌการ พยาบาลละวัสดุ
ทีไอืๅอตอการปฐมพยาบาล ด านินการครงการ สนับสนุน อุปกรณ์ทีไอืๅอตอการ - พืไอ฿หຌรงรียนมียาละ รงรียนสงสริมสุขภาพ งบประมาณ ปฐมพยาบาล
วชภัณฑ์ส าหรับบริการ ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ
นักรียนละบุคลากร ชิงปริมาณ
฿นรงรียน  - รงรียนมีตียงพยาบาล - พืไอ฿หຌนักรียนละ ละวัสดุอุปกรณ์ทีไอืๅอตอ
บุคลากร฿นรงรียนมี การปฐมพยาบาล
สถานทีไ฿นการปฐม
พยาบาล
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ
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108 ครงการอนุรักษ์  - พืไอ฿หຌดใกเดຌรูຌจัก  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 35,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - ดใกรูຌจักประหยัด กองการศึกษา
วัฒนธรรมเทย ประหยัดรูຌจัก฿ชຌละรักษา รงรียนบຌานกูຌกู  ส าหรับ ทีไ฿หຌการ รูຌจัก฿ชຌละรักษา

ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม ด านินการครงการอนุรักษ์ สนับสนุน ทรัพยากรละสิไงวด - พืไอ฿หຌดใกประพฤติ วัฒนธรรมเทย งบประมาณ ลຌอม
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมเทย ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ  - ดใกประพฤติปฏิบัติ - พืไอสงสริม฿หຌครูเดຌ ชิงปริมาณ ตามวัฒนธรรมเทย
ปลูกฝัง฿หຌดใกรวมสืบสาน 1.นักรียน จ านวน312คน  - ครูสงสริม ปลูกฝัง
ประพณีละวัฒนธรรมเทย ชิงคุณภาพ ฿หຌดใกเดຌรวมสืบสาน - พืไอ฿หຌครูเดຌจัดอกาส 1.ดใกรูຌจักประหยัด รูຌจัก฿ชຌ ประพณีละ
฿หຌดใกเดຌรียนรูຌละขຌา ละรักษาทรัพยากรละ วัฒนธรรมเทย
รวมกิจกรรม฿นอกาส สิไงวดลຌอม  - ครูจัดอกาส฿หຌดใก
ส าคัญตางโรวมกับชุมชน 2.ดใกประพฤติปฏิบัติตาม 8,136,210 7,545,900 5,829,659 10,845,400 4,560,000 เดຌรียนรูຌละขຌารวม - พืไอ฿หຌผูຌปกครองละ วัฒนธรรมเทย กิจกรรม฿นอกาสวัน
ชุมชนขຌามามีสวนรวม฿น 3.ครูสงสริม ปลูกฝัง฿หຌดใก ส าคัญตางโ รวมกับ
การพัฒนาสถานศึกษา เดຌรวมสืบสานประพณีละ ชุมชน

วัฒนธรรมเทย  - ผูຌปกครองละชุมชน
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4.ครูจัดอกาส฿หຌดใกเดຌ ขຌามามีสวนรวม฿นการ
รียนรูຌละขຌารวมกิจกรรม พัฒนาสถานศึกษา
฿นอกาสวันส าคัญตางโ 
รวมกับชุมชน5.ผูຌปกครองละชุมชนขຌา
มามีสวนรวม฿นการพัฒนา
สถานศึกษา109 ครงการจัดซืๅอตຍะ  - พืไอ฿หຌนักรียนมีตຍะ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 97,920 - - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีตຍะกຌาอีๅ กองการศึกษา

กຌาอีๅนักรียน ระดับ กຌาอีๅนัไงรียนละท า รงรียนบຌานกูຌกู  ส าหรับ ทีไ฿หຌการ นัไงรียนละท า
ปฐมวัย กิจกรรมอยางพียงพอ ด านินการครงการ สนับสนุน กิจกรรมอยางพียงพอ - พืไอ฿หຌนักรียนสามารถ รงรียนสงสริมสุขภาพ งบประมาณ  - นักรียนรวมกิจกรรม

รวมกิจกรรมการจัด ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ การจัดประสบการณ์
ประสบการณ์การรียนรูຌ ชิงปริมาณ การรียนรูຌอยางราบรืไน
อยางราบรืไน  - นักรียนระดับชัๅนอนุบาล  - สภาพวดลຌอมอืๅอ - พืไอพัฒนาสภาพวด ปทีไ 1 ละ2 มีตຍะกຌาอีๅ ตอการจัดประสบการณ์
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ลຌอม฿นการจัดประสบ- ถูกตຌองตามขนาดความสูง การรียนรูຌอยาง
การณ์การรียนรูຌทีไ ของนักรียน หมาะสม
หมาะสม ชิงคุณภาพ - นักรียนระดับชัๅนอนุบาล

ปทีไ 1 ละ2 ทุกคนปฏิบัติ
งานเดຌอยางสะดวกราบรืไน110 ครงการรงรียน  - พืไอลดปริมาณขยะ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 200,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - ครู บุคลากรละ กองการศึกษา

ปลอดขยะ (Zero ภาย฿นรงรียน รงรียนบຌานกูຌกู  ส าหรับ ทีไ฿หຌการ นักรียนมีจิตส านึก฿นWaste School)  - พืไอสงสริมการจัดการ ด านินการครงการรงรียน สนับสนุน การอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
ขยะภาย฿นรงรียน ปลอดขยะ ดยมีปງาหมาย งบประมาณ  - รงรียนมีการจัด - พืไอน าความรูຌทีไเดຌ ดังนีๅ การดຌานสิไงวดลຌอมทีไดี
ประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ า ชิงปริมาณ  - นักรียนมีรายเดຌ
วัน 1.นักรียนรงรียนบຌานกูຌกู สริมจากกิจกรรมการ

จ านวน 312 คน ยกขยะ2.ครูละบุคลากร  - สภาพวดลຌอม฿น
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จ านวน 20 คน รงรียนดีขึๅน เมมี
ชิงคุณภาพ มลพิษ฿นสิไงวดลຌอม1.ครู บุคลากร ละนักรียน
รงรียนบຌานกูຌกู รຌอยละ 100 ขຌารวมครงการ
รงรียนปลอดขยะ (ZeroWest School) 111 ครงการคายวิชาการ  - พืไอยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 96,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการศึกษา

ทางการรียนของนักรียน รงรียนบຌานกูຌกู  ส าหรับ ทีไ฿หຌการ ทางการรียนสูงขึๅน - พืไอสงสริมนักรียน ด านินการครงการคาย สนับสนุน  - นักรียนมีคุณลักษณะ
ดຌานทักษะการสืไอสาร วิชาการ ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ งบประมาณ อันพังประสงค์ตามหลัก
ภาษาอังกฤษ ชิงปริมาณ สูตร - พืไอสงสริมนักรียน 1.นักรียนชัๅนประถมศึกษา  - นักรียนเดຌรับความรูຌ
ดຌานทักษะการคิดวิคราะห์ ปทีไ 1-6 รงรียนบຌานกูຌกู พิไมติมทัๅง 5 กลุมสาระ

จ านวน 258 คน การรียนรูຌ สนุกสนาม
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ชิงคุณภาพ กับกิจกรรม กม ละ1. นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง นันทนาการ ฿นตละ
การรียนสูงขึๅนรຌอยละ 80 ฐานทีไคณะวิทยากร2.นักรียนมีทักษะดຌานการ จัดขึๅน
สืไอสารภาษาอังกฤษสูงขึๅน
รຌอยละ 603.นักรียนมีทักษะดຌานการ
คิดวิคราะห์สูงขึๅนรຌอยละ90112 ครงการพัฒนาหຌอง  - พืไอปรับปรุงละ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ 73,800 - - - -  - จ านวนครัๅง  - รงรียนมีหຌองสมุด กองการศึกษา

สมุดมีชีวิต พัฒนาหຌองสมุดรงรียน รงรียนบຌานกูຌกู  ส าหรับ ทีไ฿หຌการ สงสริมการจัดกิจกรรม
฿หຌมีความพรຌอม฿นทุกโ ด านินการครงการพัฒนา สนับสนุน การรียนการสอน
ดຌาน หຌองสมุดมีชีวิต ดยมี งบประมาณ  - คุณภาพนักรียนมี - พืไอ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม ปງาหมาย ดังนีๅ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
การรียนการสอนของ ชิงปริมาณ รียนสูงขึๅน
รงรียน  - หຌองสมุดมีชีวิตรงรียน  - นักรียนละบุคลากร
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 - พืไอ฿หຌนักรียนละครู บຌานกูຌกู จ านวน 1 หຌอง ฿นรงรียน มีนิสัยรัก
ขຌามา฿ชຌบริการ฿นการหา ชิงคุณภาพ การอานละสวงหา
ความรูຌพิไมติมนอกหนือ  - ครูละนักรียนขຌามา฿ชຌ ความรูຌดຌวยตนองจาก
จาก฿นหຌองรียน บริการหຌองสมุดมีชีวิต หຌองสมุดหลงรียนรูຌ 

รຌอยละ100 ละสืไอตางโ รอบตัว113 ครงการปรับปรุง  - พืไอยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 250,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนสรຌางสรรค์ กองการศึกษา
พัฒนาหຌองวิทยาศาสตร์ ทางการรียนของนักรียน รงรียนบຌานกูຌกู  ส าหรับ ทีไ฿หຌการ ผลงานทางวิทยาศาสตร์

฿นกลุมสาระการรียนรูຌ ด านินการครงการปรับปรุง สนับสนุน ฿หมโ ฿นรูปของครง
วิทยาศาสตร์฿หຌสูงขึๅน พัฒนาหຌองวิทยาศาสตร์ งบประมาณ งานวิทยาศาสตร์ - พืไอสงสริมละสนับ ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ  - นักรียนมีทักษะการ
สนุนการจัดกระบวนการ ชิงปริมาณ สืบสาะหาความรูຌ ละ
สอนดยนຌนผูຌรียนป็น 1.หຌองวิทยาศาสตร์ รูຌจักการกຌปัญหาตางโ
ส าคัญ จ านวน 1 หຌองรียน เดຌอยางถูกวิธี - พืไอนักรียนเดຌรียน 2.นักรียนรงรียนบຌานกูຌกู  - นักรียนตระหนักถึง
หຌองรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 312 คน ความส าคัญของวิทยา-
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ทีไมีคุณภาพ ชิงคุณภาพ ศาสตร์฿นการน าเป฿ชຌ1.นักรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง ฿นชีวิตประจ าวัน
การรียน฿นกลุมสาระการ
รียนรูຌวิทยาศาสตร์สูงขึๅน
รຌอยละ 802.นักรียนรงรียนบຌานกูຌกู
รຌอยละ 100 เดຌ฿ชຌหຌองรียน
วิทยาศาสตร์114 ครงการหຌองรียน  - พืไอพัฒนานักรียน฿หຌ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 272,000 - -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนเดຌรับอกาส กองการศึกษา

อัจฉริยะ ป็นคนดี มีความรูຌละมี รงรียนบຌานกูຌกู  ส าหรับ ทีไ฿หຌการ ทางการศึกษาอยางทา(Smart Classroom) ความสามารถ฿นการรียน ด านินการครงการหຌอง สนับสนุน ทียมกันทุกคน
รูຌดຌวยตนองอยางมีประ รียนอัจฉริยะ งบประมาณ  - นักรียนเดຌรับการ
สิทธิภาพตลอดชีวิต ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ พัฒนาทักษะละการ - พืไอยกระดับการศึกษา ชิงปริมาณ รียนรูຌทคนลยี฿หมโ
ของรงรียน฿นทุกลุมสาระ 1.หຌองรียนอัจฉริยะ อยางมีประสิทธิภาพละ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

฿หຌมีผลการรียนทีไสูงขึๅน จ านวน 1 หຌองรียน เดຌรับทักษะการรียนรูຌ - พืไอพัฒนาครูละบุคลากร 2.นักรียนรงรียนบຌานกูຌกู ดຌวยตนอง
฿หຌมีความสามารถ฿นการ฿ชຌ จ านวน 312 คน  - ครูผูຌสอนมีทักษะการ
ทคนลยีละสืไออิลใกทรอ ชิงคุณภาพ สอนละทักษะทางดຌาน
นิกส์ตางโ พืไอการรียนการ 1.นักรียนละครูสามารถ ทคนลยีพิไมมากขึๅน
สอนอยางมีประสิทธิภาพ ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ

ละสืไออิลใกทรอนิกส์ตางโ
พืไอจัดการรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ ละมี
ผลการรียนดีขึๅน2.นักรียนละครูรงรียน
บຌานกูຌกู รຌอยละ 100 เดຌ฿ชຌ
หຌองรียนอัจฉริยะ (SmartClassroom)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

115 ครงการ DLIT ทุก  - พืไอจัดการรียนการ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - - 383,000 -  - จ านวนครัๅง  - นักรียนทุกคนเดຌรับ กองการศึกษา
หຌองรียน สอนดย฿ชຌ DLIT ครบ รงรียนบຌานกูຌกู  ส าหรับ ทีไ฿หຌการ การสงสริมพัฒนา฿หຌ

ทุกหຌอง ด านินการครงการ DLIT สนับสนุน กิดการรียนรูຌตาม - พืไอยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ทุกหຌองรียน งบประมาณ ทักษะ฿นศตวรรษทีไ 21
ทางการรียนของนักรียน ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ  - นักรียนเดຌรียนรูຌ

ชิงปริมาณ กียวกับทคนลยี1.หຌองรียนทุกหຌองมีสืไอการ อยางสรຌางสรรค์
จัดการรียนรูຌ DLIT  - อินตอร์นใตครอบ
จ านวน 8 หຌอง คลุมทัๅงรงรียน
ชิงคุณภาพ1.นักรียนรຌอยละ 100 
รียนรูຌดຌวยรูปบบ DLIT 2.นักรียนรຌอยละ 80 มีผล
สัมฤทธ์ิทางการรียนสูงขึๅน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

116 ครงการอาหาร 1.พืไอ฿หຌนักรียนมี สนับสนุนงบประมาณ฿หຌก 5,828,000 5,828,000 5,828,000 5,828,000 5,828,000  - จ านวนครัๅง 1.นักรียนมีอาหาร กองการศึกษา
กลางวัน อาหารกลางวัน รงรียนสังกัด สพป. ทีไตัๅง ทีไ฿หຌการ กลางวันรับประทาน

รับประทานทุกคน อยู฿นขตต าบลรัษฎา สนับสนุน ทุกคน2.พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรับ ส าหรับป็นคาอาหาร งบประมาณ 2.นักรียนเดຌรับ
ประทานอาหารกลาง กลางวันนักรียน ดังนีๅ ประทานอาหารกลาง
ทีไมีคุณภาพทุกคน 1.รงรียนบຌานกูຌกู จ านวน 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 วันทีไมีคุณภาพทุกคน310 คน2.รงรียนบຌานทุงคาฯ 1,788,000 1,788,000 1,788,000 1,788,000 1,788,000

จ านวน 447 คน3.รงรียนกาะสิหร 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
จ านวน 700 คน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

117 ครงการวันยาวชน  - พืไอสงสริมละสนับสนุน  - ด านินการ ดังนีๅ 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน  - ยาวชนรวมจัด กองการศึกษา
หงชาติ ยาวชนขຌามีสวนรวม฿นการ 1.จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ กิจกรรมทีไ กิจกรรมทีไสรຌางสรรค์

จัดกิจกรรมทีไสรຌางสรรค์ป็น 2. จัดนิทรรศการ ด านินการ ป็นประยขน์ตอการ
ประยชน์ตอการพัฒนา กลุมปງาหมายคือ ยาวชน พัฒนาตนอง
ตนอง ฿นขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา  - ยาวชนมีความ - พืไอสงสริม฿หຌยาวชนมี ตระหนัก฿นคุณคาของ
ความตระหนัก฿นคุณคา ตนองทีไรวมรงรวม฿จ
ของตนองทีไรวมรงรวม฿จ สามัคคีละสียสละ
สามัคคีละสียสละสวนตน สวนตนพืไอประยชน์
พืไอประยชน์สวนรวม สวนรวม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

118 ครงการสงสริม  - พืไอ฿หຌนักรียนมีจตคติ  - ด านินการ ดังนีๅ 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - นักรียนมีจตคติ กองการศึกษา
ประชาธิปเตย฿นสถาน ทีไดีกีไยวกับการปกครอง 1.จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความ กิจกรรมทีไ ทีไดีกีไยวกับการปกครอง
ศึกษา ระบอบประชาธิปเตย รูຌสงสริมประชาธิปเตย ด านินการ ระบอบประชาธิปเตย - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌ 2. จัดนิทรรศการ  - นักรียนเดຌรียนรูຌ

ละฝຄกตนองกีไยวกับการ กลุมปງาหมายคือ นักรียน ละฝຄกตนองกีไยวกับ
฿ชຌสิทธิสรีภาพ ความสมอ รงรียน฿นสังกัด สพป. การ฿ชຌสิทธิสรีภาพ 
ภาคละหนຌาทีไตามระบอบ ภูกใต ฿นขตต าบลรัษฎา ความสมอภาคละ
ประชาธิปเตย หนຌาทีไตามระบอบ - พืไอสงสริม฿หຌนักรียนมี ประชาธิปเตย
ความรับผิดชอบรวมกัน  - นักรียนมีความ
ประยชน์ทัๅงปวงของ รับผิดชอบรวมกัน
รงรียน ประยชน์ทัๅงปวงของ

รงรียน
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ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

119 ครงการกอสรຌางติดตัๅง  - พืไอ฿หຌประชาชนละผูຌ  - ด านินการดังนีๅ - 600,000 - - -  - จ านวน  - ประชาชนละผูຌ กองการศึกษา
ปງายศูนย์พัฒนาดใก สัญจรเปมาทราบถึงชืไอละ 1. กอสรຌางติดตัๅงปງายบอก ปງายทีไท าการ สัญจรเปมาทราบถึงชืไอ
ลใกละรงรียน฿น บอกสຌนทางศูนย์พัฒนา ทางศูนย์พัฒนาดใกลใกละ กอสรຌาง ละบอกสຌนทางศูนย์
สังกัดทศบาลต าบล ดใกลใกละรงรียน฿น รงรียน฿นสังกัดทศบาล พัฒนาดใกลใกละ
รัษฎา สังกัดทศบาลต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา ม.3 รงรียน฿นสังกัด

จ านวน 4 ปງาย ทศบาลต าบลรัษฎา2.กอสรຌางปງาย ศพด.ทศบาล สะดวก฿นการดินทาง
ต าบลรัษฎา (หลมตุຍกก)
จ านวน 1 ปງาย3. กอสรຌางติดตัๅงปງายบอก
ทางศพด.ทศบาลรัษฎา (หลมตุຍกก)
จ านวน 3 ปງาย4. กอสรຌางติดตัๅงปງายบอก
ทางศพด.รงรียนบຌานทุงคา "บุญยขจรประชาอาสา" ม.5
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

จ าวน 2 ปງาย5. กอสรຌางปງาย ศพด.บຌาน
ทารือ฿หม ม.7
จ านวน 1 ปງาย6. กอสรຌางติดตัๅงปງายบอก
ทาง ศพด. บຌานทารือ฿หม 
ม.7 จ านวน 2 ปງาย120 ครงการกอสรຌางฐาน  - พืไอท าฐานวางถังกใบนๅ า  - กอสรຌางฐานวางถังกใบนๅ า - 14,000 - - -  - จ านวน  -รงรียนทศบาล กองการศึกษา

วางถังกใบนๅ าบนดิน พืไอรองรับการอุปภค฿น บนดิน ค.ส.ล. ขนาดเมนຌอย ฐานวางถัง ต าบลรัษฎาละศพด.
ค.ส.ล. สถานศึกษา กวา 2.00 x2.00x0.50 กใบนๅ าทีไท า รงรียนบຌานทุงคา - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น มตร รงรียนทศบาล การกอสรຌาง "บุณยขจรประชาอาสา"

การปฏิบัติงาน ต าบลรัษฎาละศพด. เดຌรับการพัฒนาอาคาร - พืไอ฿หຌอาคารสถานทีไ รงรียนบຌานทุงคา "บุณย สถานทีไละจัดสภาพ
ป็นระบียบรียบรຌอย ขจรประชาอาสา" วดลຌอมป็นระบียบ

จ านวน 2 หง รียบรຌอย
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121 ครงการสนับสนุนคา  - พืไอสนับสนุนการจัดการ  - ด านินการ ดังนีๅ - 1,023,600 - - -  - จ านวน  - รงรียนทศบาล กองการศึกษา
฿ชຌจาย฿นการบริหาร รียนการสอนส าหรับดใก 1. การจัดการศึกษาส าหรับ - 693,600 - - - ฐานวางถัง ต าบลรัษฎาละศพด. 
สถานศึกษา (ศพด.) นักรียน ศุนย์พัฒนาดใกลใก(รายหัว) กใบนๅ าทีไท า รงรียนบຌานทุงคา - พืไอสนับสนุนการรียน 1.1 คาจัดการรียนการสอน การกอสรຌาง "บุณยขจรประชาอาสา"

การสอนนักรียนละลดคา 2.กิจกรรมการจัดการศึกษา - 330,000 - - - เดຌรับการพัฒนาอาคาร
฿ชຌจายผูຌปกครองนักรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาดใกลใก สถานทีไละจัดสภาพ(ศพด.) วดลຌอมป็นระบียบ2.1 หนังสือรียน รียบรຌอย2.2 คาอุปกรณ์การรียน2.3 คาครืไองบบนักรียน2.4 คากิจกรรมพัฒนาผูຌรียน

ฯลฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

122 ครงการสงสริมทักษะ  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌรับการ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 90,000 - - -  - จ านวน  - นักรียนเดຌรับการ กองการศึกษา
ภาษาอังกฤษพืไอพัฒนา สงสริมทักษะภาษาอังกฤษ กรงรียนกาะสิหรส าหรับ ครัๅงทีไ฿หຌการ สงสริมทักษะภาษา
ทักษะการฟัง การพูด ดยตรงจากจຌาของภาษา ด านินการครงการสงสริม สนับสนุน อังกฤษดยตรงจาก
การอาน การขียน  - พืไอสรຌางความมัไน฿จละ ทักษะภาษาอังกฤษพืไอ จຌาของภาษา
ละการสืไอสาร กลຌาสดงออกทางภาษา฿หຌ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด  - นักรียนมีความ

กนักรียน การอาน การขียนละการ มัไน฿จละกลຌาสดง - พืไอตรียมความพรຌอม สืไอสาร  ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ ออกทางภาษา
฿หຌกนักรียนสูประชาคม ชิงปริมาณ
อาซียน  - นักรียน ป.5-6 ละ

นักรียนม.1-3 จ านวน50คน
ชิงคุณภาพ - นักรียนทีไขຌารวมครงการ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดีขึๅน
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ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

123 ครงการพัฒนาปรับ  - พืไอปรับระบบหຌองนๅ า  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 868,900 - - -  - จ านวน  - นักรียน ครูเดຌ฿ชຌ กองการศึกษา
ปรุงหຌองนๅ ารงรียน หຌองสຌวม฿หຌถูกหลัก รงรียนบຌานทุงคา"บุณยขจร ครัๅงทีไ฿หຌการ หຌองนๅ าหຌองสຌวม฿หຌ
บຌานทุงคา"บุณยขจร สุขลักษณะมากขึๅน ประชาอาสา" ส าหรับด านิน สนับสนุน ถูกสุขลักษณะ
ประชาอาสา"  - พืไอปรับปรุงหຌองนๅ าหຌอง การครงการพัฒนาปรับปรุง 2. นักรียน ครูเดຌ฿ชຌ

สຌวม฿หม฿หຌเดຌมาตรฐาน หຌองนๅ า ดยมีปງาหมายดังนีๅ หຌองนๅ าหຌองสຌวม฿หม1. สຌวมสพฐ. นักรียนหญิง ฿หຌเดຌมาตรฐาน4 ทีไ / 492. สຌวมสพฐ. นักรียนชาย 4 ทีไ/49124 ครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์  - พืไอ฿หຌนักรียนมีทักษะ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 781,200 - - -  - จ านวน  - นักรียนมีทักษะ กองการศึกษา
คอมพิวตอร์พืไอการ ฿นการ฿ชຌสืไอทคนลยี รงรียนบຌานทุงคา"บุณยขจร     ครัๅงทีไ฿หຌการ ฿นการ฿ชຌสืไอทคน
รียนการสอน พืไอการรียนรูຌอยางมี ประชาอาสา" ส าหรับด านิน สนับสนุน ลยีพืไอการรียนรูຌ

ประสิทธิภาพ การครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์ อยางมีประสิทธิภาพ - พืไอ฿หຌรงรียนมี คอมพิวตอร์พืไอการรียนการ  - รงรียนมี
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ทีไ สอน ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์
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ทันสมัยรองรับการรียนรูຌ ชิงปริมาณ ทีไทันสมัยรองรับการ
฿นทศวรรษทีไ 21  - รงรียนมีครืไองคอม รียนรูຌ฿นทศวรรษ

พิวตอร์ จ านวน 41 ครืไอง ทีไ 21
ละครุภัณฑ์คอมพิวตอร์
ส าหรับ฿ชຌจัดการรียนการ
สอน฿นหຌองปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์
ชิงคุณภาพ -นักรียน ป1-6ละนักรียน
ม.1-3 เดຌรียนรูຌสืไอทคนลยี
พืไอพิไมประสิทธิภาพ
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125 ครงการพัฒนาทักษะ  - พืไอ฿หຌนักรียนมีความรูຌ  - จัดการรียนการสอน - - 120,000 150,000 150,000  - รຌอยละ 85  - นักรียน฿นรงรียน กองการศึกษา
การ฿ชຌคอมพิวตอร์ ละนักรียนมีทักษะดຌาน คอมพิวตอร์฿หຌกับนักรียน ของนักรียน ทศบาลต าบลรัษฎา
พืไอการรียนรูຌของ การ฿ชຌคอมพิวตอร์฿นการ รงรียนทศบาลต าบล เดຌรับการรียน เดຌรียนคอมพิวตอร์
นักรียนรงรียน สืบคຌนขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับ รัษฎา รูຌคอมพิวตอร์ อยางทัไวถึง
ทศบาลต าบลรัษฎา การรียนรูຌ - พืไอพัฒนา฿หຌรงรียนมี

ศักยภาพ฿นการพัฒนา
หลงรียนรูຌ รืไอง
คอมพิวตอร์พืไอรองรับ฿น
การพัฒนา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

126 ครงการดนตรีศิลป์-  - พืไอสงสริมละสนับ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 210,500 - - -  - จ านวน  - นักรียนเดຌรับการ กองการศึกษา
ถิไนกาะสิหร สนุนนักรียนเดຌรวม รงรียนกาะสิหรส าหรับ ครัๅงทีไ฿หຌการ ถายทอดละเดຌสดง(วงดนตรีเทยรวมสมัย) กิจกรรมดຌานวงดนตรีเทย ด านินการครงการ สนับสนุน ความสามารถดຌาน

รวมสมัยรงรียนกาะ ดนตรีศิลป์ถิไนกาะสิหร ทักษะการบรรลงวง
สิหร (วงดนตรีเทยรวมสมัย) ดนตรีเทยรวมสมัย - พืไอสรຌางคุณภาพละ  - วงดนตรีเทยรวม
ประสิทธิภาพนักรียนดຌาน สมัยมีความพรຌอม฿น
ดนตรีเทยรวมสมัยของ อุปกรณ์ครืไองดนตรี
รงรียนกาะสิหร มีคุณภาพละป็นทีไ - พืไอมีสวนรวม฿นการจัด ยอมรับสามารถรวม
กิจกรรมของชุมชน หนวย กิจกรรมตางโของ
งานราชการ฿นการจัด รงรียน
กิจกรรมตาง  - นักรียนเดຌ฿ชຌวลา - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌ฿ชຌ วาง฿หຌป็นประยชน์
วลาวาง฿หຌกิดประยชน์ ละหางเกลยาสพ
ละหางเกลยาสพติด
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

127 ครงการกอสรຌาง  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ  - กอสรຌางอาคารรียน 3 - - 22,000,000  - -  - จ านวน มีสถานทีไส าหรับการ กองการศึกษา
อาคารรียน 2 ชัๅน การปฏิบัติงาน ชัๅน ศูนย์พัฒนาดใกลใก พืๅนทีไทีไท าการ รียนการสอนละท า
ศูนย์พัฒนาดใกลใก  - พืไอพัฒนาคุณภาพ ทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) กอสรຌาง กิจกรรมอืไนโ ของศูนย์
ทศบาลรัษฎา 3 การจัดการศึกษา฿หຌเดຌ จ านวน 1 หลัง ประกอบดຌวย พัฒนาดใกลใกพิไมขึๅน(บຌานกูຌกู) มาตรฐาน 1.หຌองรียน  - สามารถรองรับ2.หຌองพักครู จ านวนนักรียนทีไพิไม3.หຌองนๅ า ขึๅน฿นอนาคต4.รงอาหารละครัว  - ศูนย์พัฒนาดใกลใก(รายละอียดอืไนโตามบบ มีภูมิทัศน์ทีไสวยงาม

ปลนทีไทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

128 ครงการประกันคุณภาพ  - พืไอพัฒนาคุณภาพ  - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ - - 800,000 800,000 800,000  - จ านวน  - สถานศึกษา฿นสังกัด กองการศึกษา
การจัดการศึกษา การจัดการศึกษา฿หຌเดຌ การจัดการศึกษาของสถาน กิจกรรมทีไจัด เดຌรับการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน ศึกษา฿นสังกัด พืไอพัฒนา การจัดการศึกษาตาม - พืไอพัฒนาละ คุณภาพการ มาตรฐานทีไก าหนด 
สงสริม฿หຌนักรียนมี จัดการศึกษา
พัฒนาการทัๅง 4 ดຌาน - พืไอพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภาย฿น - พืไอรองรับระบบประกัน
คุณภาพภายนอก
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

129 ครงการฝຄกอบรมชิง  - พืไอ฿หຌผูຌครูละบุคลากร  - จัดอบรมชิงปฏิบัติการ - - - 120,000 -  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา
ปฏิบัติการออกบบ ทางการศึกษา฿นสังกัดมี ออกบบละการพัฒนา ทีไจัดกิจกรรม การศึกษามีความรูຌละ
ละพัฒนางานวิจัย ความรูຌความขຌา฿จกีไยว งานวิจัยกครู ผูຌดูลดใก ทักษะ฿นการออกบบ
พืไอการรียนรูຌ กับกระบวนการงานวิจัย ละบุคลากรทางการศึกษา ละการพัฒนางานวิจัย - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร ของสถานศึกษา฿นสังกัด ละสามารถน าเปปรับ

ทางการศึกษา฿นสังกัด ฿ชຌ฿นการพัฒนาการ
สามารถก าหนดประดใน รียนการสอนเดຌ
ปัญหาส าคัญ ละ
หมาะสมส าหรับ
ด านินการงานวิจัย  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร
ทางการศึกษา฿นสังกัด
สามารถออกบบวิธีการ
วิจัยพืไอพัฒนาการรียน
การสอน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

130 ครงการพัฒนาทักษะ  - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร  - จัดอบรมส าหรับครู - - 150,000 150,000 150,000  - จ านวนครัๅง  - ครูละบุคลากรทาง กองการศึกษา
การจัดประสบการณ์ ทางการศึกษา฿นสังกัด ผูຌดูลดใกละบุคลากรทาง ทีไจัดกิจกรรม การศึกษามีความรูຌละ
รียนรูຌ มีความรูຌความขຌา฿จ การศึกษา ของสถานศึกษา ทักษะชิงปฏิบัติละ

สามารถออกบบการจัด ฿นสังกัด สามารถน าเปปรับ฿ชຌ
ประสบการณ์รียนรูຌ ฿นการพัฒนาการรียน - พืไอ฿หຌครูละบุคลากร  การสอนเดຌ
ทางการศึกษา฿นสังกัด
น าความรูຌทีไเดຌเปประยุกต์
฿ชຌ฿นการจัดประสบการณ์131 ครงการปรับปรุงหลัก  - พืไอพัฒนาหลักสูตร  - จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร - - 120,000 120,000 120,000  - จ านวนครัๅง  - สถานศึกษา฿นสังกัด กองการศึกษา

สูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย฿นชิง การศึกษาปฐมวัย฿หຌกครู ทีไจัดอบรมปรับ มีหลักสูตรการศึกษา
บูรณาการภาย฿ตຌหลักสูตร ผูຌดูลดใกละบุคลากรทาง ปรุงหลักสูตร ปฐมวัยทีไมีประสิทธิภาพ
การศึกษาปฐมวัย ละ การศึกษาของสถานศึกษา การศึกษา
ผนการจัดประสบการณ์ ฿นสังกัด ปฐมวัย
การรียนรูຌ  
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 - พืไอพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย฿นชิง
บูรณาการทีไอืๅอตอการ
รียนรูຌของดใก - พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของทຌองถิไน
รวมถึงสอดคลຌองตาม
นวนยบายละนว
ทางปฏิบัติของรัฐบาล
กรมสงสริมการปกครอง
ทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทย
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

132 ครงการสงสริมการ  - พืไอสงสริมละสนับ  - ด านินการจัดท าสนาม - - - 400,000     -  - จ านวน  - ดใกมีพัฒนาการทัๅง กองการศึกษา
รียนรูຌดใกปฐมวัย สนุนดใก฿หຌมีพัฒนาการ ดใกลนสรຌางปัญญาพรຌอม สนามดใกลน 4 ดຌาน

ทัๅง 4 ดຌาน ปງาย ทีไจัดท า  - มีสนามดใกลนสรຌาง
ศพด.ท.1 (บຌานทารือ฿หม) ปัญญา
ศพด.ท.2 (บຌานทุงคาฯ)
ศพด.ท.3 (บຌานกูຌกู)
ศพด.ท.4 (บຌานหลมตุຍกก)133 ครงการหຌองคอม  - พืไอ฿ชຌ฿นการจัดประสบ  - ด านินการจัดซืๅอ ดังนีๅ - - 2,293,000  - -  - จ านวนคอม  - นักรียนมีทักษะดຌาน สถานศึกษา

พิวตอร์ส าหรับดใก การณ์การรียนการสอน ศพด.ท.1 (บຌานทารือ฿หม) 329,000    พิวตอร์ทีไ ฿นการ฿ชຌสืไอทคนลยี ฿นสังกัดทศบาล
นักรียนปฐมวัย คอมพิวตอร์  - ครืไองคอมพิวตอร์ - - 269,000     - - จัดซืๅอ พืไอการรียนรูຌอยางมีAll in one Touch Screen ประสิทธิภาพ

จ านวน 10 ครืไอง - ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 25,000       - -800 VA จ านวน 10 ครืไอง - ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอม - - 30,000       - -
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

กຌาอีๅส าหรับดใกปฐมวัย
จ านวน 10 ชุด - ติดตัๅงระบบเฟฟງา/สาย - - 5,000         - -
สัญญาณพรຌอมอุปกรณ์
ศพด.ท.2 (บຌานทุงคาฯ) 329,000     - ครืไองคอมพิวตอร์ - - 269,000     - -All in one Touch Screen
จ านวน 10 ครืไอง - ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 25,000       - -800 VA จ านวน 10 ครืไอง - ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอม - - 30,000       - -
กຌาอีๅส าหรับดใกปฐมวัย
จ านวน 10 ชุด - ติดตัๅงระบบเฟฟງา/สาย - - 5,000         - -
สัญญาณพรຌอมอุปกรณ์
ศพด.ท.3 (บຌานกูຌกู) 329,000    
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 - ครืไองคอมพิวตอร์ - - 269,000     - -All in one Touch Screen
จ านวน 10 ครืไอง - ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 25,000       - -800 VA จ านวน 10 ครืไอง - ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอม - - 30,000       - -
กຌาอีๅส าหรับดใกปฐมวัย
จ านวน 10 ชุด - ติดตัๅงระบบเฟฟງา/สาย - - 5,000         - -
สัญญาณพรຌอมอุปกรณ์
ศพด.ท.4 (บຌานหลมตุຍกก) 329,000     - ครืไองคอมพิวตอร์ - - 269,000     - -All in one Touch Screen
จ านวน 10 ครืไอง - ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 25,000       - -800 VA จ านวน 10 ครืไอง
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 - ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอม - - 30,000       - -
กຌาอีๅส าหรับดใกปฐมวัย
จ านวน 10 ชุด - ติดตัๅงระบบเฟฟງา/สาย - - 5,000         - -
สัญญาณพรຌอมอุปกรณ์
รงรียนทศบาลรัษฎา 977,000     - ครืไองคอมพิวตอร์ - - 807,000     - -All in one Touch Screen
จ านวน 30 ครืไอง - ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 75,000       - -800 VA จ านวน 30 ครืไอง - ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอม - - 90,000       - -
กຌาอีๅส าหรับดใกปฐมวัย
จ านวน 30 ชุด - ติดตัๅงระบบเฟฟງา/สาย - - 5,000         - -
สัญญาณพรຌอมอุปกรณ์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

134 ครงการจัดตัๅงศูนย์  - พืไอป็นหลงรียนรูຌทีไ  - จัดตัๅงศูนย์การรียนรูຌ - - 5,000,000 - -  - จ านวนศูนย์  - มีศูนย์การรียนรูຌ กองการศึกษา
การรียนรูຌ มีบรรยากาศสรຌางสรรค์ ทศบาลต าบลรัษฎา การรียนรูຌ ทีไทันสมัยละหมาะ

ขຌาถึงละการ฿ชຌบริการ จ านวน 1 หง ประกอบ สมกับบริบททຌองถิไน
อยางทันสมัย ดຌวย หຌองสมุดละหຌอง - พืไอปลูกฝัง฿หຌดใก คอมพิวตอร์ 
ยาวชนละประชาชนมี
นิสัยรักการอาน - พืไอป็นศูนย์กลาง
ทคนลยีละสารสนทศ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

135 ครงการกอสรຌางอาคาร  - พืไอ฿หຌมีหຌองรียนพียง  - กอสรຌางอาคารรียน 3 - - - - 66,600,000 จ านวนอาคาร  - รงรียนมีหຌองรียน กองการศึกษา
รียน 3 ชัๅน 12 หຌอง พอกับนักรียนทีไขຌา฿หม ชัๅน 12 หຌองรียน รงรียน ทีไกอสรຌาง พียงพอกับนักรียนทีไ
รียน รงรียนทศบาล  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ ทศบาลต าบลรัษฎา รับขຌา฿หม
ต าบลรัษฎา การบริหารจัดการของ พืๅนทีไเมนຌอยกวา 3,000  - รงรียนมีประสิทธิ

รงรียนละยกระดับ ตารางมตร (รายละอียด ภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา฿หຌเดຌ อืไนโตามทีไทศบาลก าหนด) ของรงรียนละยก
มาตรฐาน ระดับคุณภาพการศึกษา

เดຌมาตรฐาน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

136 ครงการจัดตัๅงศูนย์  - พืไอจัดกิจกรรม฿หຌก  - จัดตัๅงศูนย์ยาวชน - - - - 10,000,000   จ านวนศูนย์ - มีศูนย์ยาวชนทีไทัน กองการศึกษา
ยาวชนทศบาล ยาวชนตามความถนัด ทศบาลต าบลรัษฎา ยาวชน สมัยละหมาสมกับ
ต าบลรัษฎา ละความสน฿จ จ านวน 1 หง บริบททຌองถิไน - พืไอป็นศูนย์รียนรูຌ ประกอบ  

ละสงสริมกิจกรรมทาง 1. หຌองดนตรีเทย
ลือกส าหรับยาวชน 2.หຌองดนตรีสากล - พืไอจัดกิจกรรมสงสริม 3.หຌองศิลปะ
การศึกษาละสันทนาการ 4.หຌองคอมพิวตอร์
ส าหรับยาวชน 5.หຌองธียร์ตอร์ - พืไอสรຌางครือขายการ ฯลฯ
รียนรูຌตามอัธยาศัยส าหรับ
ยาวชน - พืไอป็นศูนย์สงสริมละ
ประสานงานกิจกรรมการ
รียนรูຌละสรຌางสรรค์ของ
ยาวชน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

137 ครงการจຌางทีไปรึกษา  - พืไอศึกษาส ารวจวาง  - จຌางอกชนด านินการ - - - 2,000,000 - จ านวนครัๅงทีไ  -฿ชຌประยชน์ทีไดิน฿น กองการศึกษา
วางผังมบทพืๅนทีไ ผนการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ศึกษาละออกบบราย ด านินการ อนาคตเดຌอยางมีประ
รงรียนทศบาลต าบล รงรียนทศบาลต าบล ละอียดรงรียนทศบาล สิทธิภาพ
รัษฎา รัษฎา ต าบลรัษฎา - พืไอศึกษาส ารวจละ

ออกบบรายละอียด
รงรียนทศบาลต าบล
รัษฎา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

138 ครงการสนับสนุนคา  - ด านินการ  ดังนีๅ - - 234,800 234,800 234,800  - จ านวน รงรียนทศบาล
฿ชຌจาย฿นการบริหาร กิจกรรมทีไ ต าบลรัษฎา
สถานศึกษา ด านินการ - ส าหรับสงสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของทຌองถิไน(1) กิจกรรมปรับปรุง  - พืไอด านินงานตาม 1.จัดกิจกรรมปรับปรุง - - 20,000 20,000 20,000  - ครูละบุคลากรทาง
หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมตางโ ฿นครงการ หลักสูตรสถานศึกษา (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) การศึกษากิดการรียน - พืไอสงสริมทักษะ฿นการ รงรียนทศบาลต าบล รูຌละมีความขຌา฿จ

จัดท าหลักสูตร ละผนการ รัษฎา สามารถน าเปการ
จัดประสบการณ์การรียนรูຌ ปฏิบัติงานเดຌอยางมี - พืไอ฿หຌครู ละบุคลากร ประสิทธิภาพ
ทางการศึกษามีทักษะ฿น  - หลักสูตรการศึกษา
การรียนรูຌ ตรียมความ เดຌมาตรฐานตามการ
พรຌอมสูประชาคมอาซียน ศึกษา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

(2) กิจกรรมอินตอร์  - พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นดຌาน 2. คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอ - - 7,200 7,200 7,200  - รงรียนมีครือขาย
นใตรงรียน ตางโ กีไยวกับอินตอร์นใต ระบบอินตอร์นใตของ (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) อินตอร์นใต฿ชຌสืบหา

รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา ขຌอมูล(3) กิจกรรมอินตอร์  - พืไอ฿หຌบุคลากรเดຌกิด 3.คา฿ชຌจาย฿นการชาซืๅอ - - 9,600 9,600 9,600  - บุคลากรมีความรูຌ
นใตระบบ Asymmetric ทักษะทางดຌานทคนลยี ระบบอินตอร์นใตระบบ (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) ละทักษะทางดຌานDigital Subscriber พิไมขึๅน Asymmetric Digital ทคนลยีพิไมขึๅนLine : ADSl รงรียน  - พืไอ฿หຌบุคลากรเดຌ฿ชຌ Subscriber Line : ADSl 
ทศบาลต าบลรัษฎา ครือขายอินตอร์สืบคຌน รงรียนทศบาลต าบล

ขຌอมูลการรียนรูຌตางโ รัษฎา - พืไอ฿หຌบุคลากรเดຌ
สามารถติดตามขาวสาร
ผานทคนลยีทีไมีความ
รวดรใวละทันสมัย
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

(4) กิจกรรมพัฒนา  - พืไอสงสริม฿หຌผูຌรียนมี 4.จัดท าหຌองสมุดรงรียน - - 100,000 100,000 100,000  - รงรียนทศบาลต าบล
หຌองสมุด นิสัยรักการอาน เวຌป็นทีไกใบรวบรวม (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) รัษฎา มีหຌองสมุดเวຌคอย - พืไอป็นหลงรวบรวม หนังสือเวຌคอยบริการส าหรับ บริการส าหรับนักรียน

ความรูຌขຌอมูล ขาวสารส าหรับ นักรียน ครู ผูຌปกครองละ ครู ผูຌปกครองละชุมชน
นักรียน ครู ผูຌปกครองละ ชุมชนมา฿ชຌบริการ  - ผูຌรียนมีนิสัยรักการ
ชุมชน อานพิไมขึๅน - พืไอจัดซืๅอหนังสือ  - มีงบประมาณ
หนังสือนิทาน วัสดุ อุปกรณ์ พียงพอส าหรับด านิน
 ชัๅนวางหนังสือ ฯลฯ การพัฒนาหຌองสมุด(5) กิจกรรมพัฒนา  - พืไอจัด฿หຌรงรียนมีมุม  - จัดซืๅอของลนส าหรับจัด - - 50,000 50,000 50,000  - นักรียนเดຌรับการ

หลงรียนรูຌ ของลนส าหรับการจัด ป็นมุมของลนการจัด (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) รียนรูຌละมีพัฒนาการ
ประสบการณ์ส าหรับ ประสบการณ์ส าหรับนัก ทีไหมาะสมตามวัย
นักรียนเดຌรียนรูຌ รียนเดຌรียนรูຌ - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌมี
พัฒนาการทีไสมวัย
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

(6) กิจกรรมสงบุคลากร  - พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿น  - จัดสงบุคลากรครูละ - - 33,000 33,000 33,000  - บุคลากรครูสามารถ
ครูขຌาฝຄกอบรม/ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาขຌา (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) น าความรูຌทีไเดຌรับมา
ประชุม/สัมมนา ชຌาราชการครู฿นรงรียน รวมฝຄกอบรม ประชุมละ พัฒนาการรียนการ

สัมมนาตางโ ทีไกีไยวขຌอง สอนละกิดประสิทธิ-
กับหลักสูตรการจัดการ ภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ศึกษา (7) กิจกรรมรณรงค์  - พืไอสงบุคลากรขຌารับ  - จัดกิจกรรมพืไอปງองกัน - - 15,000 15,000 15,000  - จ านวน  - บุคลากรทีไขຌารับ

ปງองกันยาสพติด การฝຄกอบรม ปัญหายาสพติด฿นสถาน (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) (งินอุดหนุน) กิจกรรมทีไ การฝຄกอบรมมีความรูຌ - พืไอ฿หຌนักรียนรูຌจัก ศึกษา ด านินการ รืไองยาสพติดมากขึๅน
ทษภัยละอันตรายจาก สามารถน ามาถายทอด
ยาสพติด ฿หຌกนักรียนเดຌ - นักรียนเดຌรูຌจักทษ

ภัยละอันตรายของ
ยาสพติด
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แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

139 ครงการสนับสนุนคา  - พืไอสงสริมการพัฒนา  - ด านินการ ดังนีๅ - - 582,410    582,410    582,410     - จ านวน  - ดใกมีพัฒนาการทัๅง กองการศึกษา
฿ชຌจาย฿นการบริหาร ศักยภาพการรียนการ 1.คาจัดการรียนการสอน - - 297,650    297,650    297,650    กิจกรรมทีไ 4 ดຌาน
สถานศึกษา สอนละพัฒนาการทัๅง (งินรายหัว) (งินรายหัว) (งินรายหัว) ด านินการ - ส าหรับการจัดการ 4 ดຌาน 1.1 ครงการศึกษาดูงาน - - 93,650       93,650       93,650      
ศึกษาตัๅงตระดับ สถานทีไส าคัญ หลงรียนรูຌ
อนุบาลจนจบการศึกษา ละภูมิปัญญาทຌองถิไน
ขัๅนพืๅนฐานรงรียน ส าหรับรงรียนทศบาล
ทศบาลต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา1.2ครงการเหวຌครู - - 2,000         2,000        2,000        1.3ครงการสงสริมสถาบัน 40,000      40,000      40,000     

ชาติ ศาสนาละพระมหา-
กษัตริย์ -กิจกรรมหทียนวัน - - 6,000         6,000        6,000        
ขຌาพรรษา -กิจกรรมวันมหงชาติ - - 5,000         5,000        5,000         -กิจกรรมวันขึๅนป฿หม - - 20,000       20,000       20,000      
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 -กิจกรรมปลูกตຌนเมຌ - - 8,000         8,000        8,000        
ถวายดพอหลวง -การสดงตนป็น - - 1,000         1,000        1,000        
พุทธมามกะ1.4ครงการสืบสานประพณี - - 5,000         5,000        5,000        
วันลอยกระทง1.5ครงการนิทรรศการ - - 20,000       20,000       20,000      
วิชาการหงการรียนรูຌ1.6ครงการการรียนรูຌตาม - - 3,000         3,000        3,000        
หลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง1.7ครงการวันดใกหงชาติ - - 20,000       20,000       20,000      1.8ครงการจัดซืๅอวัสดุ/ - - 35,000       35,000       35,000      
อุปกรณ์ พืไอสงสริมการ
รียนการสอน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

1.9ครงการพัฒนาระบบ - - 5,000         5,000        5,000        
ประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษา1.10ครงการพัฒนาสืไอการ - - 18,000       18,000       18,000      
รียนการสอน1.11ครงการประกวดมารยาท - - 1,000         1,000        1,000        1.12ครงการรวมสืบสาน - - 1,000         1,000        1,000        
ประพณีวัฒนธรรมทຌองถิไน(ถือศีลกินผัก)1.13ครงการพัฒนางาน - - 8,000         8,000        8,000        
ธุรการละงานสารบรรณ1.14ครงการฟันสวยยิๅม฿ส - - 1,000         1,000        1,000        
฿ส฿จสุขภาพ1.15ครงการหนูนຌอยขຌาครัว - - 12,000       12,000       12,000      1.16ครงการสงสริมการ - - 15,000       15,000       15,000      
สอนบบครงงาน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

1.17ครงการชุมชนมีสวนรวม - - 8,000         8,000        8,000        
฿นการจัดการศึกษารงรียน
ทศบาลต าบลรัษฎา1.18ครงการอนุรักษ์ธรรม - - 5,000         5,000        5,000        
ชาติละสิไงวดลຌอม1.19ครงการขงขันกีฬาสี - - 5,000         5,000        5,000        
ภาย฿นรงรียนทศบาล
ต าบลรัษฎา2.คาหนังสือรียน - - 50,400      50,400      50,400     3.คาอุปกรณ์การรียน - - 50,400      50,400      50,400     4.คาครืไองบบนักรียน - - 75,600      75,600      75,600     5.คากิจกรรมพัฒนา 108,360    108,360    108,360    
คุณภาพผูຌรียน5.1ครงการพัฒนาทักษะ - - 108,360     108,360     108,360     
ทางศิลปะระดับปฐมวัย
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

140 ครงการสนับสนุนคา  - พืไอสงสริมการพัฒนา  - สนับสนุนศูนย์พัฒนา - - 1,200,250  1,200,250 1,200,250  - จ านวน  - ดใกมีพัฒนาการทัๅง กองการศึกษา
฿ชຌจาย฿นการจัดการ ศักยภาพการรียนการ ดใกลใก ดังนีๅ กิจกรรมทีไ 4 ดຌาน
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา สอนละพัฒนาการทัๅง 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใก - - 368,000    368,000    368,000    ด านินการ
ดใกลใก 4 ดຌาน ทศบาลรัษฎา 1 (บຌานทารือ฿หม)1.1คาจัดการรียนการสอน - - 255,000    255,000    255,000    (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) -ครงการพัฒนาสืไอการ - - 222,000     222,000     255,000     

รียนการสอนส าหรับดใก
ปฐมวัย -ครงการศึกษาดูงาน - - 33,000       33,000       -
สถานทีไส าคัญหลงรียนรูຌ
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน(กิจกรรมทัศนศึกษาลมาชว์)1.2.คาหนังสือรียน - - 20,000      20,000      20,000     1.3.คาอุปกรณ์การรียน - - 20,000      20,000      20,000     
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

1.4.คาครืไองบบนักรียน - - 30,000      30,000      30,000     1.5.คากิจกรรมพัฒนาคุณ- - - 43,000      43,000      43,000     
ภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย -ครงการศึกษาหลง 43,000       43,000       43,000      
รียนรูຌละภูมิปัญญาทຌอง
ถิไน ดังนีๅ1)กิจกรรมทัศนศึกษา - - 9,000         9,000        9,000        
ศูนย์การรียนรูຌชุมชนบຌานกูຌกู2)กิจกรรมทัศนศึกษา - - 11,000       11,000       11,000      
พิพิธภัณฑ์หมืองรภูกใต3)กิจกรรมทัศนศึกษา - - 23,000       23,000       23,000      
หมูบຌานวัฒนธรรมถลาง 
บຌานขนน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

2. ศูนย์พัฒนาดใกลใก - - 368,000    368,000    368,000    
ทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก)2.1คาจัดการรียนการสอน 255,000    255,000    255,000     - ครงการพัฒนาสืไอการ - - 255,000     255,000     255,000     
รียนการสอนส าหรับดใก (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว)
ปฐมวัย2.2คาหนังสือรียน - - 20,000      20,000      20,000     2.3คาอุปกรณ์การรียน - - 20,000      20,000      20,000     2.4คาครืไองบบนักรียน - - 30,000      30,000      30,000     2.5คากิจกรรมพัฒนาคุณ- - - 43,000      43,000      43,000     
ภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย  - ครงการศึกษาหลง 43,000       43,000       43,000      
รียนรูຌละภูมิปัญญาทຌอง
ถิไน ดังนีๅ1)หมูบຌานวัฒนธรรม - - 20,000       20,000       20,000      
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ถลาง (หมูบຌานขนน)2)สวนสัตว์ภูกใต - - 13,000       13,000       13,000       (Phuket zoo)3)วัดเชยธาราราม - - 10,000       10,000       10,000      (วัดฉลอง)3. ศูนย์พัฒนาดใกลใก 260,400    260,400    260,400    
ทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู) - -3.1คาจัดการรียนการสอน - - 170,000    170,000    170,000      - ครงการพัฒนาสืไอการ - - 170,000     170,000     170,000     
รียนการสอนส าหรับดใก (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว)
ปฐมวัย3.2คาหนังสือรียน - - 16,000      16,000      16,000     3.3คาอุปกรณ์การรียน - - 16,000      16,000      16,000     3.4คาครืไองบบนักรียน - - 24,000      24,000      24,000     
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

3.5คากิจกรรมพัฒนา - - 34,400      34,400      34,400     
คุณภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย  - ครงการศึกษาหลง
รียนรูຌละภูมิปัญญาทຌอง
ถิไน ดังนีๅ1)หมูบຌานวัฒนธรรม - - 18,000       18,000       18,000      
ถลาง (บຌานขนน)2)ศูนย์การรียนรูຌชุมชน - - 7,400         7,400        7,400        
ต าบลรัษฎา (ซอยมกลิไน)3)วัดเชยธาราม - - 9,000         9,000        9,000         (วัดฉลอง)
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

4. ศูนย์พัฒนาดใกลใก - - 203,850 203,850 203,850
ทศบาลรัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก)4.1คาจัดการรียนการสอน - - 153,000    153,000    153,000     -ครงการพัฒนาสืไอการรียน - - 153,000     153,000     153,000     
การสอนส าหรับดใกปฐมวัย (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว)4.2.คาหนังสือรียน - - 9,000       9,000       9,000       4.3.คาอุปกรณ์การรียน - - 9,000       9,000       9,000       4.4.คาครืไองบบนักรียน - - 13,500      13,500      13,500     4.5.คากิจกรรมพัฒนา - - 19,350      19,350      19,350     
คุณภาพผูຌรียน ประกอบดຌวย  - ครงการดูงาน สถานทีไ 19,350       19,350       19,350      
ส าคัญหลงรียนรูຌละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 1)มวนๅ าลมามาชว์ - - 19,350       19,350       19,350      
ภูกใต ฯลฯ
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

141 ครงการพัฒนาการ  - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน  - ด านินการ ดังนีๅ 0 0 469,500 469,500 504,500  - จ านวน  - นักรียนเดຌรับ กองการศึกษา
จัดการศึกษาของศูนย์ เดຌรับประสบการณ์ตรง 1. ศูนย์พัฒนาดใกลใก - - 88,500      88,500      123,500    กิจกรรมทีไ ประสบการณ์ตรงจาก
พัฒนาดใกลใก จากการศึกษาหลงรียนรูຌ ทศบาลรัษฎา 1 ด านินการ การศึกษาหลงรียนรูຌ - พืไอสงสริม฿หຌนักรียน (บຌานทารือ฿หม)  - นักรียนมีจตคติทีไดี

มีจตคติทีไดีตอการรียนรูຌ 1.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน - - 30,000 30,000 65,000 ตอการรียนรูຌละมี
ละมีปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอผูຌ สถานทีไส าคัญหลงรียนรูຌ ปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอผูຌอืไน
อืไน ละภูมิปัญญาทຌองถิไน

ดังนีๅ - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 17,000       17,000       17,000      
สวนสัตว์ภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 13,000       13,000       13,000      
วัดฉลอง - กิจกรรมทัศนศึกษา - - -            -           35,000      
ลมาชว์1.2ครงการกิจกรรมวันส าคัญ - - 18,500      18,500      18,500      - กิจกรรมวันพอหงชาติ - - 6,000         6,000        6,000        
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

 - กิจกรรมวันมหงชาติ - - 5,000         5,000        5,000         - กิจกรรมหทียนวันขຌา - - 2,500         2,500        2,500        
พรรษา - กิจกรรมวันฉลิมพระชน- - - 5,000         5,000        5,000        
มพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
ทพยวรางกูร1.3ครงการผลิตสืไอการรียน - - 5,000         5,000        5,000        
การสอน1.4ครงการสนทนาระหวาง - - 5,000         5,000        5,000        
ครูละผูຌปกครอง1.5ครงการชวนลานิทาน - - 10,000       10,000       10,000      
สานฝันรักการอาน1.6ครงการฝຄกซຌอมผน - - 10,000       10,000       10,000      
ปງองกันภัย฿นศูนย์พัฒนา
ดใกลใก
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

1.7.ครงการปງองกันอุบัติ - - 10,000       10,000       10,000      
หตุทางถนน2. ศูนย์พัฒนาดใกลใก - - 98,000      98,000      98,000     
ทศบาลรัษฎา 2 (บຌานทุงคาพะนียงตก)2.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน 45,000      45,000      45,000     
สถานทีไส าคัญหลงรียนรูຌ
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ดังนีๅ - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 15,000       15,000       15,000      
พิพิธภัณฑ์หมืองรภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 15,000       15,000       15,000      
สวนสัตว์ภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 15,000       15,000       15,000      
เรวานิช (Vanich Farm)2.2ครงการหทียน - - 8,000         8,000        8,000        
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

วันขຌาพรรษา2.3 ครงการวันพอหงชาติ - - 5,000         5,000        5,000        2.4ครงการวันมหงชาติ - - 4,000         4,000        4,000        2.5ครงการวันลอยกระทง - - 1,000         1,000        1,000        2.6ครงการสนทนาระหวาง - - 4,000         4,000        4,000        
ครูละผูຌปกครอง2.7ครงการประพณีถือศีล - - 7,000         7,000        7,000        
กินผัก2.8ครงการฝຄกซຌอมผน - - 5,000         5,000        5,000        
ปງองกันภัย 2.9ครงการดใกนຌอยปลอด - - 3,000         3,000        3,000        
ภัยสวม฿สหมวกกันนใอค2.10ครงการผลิตสืไอการ - - 6,000         6,000        6,000        
รียนการสอน2.11ครงการประกันคุณภาพ - - 10,000       10,000       10,000      
การจัดการศึกษา กิจกรรม
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

พัฒนาการสอนทักษะการ
รียนรูຌ 3. ศูนย์พัฒนาดใกลใก - - 114,000    114,000    114,000    
ทศบาลรัษฎา 3 (บຌานกูຌกู)3.1ครงการทัศนศึกษาดูงาน - - 64,000      64,000      64,000     
สถานทีไส าคัญหลงรียนรูຌ
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน  - กิจกรรมทัศนศึกษาลมา - - 27,000       27,000       27,000      
ละมวนๅ าชว์ - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 11,000       11,000       11,000      
สวนนกภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 15,000       15,000       15,000      
สวนสัตว์ภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา 11,000       11,000       11,000      
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

พิพิธภัณฑ์สัตว์นๅ า3.2ครงการหทียนวันขຌา - - 11,000       11,000       11,000      
พรรษา3.3ครงการวันพอหงชาติ - - 5,000         5,000        5,000        3.4ครงการวันมหงชาติ - - 4,000         4,000        4,000        3.5ครงการวันลอยกระทง - - 4,000         4,000        4,000        3.6ครงการสนทนาระหวาง - - 4,000         4,000        4,000        
ครูละผูຌปกครอง3.7ครงการประพณีถือศีล - - 12,000       12,000       12,000      
กินผัก3.8ครงการฝຄกซຌอมผน - - 5,000         5,000        5,000        
ปງองกันภัย 3.9ครงการรณรงค์ปງองกัน - - 5,000         5,000        5,000        
อุบัติหตุทางทຌองถนน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

4. ศูนย์พัฒนาดใกลใก - - 169,000    169,000    169,000    
ทศบาลรัษฎา 4 (บຌานหลมตุຍกก)4.1ครงการการมีสวนรวม - - 10,000       10,000       10,000      
ของวิทยากรละครู฿นชุมชน
฿นการจัดการรียนการสอน - กิจกรรมการสดง
ทຌองถิไน (ร ารองงใง) - กิจกรรมมุมภูมิปัญญา
ทຌองถิไน  4.2ครงการสนทนาระหวาง - - 10,000       10,000       10,000      
ครูละผูຌปกครอง4.3ครงการการละลนพืๅน - - 10,000       10,000       10,000      
บຌาน4.4ครงการการรียนรูຌสู - - 10,000       10,000       10,000      
อาซียน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

4.5ครงการกิจกรรมวันส าคัญ - - 20,000       20,000       20,000       - กิจกรรมวันม - กิจกรรมวันพอ - กิจกรรมวันฉลิมพระชน-
มพรรษาสมดใจพระจຌาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรทพ-
ยวรางกูร
ฯลฯ4.6ครงการผลิตสืไอการ - - 5,000         5,000        5,000        
รียนการสอน4.7ครงการทัศนศึกษาดูงาน - - 84,000 84,000 84,000
สถานทีไส าคัญหลงรียนรูຌ
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 19,000       19,000       19,000      
สวนพฤกษชาติภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 19,000       19,000       19,000      
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

สวนนกภูกใต (Phuket BirdPark) - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 18,000       18,000       18,000      
สวนสัตว์ภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 18,000       18,000       18,000      
พิพิธภัณฑ์สัตว์นๅ าภูกใต - กิจกรรมทัศนศึกษา - - 10,000       10,000       10,000      
วัดฉลอง4.8ครงการฝຄกซຌอมผน - - 10,000       10,000       10,000      
ปງองกันภัย4.9ครงการรณรงค์ปງองกัน - - 10,000       10,000       10,000      
อุบัติหตุทางทຌองถนน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

142 ครงการพัฒนาอางลຌาง  - พืไอลดปัญหาของการกิด  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - - 178,500      -  - จ านวน  - นักรียนระดับชัๅนประ กองการศึกษา
หนຌาปรงฟัน รคฟันผุ รงรียนบຌานกูຌกู ส าหรับ ครัๅงทีไ฿หຌการ ถมศึกษาปทีไ 1-6 จ านวน  - พืไอสงสริม฿หຌดใกมี ด านินครงการพัฒนาอาง สนับสนุน 330 คน เดຌรับการปรง

สุขภาพกายละ฿จทีไดี ลຌางหนຌาปรงฟัน ฟันอยางสมไ าสมอละ - พืไอสงสริม฿หຌดใกมี ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ ถูกวิธี
สุขภาพฟันทีไดี ชิงปริมาณ  - นักรียนระดับชัๅนประ - พืไอ฿หຌนักรียนมีทีไส าหรับ  - นักรียนระดับชัๅนประถม ถมศึกษาปทีไ 1-6 จ านวน 
ลຌางหนຌาปรงฟันทีไถูกสุข ศึกษาปทีไ 1-6 จ านวน 330 330 คน มีสุขภาพกาย
ลักษณะ คน มีความพึงพอ฿จละหใน ละ฿จทีไดี

ความส าคัญของการปรงฟัน  - นักรียนระดับชัๅนประ
ชิงคุณภาพ ถมศึกษาปทีไ 1-6 จ านวน  - นักรียนระดับชัๅนประถม 330 คน มีสุขภาพฟันทีไดี
ศึกษาปทีไ 1-6 จ านวน 330 ละลดปัญหารคฟันผุ
คน มีสุขอนามัยทางชองปาก
ทีไดี
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

143 ครงการพัฒนาคุณภาพ  - นักรียนระดับชัๅนประถม  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 246,500      - -  - จ านวน  - นักรียนระดับชัๅนประ กองการศึกษา
การศึกษาดຌวยทคน ศึกษาปทีไ 1-6 จ านวน 330 รงรียนบຌานกูຌกู ส าหรับ ครัๅงทีไ฿หຌการ ถมศึกษาปทีไ 1-6
ลยีสารสนทศ DLTV คน เดຌรียนดยมีสืไอละ ด านินครงการพัฒนา สนับสนุน จ านวน 330 คน เดຌรียน

ทคนลยีสารสนทศ DLTV คุณภาพการศึกษาดຌวยทค ดยมีสืไอละทคนลยี - พืไอ฿หຌหຌองรียน จ านวน นลยีสารสนทศ DLTV สารสนทศ DLTV5 หຌอง มีครืไองมือทีไพรຌอม ชิงปริมาณ  - หຌองรียน จ านวน 5
฿ชຌ฿นการจัดการรียน  - นักรียนระดับชัๅนประถม หຌอง มีครืไองมือทีไพรຌอม
การสอน ศึกษาปทีไ 1-6 จ านวน 330 ฿ชຌ฿นการจัดการรียน

คน มีความพึงพอ฿จละหใน การสอน
ความส าคัญของการรียนรูຌ
ละพัฒนาตนองดຌวยสืไอละ
ทคนลยีสารสนทศ DLTV
ชิงคุณภาพ - นักรียนระดับชัๅนประถม
ศึกษาปทีไ 1-6 จ านวน330คน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการรียนสูงขึๅน
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

144 ครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์  - พืไอ฿หຌนักรียนมีทักษะ฿น  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 550,000      - -  - จ านวน  - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน กองการศึกษา
คอมพิวตอร์พืไอการ การ฿ชຌสืไอทคนลยีพืไอการ รงรียนบຌานกูຌกู ส าหรับ ครัๅงทีไ฿หຌการ ประถมศึกษาปทีไ 1-6 
รียนการสอน รียนรูຌอยางมีประสิทธิภาพ ด านินการจัดซืๅอครุภัณฑ์ สนับสนุน ทุกคนมีทักษะ฿นการ฿ชຌ - พืไอ฿หຌรงรียนมีครุภัณฑ์ คอมพิวตอร์ พืไอการรียน สืไอทคนลยี พืไอพิไม

คอมพิวตอร์ทีไทันสมัยรอง การสอน ดยมีปງาหมายดังนีๅ ประสิทธิภาพ฿นการ
รับการรียนรูຌ฿นทศวรรษ ชิงปริมาณ รียนรูຌครบ 100%
ทีไ 21  - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน  - รงรียนมีครืไองคอม

ประถมศึกษาปทีไ 1-6 ทุกคน พิวตอร์ทีไทันสมัยรองรับ
เดຌรียนรูຌสืไอทคนลยีพืไอ การรียนรูຌ฿นศตวรรษ
พิไมประสิทธิภาพ฿นการรียน ทีไ 21
รูຌครบ 100% - รงรียนมีครืไองคอมพิว-
ตอร์ จ านวน 20 ครืไอง ละ
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ส าหรับ
฿ชຌจัดการรียนการสอน฿น
หຌองปฏิบัติการคอมพิวตอร์
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

จ านวน 1 หຌอง
ชิงคุณภาพ - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 1-6 ทุกคน
มีทักษะ฿นการ฿ชຌทคนลยี
฿นระดับดีมาก145 ครงการสงสริมทักษะ  - พีไอ฿หຌนักรียน฿นระดับ  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - - 72,000       96,000       96,000       - จ านวน  - นักรียน฿นระดับชัๅน กองการศึกษา

ภาษาอังกฤษ พืไอ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 5-6 รงรียนบຌานกูຌกู ส าหรับ ครัๅงทีไ฿หຌการ ประถมศึกษาปทีไ 5-6 
พัฒนาทักษะการฟัง ทุกคนเดຌรับการสงสริม ด านินครงการสงสริม สนับสนุน ทุกคน เดຌรับการสงสริม
การพูด การอานการ ทักษะภาษาอังกฤษดย ทักษะภาษาอังกฤษ พืไอ ทักษะภาษาอังกฤษดย
ขียนละการสืไอสาร ตรงจากจຌาของภาษา พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด ตรงจากจຌาของภาษา - พืไอสรຌางความมัไน฿จละ การอาน การขียนละการ  - นักรียน฿นระดับชัๅน

กลຌาสดงออกทางภาษา สืไอสาร ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ ประถมศึกษาปทีไ 5-6 
฿หຌกนักรียน฿นระดับชัๅน ชิงปริมาณ มีความมัไน฿จละกลຌา
ประถมศึกษาปทีไ 5-6  - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน สดงออกทางภาษา
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แบบ ผ.02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา       1.1  ผนงานการศึกษา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ทุกคน ประถมศึกษาปทีไ 5-6 ทุกคน  - นักรียน฿นระดับชัๅน - พืไอตรียมความพรຌอม มีความพึงพอ฿จละหใน ประถมศึกษาปทีไ 5-6 
฿หຌกนักรียน฿นระดับ ความส าคัญของการขຌารวม มีความพรຌอมสูประชาคม
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 5-6 กิจกรรมสงสริมทักษะภาษา อาซียน
ทุกคน อังกฤษ พืไอพัฒนาทักษะ 

การฟัง การพูด การอาน 
การขียน
ชิงคุณภาพ - นักรียนตัๅงตระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 5-6 ทุกคน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการรียน
วิชาภาษาอังกฤษดีขึๅน  6,888,720 10,792,990 41,134,185 13,421,360 86,765,960

รวม      145   ครงการ - - 29,094,280 29,584,750 51,947,119 29,736,860 97,004,960 - - -
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แบบ ผ02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดงานวันส าคัญ  - พืไอร าลึกถึงความส าคัญของ  - จัดกิจกรรมวันส าคัญของ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  - จ านวนผูຌขຌา  - คณะผูຌบริหาร พนักงาน ส านักปลัดฯ
ของทศบาล สถาบันชาติ ศาสนา ละ ทศบาล ประกอบดຌวย รวมกิจกรรม ทศบาล ประชาชนเดຌ

พระมหากษัตริย์ 1. วันทຌองถิไนเทย ตระหนักถึงความส าคัญ - พืไอยกยองละชิดชูกียรติ 2. วันทศบาล ของสถาบันชาติ ศาสนา
บรรพชนผูຌสรຌางคุณประยชน์ 3. วันร าลึกพระยารัษฎา พระมหากษัตริย์  ดย
฿หຌกมืองภูกใต รวมกันธ ารงรักษาเวຌ - พืไอ฿หຌคณะผูຌบริหาร ฿หຌคงอยูสืบเป
พนักงานทศบาลละ
ประชาชนหในถึงความส าคัญ
ละร าลึกถึงวันกอตัๅงทศบาล - พืไอป็นการบูรณาการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  - พืไอ฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿น
การพัฒนาทຌองถิไน

รวม      1        ครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - -
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

งบประมาณละทีไผานมา



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการสนับสนุนสวัสดิการ  - พืไอสนับสนุนงินบีๅย  - จายบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์ 60,000 60,000 60,000 60,000 70,000  - รຌอยละ 80  - ผูຌป่วยอดส์เดຌรับบีๅย กองสวัสดิการ
สังคมผูຌป่วยอดส์ ยังชีพผูຌป่วยอดส์ราย฿หม จ านวน 10 คนโ ละ ของผูຌป่วยอดส์ ยังชีพ สังคม500 บาท/ดือน เดຌรับบีๅยยังชีพ

มีรายเดຌพิไมขึๅน2 ครงการร าลึกถึงคุณคาของ  - พืไอสืบสานประพณีการ  - จัดกิจกรรมรดนๅ าขอพร 300,000 300,000 - - -  - รຌอยละ 80  - ผูຌสูงอายุกิดขวัญ กองสวัสดิการ
ผูຌสูงอายุ สดงความคารพผูຌสูงอายุ ผูຌสูงอายุมอบกียรติบัตร ของผูຌขຌารวม ละก าลัง฿จทีไดี สังคม

การสดงความกตัญญูกตวที กิจกรรมการสดงบนวที กิจกิรรมมี สมาชิก฿นครอบครัว
ละการชิดชูกียรติผูຌสูงอายุ ตางโ ความพึงพอ฿จ เดຌตระหนักถึงคุณคา

ของผูຌสูงอายุ3 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุมีความรูຌ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - รຌอยละ 80ของ  - ผูຌสูงอายุมีความรูຌ กองสวัสดิการ
กีไยวกับการดูลสุขภาพ ความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับ กีไยวกับการดูลสุขภาพ ผูຌขຌารวมกิจกรรม ความขຌา฿จกีไยวกับ สังคม
ของผูຌสูงอายุ การดูลสุขภาพ ของผูຌสูงอายุ มีความขຌา฿จกีไยว การดูลสุขภาพ

กับการดูล
สุขภาพตนอง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

4 ครงการฝึกอบรมละศึกษา  - พืไอสงสริม฿หຌผูຌสูงอายุ  - ฝึกอบรมละศึกษาดูงาน 1,300,000 1,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - รຌอยละ 80  - ผูຌสูงอายุละ กองสวัสดิการ
ดูงานลกปลีไยน ละครือขายมีการลก ลกปลีไยนประสบการณ์ ของผูຌขຌารวม ครือขายกิดการ สังคม
ประสบการณ์ผูຌสูงอายุละ ปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์ จากพืๅนทีไตางโภาย฿น กิจกรรมกิดการ รียนรูຌลกปลีไยน
ครือขาย จากพืไอน฿นวัยดียวกันหรือ ประทศ รียนรูຌลกปลีไยน ประสบการณ์จากพืไอน

พืไอนตางวัยตางพืๅนทีไ ประสบการณ์ตาง ฿นวัยดียวกันหรือ
พืๅนทีไ พืไอนตางวัยตางพืๅนทีไ5 ครงการจัดกิจกรรม฿น  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุออกสูสังคม  - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโ 80,000 80,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - ผูຌสูงอายุออกสูสังคม กองสวัสดิการ

รงรียนผูຌสูงอายุต าบลรัษฎา มารียนรูຌดຌานตางโรวมกับ ชน ดຌานการนันทนาการ ของผูຌขຌารวม มารียนรูຌดຌานตางโรวม สังคม
พืไอน฿นวัยดียวกัน ดຌานการมีสวนรวม กิจกรรมกิด กับพืไอน฿นวัยดียวกัน

ดຌานการมีสวนรวม การรียนรูຌ
ปຓนตຌน ดຌานตางโ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

6 ครงการหิๅวปิດนตขຌาวัด  - พืไอสงสริมผูຌสูงอายุละ  - จัดกิจกรรม หิๅวปิດนตขຌา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - รຌอยละ 80  - ผูຌสูงอายุละประชา กองสวัสดิการ
ประชาชนทัไวเปกิดความ วัด ฟังธรรมทศนา รวมกัน ของผูຌขຌารวม ชนทัไวเปกิดความ สังคม
ลืไอม฿สศรัทธา฿นพระพุทธ ของผูຌสูงอายุละประชาชน กิจกรรมปຓน ลืไอม฿สศรัทธา฿นพระ
ศาสนา ละปຓนการสืบทอด ต าบลรัษฎารวมกับสมาชิก บบอยางทีไดี พุทธศาสนาละปຓน
พระพุทธศาสนา ชมรมผูຌสูงอายุจากอปท.อืไนโ กยาวชนละ การสืบทอดพระพุทธ

ชาวพุทธ ศาสนา7 ครงการฝึกอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุมีความรูຌ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว 40,000 40,000 - - -  - รຌอยละ 80  - ผูຌสูงอายุ น าความรูຌ กองสวัสดิการ
กีไยวกับประชาคมอาซียน ความขຌา฿จกีไยวกับการ กับอาซียน฿หຌกผูຌสูงอายุ ของผูຌขຌารวม ความขຌา฿จ฿น สังคม
฿หຌกผูຌสูงอายุ ปลีไยนปลงของประทศ กิจกรรมมี ประชาคมอาซียนมา

ความรูຌกีไยวกับ ปรับ฿ชຌเดຌอยางมี
ประชาคม ประสิทธิภาพ
อาซียน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

8 ครงการนืไอง฿นวันคนพิการ  - พืไอสริมสรຌางความขຌา฿จ  - จัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน 50,000 50,000 - - -  - รຌอยละ 80  - สรຌางความขຌา฿จของ กองสวัสดิการ
หงชาติรวมกับครือขาย ของสังคมตอคนพิการ การ คนพิการหงชาติรวมกับ ของผูຌทีไขຌารวม สังคมตอคนพิการการ สังคม

ยอมรับละ฿หຌอกาสคน ครือขาย กิจกรรมคน ยอมรับละการ฿หຌ
พิการขຌารวมกิจกรรม พิการเดຌรับ อกาสกคนพิการ

การยอมรับจาก
สังคม9 ครงการฝึกอบรมละศึกษา  - พืไอสงสริม฿หຌคนพิการ  - ฝึกอบรมละศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - รຌอยละ 80  - คนพิการละ กองสวัสดิการ

ดูงานพืไอลกปลีไยน ละครือขายมีการลก ลกปลีไยนประสบการณ์ ของผูຌขຌารวม ครือขายกิดการ สังคม
ประสบการณ์คนพิการละ ปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์ จากพืๅนทีไตางโภาย฿น กิจกรรมกิด รียนรูຌลกปลีไยน
ครือขาย จากคนพิการ฿นตางพืๅนทีไ ประทศ การรียนรูຌ ประสบการณ์จาก

ประสบการณ์ คนพิการ฿นตางพืๅนทีไ
฿นตางพืๅนทีไ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

10 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไอ฿หຌคนพิการละ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - คนพิการละ กองสวัสดิการ
กีไยวกับการดูลสุขภาพ ครือขายมีความรูຌความขຌา฿จ กับการดูลสุขภาพของ ของผูຌขຌารวม ครือขายมีความรูຌความ สังคม
ของคนพิการ ทีไถูกตຌองกีไยวกับการดูล คนพิการ กิจกรรมมีความ ขຌา฿จกีไยวกับการดูล

สุขภาพของคนพิการ ขຌา฿จกีไยวกับ สุขภาพ
การดูล
สุขภาพตนอง11 ครงการฝึกอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไอ฿หຌคนพิการละครือ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว 40,000 40,000 - - -  - รຌอยละ 80  - คนพิการละครือ กองสวัสดิการ

กีไยวกับประชาคมอาซียน ขายมีความรูຌความขຌา฿จกีไยว กับประชาคมอาซียน฿หຌก ของผูຌขຌารวม ขายน าความรูຌความขຌา สังคม
฿หຌกคนพิการละครือขาย กับการปลีไยนปลงของ คนพิการละครือขาย กิจกรรมมีความรูຌ ฿จ฿นประชาคมอาซียน

ประทศ กีไยวกับประชาคม มาปรับ฿ชຌเดຌอยางมี
อาซียน ประสิทธิภาพ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

12 ครงการสงสริมการขຌาถึง  - พืไอ฿หຌคนพิการละผูຌดูล  - จัดอบรม฿หຌความรูຌเดຌ 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000  - รຌอยละ 80  - คนพิการละ กองสวัสดิการ
สิทธิของคนพิการ มีความรูຌ เดຌขຌาถึงขຌอมูล ขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร สิทธิ ของผูຌขຌารวม ครือขายทีไขຌารวม สังคม

ขาวสารสิทธิประยชน์ทีไ ประยชน์ทีไกีไยวขຌองกับ กิจกรรมมีความ กิจกรรมมีความรูຌความ
กีไยวขຌองกับคนพิการ คนพิการ รูຌความขຌา฿จ฿น ขຌา฿จ฿นสิทธิประยชน์

สิทธิประยชน์ ของคนพิการ
ของคนพิการ13 ครงการสงสริมการขຌาถึง  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมี  - จัดอบรม฿หຌความรูຌ ขຌอมูล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - ดใกละยาวชนทีไ กองสวัสดิการ

สิทธิของดใกละยาวชน ความรูຌ เดຌขຌาถึงขຌอมูล ขาวสาร เดຌขຌาถึงสิทธิ ของผูຌขຌารวม ขຌารวมกิจกรรมมี สังคม
ขาวสาร สิทธิประยชน์ทีไ ประยชน์ทีไกีไยวขຌองกับ กิจกรรมมี ความรูຌ ความขຌา฿จ฿น
กีไยวขຌองกับดใกละยาวชน ดใกละยาวชน ความรูຌ ความ สิทธิประยชน์ของดใก

ขຌา฿จ฿นสิทธิ ละยาวชน
ประยชน์ของ
ดใกละยาวชน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

14 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมี  - จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - ดใกละยาวชนมี กองสวัสดิการ
ฝึกทักษะชีวิตกดใกละ ความรูຌความขຌา฿จละมี กับการด านินชีวิต฿นสังคม ของผูຌขຌารวม ความรูຌความขຌา฿จ สังคม
ยาวชน ทักษะ฿นการด านินชีวิต กิจกรรมมีความรูຌ กีไยวกับการฝึกทักษะ

ความขຌา฿จ ด านินชีวิต
กีไยวกับการฝึก
ทักษะด านินชีวิต15 ครงการครอบครัวสัมพันธ์  - พืไอ฿หຌสมาชิก฿นครอบครัว  - จัดกิจกรรมครอบครัว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - รຌอยละ 80  - สถาบันครอบครัวมี กองสวัสดิการ

ท ากิจกรรมรวมกันสงสริม สัมพันธ์ ของผูຌขຌารวม ความขຌมขใงสมาชิก สังคม
ความขຌมขใง฿หຌกับสถาบัน กิจกรรมมีสวน ฿นครอบครัวท า
ครอบครัว รวมท ากิจกรรม กิจกรรมรวมกัน

รวมกัน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

16 ครงการลกปลีไยนรียนรูຌ  - พืไอสงสริม฿หຌคณะท างาน  - ฝึกอบรมละศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - รຌอยละ 80  - คณะท างานศูนย์ กองสวัสดิการ
ประสบการณ์ของคณะท า ศูนย์พัฒนาครอบครัวมีการ ลกปลีไยนรียนรูຌประสบ ของผูຌขຌารวม พัฒนาครอบครัวเดຌรับ สังคม
งานศูนย์พัฒนาครอบครัว รวมกลุมท ากิจกรรมลก การณ์ของคณะท างานศูนย์ กิจกรรมมีความ ประสบการณ์ท างาน

ปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์ พัฒนาครอบครัวจากพืๅนทีไ รูຌพิไมมากยิไงขีๅน มีการรวมกลุมท า
การท างาน ตางโ ภาย฿นประทศ กิจกรรมลกปลีไยน

รียนรูຌ17 ครงการสรຌางสุขสูงวัย  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุตระหนัก  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความ - 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - ผูຌสูงอายุทีไขຌารวม กองสวัสดิการ
ผูຌสูงอายุ 4.0 รูຌถึงการปลีไยนปลงตางโ รูຌรืไองทคนลยีการ฿ชຌทค ของผูຌขຌารวม ครงการ มีความรูຌความ สังคม

฿นสังคม สามารถปรับตัว นลยีตางโ ฿นกลุมผูຌสูงอายุ ครงการกิด ขຌา฿จ สามารถปรับตัว
ตรียมความพรຌอมตอการ ละการตรียมพรຌอมรองรับ การรียนรูຌ฿น ทาทันการปลีไยน
ปลีไยนปลง อยู฿นสังคม การปลีไยนปลงตางโ ดຌานตางโ ปลง฿นปัจจุบัน
อยางมีความสุข ฿นยุค 4.0
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

18 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอ฿หຌคนพิการ กิดการ  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความ - 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - คนพิการกิดการ กองสวัสดิการ
ละบุคลิกภาพคนพิการ พัฒนาศักยภาพละบุคลิก รูຌการพัฒนาบุคลิกภาพละ ของผูຌขຌารวม พัฒนาศักยภาพ บุคลิก- สังคม

ภาพมีความมัไน฿จ฿นตนอง ขຌาสังคม ครงการกิด ภาพของตน สามารถ
ขຌาสูสังคม ละมีสวนรวม฿น  - จัดกิจกรรมสริมสรຌางละ การรียนรูຌ฿น ออกสูสังคมละมีสวน
สังคมมากขึๅน พัฒนาศักยภาพของคนพิการ ดຌานตางโ เดຌ รวมทางสังคมมากขึๅน

รับการยอมรับ
จากสังคมมาก
ขึๅน19 ครงการจัดกิจกรรมการ  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุออกสู  - จัดอบรม฿หຌความรูຌ หลัก - 100,000 100,000 100,000 100,000  - รຌอยละ 80  - ผูຌสูงอายุกิดการ กองสวัสดิการ

รียน฿นรงรียนรียนผูຌสูง สังคมกิดการรียนรูຌ พัฒนา สูตรการรียนการสอนทีไป็น ของผูຌขຌารวม พัฒนาตนอง กิดความ สังคม
อายุทศบาลต าบลรัษฎา ตนองสามารปรับตัวทาทัน ประยชน์ตอผูຌสูงอายุ ชน กิจกรรมกิด มัไน฿จละออกสูสังคม

ตอการปลีไยนปลง฿นสังคม การออม การดูลสุขภาพ การรียนรูຌ฿น มากขึๅน
ชองปาก การออกก าลังกาย ดຌานตางโ
ละกายบริหาร นาฏศิลป์
เทย ป็นตຌน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

20 ครงการจัดกิจกรรมการ  - พืไอขับคลืไอนการด านิน  - จัดกิจกรรม฿นดຌานตางโทีไ - 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - สภาดใกละยาวชนฯ กองสวัสดิการ
ด านินงานสภาดใกละ งานของสภาดใกละยาวชน กีไยวนืไองกับดใกละ กิจกรรมทีไ มีการด านินงานอยาง สังคม
ยาวชนต าบลรัษฎา ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา ยาวชนชน การป้องกຌนละ ด านินการ ตอนืไองละยัไงยืน - พืไอพัฒนาศักยภาพ/ป้อง กຌเขการตัๅงครรภ์฿นวัยรุน  - รຌอยละ 80  - ดใกละยาวชนทีไ

กัน/คุຌมครอง/พิทักษ์สิทธิ การป้องกันละการกຌเข ของดใกละ ขຌารวมกิจกรรมมีความ
ดใกละยาวชน฿นประดใน ปัญหายาสพติดนักสังคม ยาวชนทีไขຌา รูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌอง
ปัญหาสถานการณ์ตางโ ฿น สงคราะห์นຌอย ป็นตຌน รวมกิจกรรม ฿นประดในตางโ ป็น
สังคม กิดการพัฒนา บบอยางยาวชนทีไดี - พืไอสงสริม฿หຌกิดครือ ตนอง฿นดຌาน  - มีการรวมกลุมครือ
ขายฝ้าระวังปัญหาทางสังคม ตางโ ขายดใกละยาวชน฿น
ดຌานครอบครัว ดใกละ พืๅนทีไฝ้าระวังปัญหา
ยาวชน฿นพืๅนทีไ ทางสังคม
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

21 ครงการปรับปรุงหຌองประชุม  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ  - ปรับปรุงหຌองประชุมละ 2,500,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - พืไอพิไมประสิทธิ กองการศึกษา
ละบริวณดยรอบอาคาร ฿นการปฏิบัติงาน บริวณดยรอบอาคาร ทีไมีการ ภาพ฿นการท างาน
อนกประสงค์พืๅนทีไนาหลวง  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง อนกประสงค์ ปรับปรุง  - พอ฿หຌมีครืไองมือ

฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานอยาง  - กอสรຌางหຌองนๅ าชาย-หญิง ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติ
มีประสิทธิภาพ ละหຌองนๅ าผูຌพิการขนาด งานอยางมีประสิทธิภาพ - พืไอปรับปรุงภุมิทัศน์ อาคารเมนຌอยกวา 10x3.5  - พืไอปรับปรุงภูมิทัศน์
฿หຌมีความสวยงาม มตร พรຌอมสุขภัณฑ์ละ ฿หຌมีความสวยงาม - พืไอตอบสนองความตຌอง ครืไองอ านวยความสะดวก  - ประชาชนมีสถานทีไ
การของประชาชน฿นการ ส าหรับคนพิการ จ านวน 1 ฿นการรวมกลุมประชุม/
รวมกลุมประชุม/สัมมนา/ หຌอง , หຌองนๅ าชาย จ านวน 2 สัมมนา/ท ากิจกรรมทีไมี
ท ากิจกรรมทีไมีประยชน์ หຌอง , หຌองนๅ าหญิง จ านวน ประยชน์3 หຌอง พรຌอมปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริวณดยรอบ
อาคารอนกประสงค์(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาลต าบลรัษฎา)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณละทีไผานมา

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

22 ครงการสงคราะห์  - พืไอชวยหลือสงคราะห์  - สงคราะห์ครอบครัว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - รຌอยละ 80  - ครอบครัว กองสวัสดิการ
ทางสังคม ครอบครัวผูຌดຌอยอกาสทาง ผูຌดຌอยอกาสทางสังคม (งปม.กระทรวง (งปม.กระทรวง (งปม.กระทรวง (งปม.กระทรวง (งปม.กระทรวง ของครอบครัว ผูຌดຌอยอกาสทางสังคม สังคม

สังคม ประมาณ 100 ครอบครัวโ การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา ผูຌดຌอยอกาส มีรายเดຌพิไมขึๅนมี
 ละ 2,000 บาท สังคมฯ จ.ภูกใต) สังคมฯ จ.ภูกใต) สังคมฯ จ.ภูกใต) สังคมฯ จ.ภูกใต) สังคมฯ จ.ภูกใต) ทางสังคมทีไมา คุณภาพชีวิตดีขึๅน

ขอรับการ
ชวยหลือมี
รายเดຌพิไมขึๅน

รวม      22        ครงการ - - 5,550,000 3,350,000 2,600,000 2,600,000 2,610,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการสนับสนุนการ  - พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุ คนพิการ  - ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละ 33,000,000 35,000,000 46,000,000 49,000,000 52,000,000  - รຌอยละ 100  - ผูຌสูงอายุ คนพิการ กองสวัสดิการ
สริมสรຌางสวัสดิการ ละผูຌป่วยอดสมีรายเดຌพิไม ผูຌป่วยอดส์เดຌรับบีๅยยังชีพ (งินอุดหนุน (งินอุดหนุน (งินอุดหนุน (งินอุดหนุน (งินอุดหนุน ผูຌสูงอายุ คน ละผูຌป่วยอดส์ มี สังคม
สังคม฿หຌกผูຌสูงอายุ กรมสงสริมฯ) กรมสงสริมฯ) กรมสงสริมฯ) กรมสงสริมฯ) กรมสงสริมฯ) พิการ ผูຌป่วย รายเดຌพิไมขึๅน
คนพิการละผูຌป่วยอดส์ อดส์เดຌรับ

บีๅยยังชีพ2 ครงการสบทบงิน  - พืไอสงสริมการจัด  - สมทบทุนการจัดสวัสดิ 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000  - รຌอยละ 100  - ระบบการจัด กองสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการของกองทุน การชุมชน฿นอัตราสวน 1:1:1 ของสมาชิก สวัสดิการชุมชนของ สังคม
ต าบลรัษฎา สวัสดิการชุมชนต าบล (ประชาชน:รัฐบาล:อปท.) กองทุนสวัสดิ กองทุนสวัสดิการ

รัษฎา พรຌอมทัๅงระบบ ของกองทุนสวัสดิการ การชุมชน ชุมชนต าบลรัษฎามี
การจัดสวัสดิการของชุมชน ชุมชนต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎาเดຌ ความขຌมขใงละ
฿หຌมีความขຌมขใง (365บาท/คน/ปี) รับการจัด ยัไงยืน

สวัสดิการชุมชน
ทีไครอบคลุม

รวม     2        ครงการ - - 33,070,000 35,080,000 46,090,000 49,100,000 52,110,000 - - -
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    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.3  ผนงานงบกลาง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณละทีไผานมา



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการฝຄกซຌอมผน  - พืไอตรียมความพรຌอม฿น  - จัดกิจกรรมครงการฝຄก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวน  - ประชาชน฿นพืๅนทีไ ส านักปลัดฯ
สาธารณภัย฿นพืๅนทีไสีไยง การรับภัย฿นพืๅนทีไสีไยงภัย ซຌอมผนสาธารณภัย฿น กิจกรรมทีไ สีไยงภัยมีความรูຌความ
ภัยละฝຄกซຌอมผนอาคาร  - พืไอตรียมความพรຌอมก พืๅนทีไสีไยงภัยละฝຄกซຌอม ด านินการ ขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละ

พนักงานทศบาล฿นกรณีกิด ผนอาคาร ดยมี ชวยหลือตนองเดຌมืไอ
หตุพลิงเหมຌ รายละอียด ดังนีๅ กิดภัย1.ฝຄกซຌอมผนสาธารณภัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - พนักงานทศบาลมี

฿นพืๅนทีไสีไยงภัย อยางนຌอย ความรูຌ ความขຌา฿จทีไ
ปละ 1 ครัๅง ถูกตຌองละชวยหลือ2.ฝຄกซຌอมผนอพยพ กรณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตนองเดຌมืไอกิดภัย
กิดพลิงเหมຌอาคารส านัก
งาน อยางนຌอยปละ 1 ครัๅง
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งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.4  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.4  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

2 ครงการฝຄกอบรมสมาชิก  - พืไอพิไมความรูຌ฿หຌกับ  - จัดฝຄกอบรมสมาชิก 550,000 200,000 550,000 200,000 550,000  - จ านวนผูຌขຌา  - สมาชิก อปพร. มี ส านักปลัดฯ
อปพร. สมาชิก อปพร. อปพร. ดยมีรายละอียด รวมฝຄกอบรม ความรูຌความขຌา฿จ - พืไอพิไมบุคลากร อปพร. ดังนีๅ ภารกิจหนຌาทีไ อปพร. 

ตามนยบายของกระทรวง 1.จัดฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ละสามารถน าเปปรับ
มหาดเทย฿หຌมีการพิไม สมาชิก อปพร.จ านวนเม ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ
จ านวนสมาชิก อปพร.฿หຌเดຌ นຌอยกวา 40 คน  - จ านวน อปพร. พิไม
รຌอยละ 2 ของประชาชน 2.ฝຄกทบทวนความรูຌ฿หຌ 350,000 - 350,000 - 350,000 ขึๅนตามนยบายของ
฿นพืๅนทีไ กับสมาชิกอปพร.จ านวน กระทรวงมหาดเทย

เมนຌอยกวา 40 คน3 ครงการป้องกันละลด  - พืไอรณรงค์ ป้องกันละ  - จัดกิจกรรมรณรงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - ประชาชนเดຌรับความ ส านักปลัดฯ
อุบัติหตุ฿นชวงทศกาล ลดอุบัติหตุทางถนน฿นชวง ป้องกันการลดอุบัติหตุ฿น จัดกิจกรรม สะดวกละปลอดภัย฿น
ส าคัญ ทศกาล ชวงทศกาล จ านวน2ครัๅง/ป การ฿ชຌรถ฿ชຌถนน฿นชวง1. ทศกาลป฿หม 1 ครัๅง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทศกาล2. ทศกาลสงกรานต์ 1 ครัๅง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.4  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

4 ครงการฝຄกทักษะการ  - พืไอพิไมความรูຌก  - จัดอบรม฿หຌความรูຌละฝຄก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - ประชาชน สถาน ส านักปลัดฯ
ระงับอัคคีภัย ประชาชน฿หຌมีความรูຌ ความ ทักษะการระงับอัคคีภัย฿หຌ จัดกิจกรรม ประกอบการ นักรียน

ขຌา฿จกีไยวกับการระงับ กนักรียนละประชาชน ฿นขตพืๅนทีไทศบาล
อัคคีภัย ฿นต าบลรัษฎา ดังนีๅ ต าบลรัษฎามีความรูຌ  - พืไอฝຄกทักษะ฿หຌกับ 1. นักรียนเมนຌอยกวา 3 ความขຌา฿จรืไองการ
ประชาชนชวยหลือตนอง รงรียน/ป ระงับอัคคีภัยละ
เดຌมืไอกิดอัคคีภัย 2. สถานประกอบการ/ สามารถน าเปปรับ฿ชຌเดຌ

ประชาชนเมนຌอยกวา3ครัๅง/ป5 ครงการสรຌางความ  - พืไอ฿หຌความรูຌดຌานจราจร 1.จัดอบรม/รณรงค์฿หຌความรูຌ 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน 1.ประชาชน฿นพืๅนทีไมี ส านักปลัดฯ
ตระหนัก฿นความปลอดภัย ละความปลอดภัย฿นชีวิต ความปลอดภัยดຌานจราจร กิจกรรมทีไ ความรูຌดຌานระบียบ
ดຌานจราจร ละทรัพย์สิน฿หຌกับ ฿หຌกนักรียนละประชาชน ด านินการ จราจรมากขึๅน

ประชาชน฿นพืๅนทีไต าบล ฿นต าบลรัษฎาเมนຌอยกวา4ครัๅง/ป 2.ลดอุบัติหตุบนทຌอง
รัษฎา 2.ป้ายประชาสัมพันธ์สรຌาง ถนน

วินัยดຌานจราจร ลดอุบัติหตุ3.กิจกรรมขຌามถนนปลอดภัย

241



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.4  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

6 ครงการจัดระบียบความ  - พืไอ฿หຌประชาชนสามารถ  - จัดระบียบความป็น 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - กิดความป็น ส านักปลัดฯ
ป็นระบียบรียบรຌอยของ ฿ชຌพืๅนทีไทางทຌา฿นการสัญจร ระบียบรียบรຌอยบน กิจกรรมทีไ ระบียบรียบรຌอยของ
บຌานมือง เดຌอยางสะดวก ทางทຌา฿นพืๅนทีไหมูทีไ 1-7 ด านินการ บຌานมือง - พืไอลดอุบัติหตุบนทຌอง ดยด านินการดังนีๅ

ถนน 1.ป้าย สืไอประชาสัมพันธ์  - พืไอ฿หຌกิดความป็นระบียบ 2.ฝຄกอบรมผูຌคຌาขาย หาบร 
รียบรຌอยของบຌานมือง ผงลอย จ านวน 1 ครัๅง/ป7 ครงการอาชนะยาสพติด  - พืไอ฿หຌสวนราชการองค์กร  - จัดกิจกรรมพืไอตอตຌาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - จ านวนผูຌคຌาละผูຌสพ ส านักปลัดฯ

฿นหมูบຌานละชุมชน ละภาคประชาชนรวมกัน ยาสพติด ดังนีๅ กิจกรรมทีไ หมดสิๅนเป
ตอสูຌพืไออาชนะปัญหายา 1.รณรงค์ป้องกันพืไออาชนะ ด านินการ  - หมูบຌาน/ชุมชนมี
สพติด ยาสพติด฿นขตต าบลรัษฎา ความขຌมขใงอยาง - พืไอสรຌางหมูบຌาน/ชุมชน  หมูบຌาน เมนຌอยกวา1ครัๅง/ป ยัไงยืน
฿หຌขຌมขใงอันจะน าเปสู 2.รวมจัดกิจกรรมนืไอง฿นวัน
หมูบຌาน/ชุมชนปลอดยา ยาสพติดลก 26 มิ.ย.ของ
สพติด ทุกป

รวม      7        ครงการ - - 1,450,000 1,100,000 1,700,000 1,350,000 1,700,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการรณรงค์ป้องกัน  - พืไอ฿หຌดใก ยาวชน ละ  - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวน  - ดใก ยาวชน ละ กอง
ปัญหายาสพติด ประชาชนเดຌรับความรูຌ ละ ปัญหายาสพติด ดังนีๅ กิจกรรมทีไ ประชาชน มีความรูຌ สาธารณสุขฯ

นวทาง฿นการป้องกัน 1.จัดอบรมพืไอ฿หຌความรูຌ ด านินการ ความขຌา฿จ฿นการ
ตนองละผูຌ฿กลຌชิด ฿หຌหาง กีไยวกับยาสพติดละขຌา ป้องกันตนองละผูຌ
เกลยาสพติดทุกชนิด คายยาวชน ตอตຌานยา ฿กลຌชิด ฿หຌหางเกลยา - พืไอลดจ านวนผูຌสพติด฿หຌ สพติดอยางนຌอยปีละ1 ครัๅง สพติดทุกชนิด
นຌอยลง จ านวนผูຌขຌารวมกิจกรรม  - จ านวนผูຌติดสารสพ

อยางนຌอย 30 คน ติด฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา2.จัดนิทรรศการนืไอง฿นวัน มีจ านวนลดลงจากดิม
ยาสพติดลก ปีละ 1 ครัๅง/
หง ณ สถานศึกษา฿นขต 
ทต.รัษฎา3.จัดซืๅอวัสดุส าหรับ฿ชຌ฿น
การตรวจคัดกรองกลุมสีไยง
 ปีละ 1-2 ครัๅง4.จัดกิจกรรมบ าบัดผูຌติดสาร
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งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.5  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.5  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

สพติดปีละ 1 ครัๅง จ านวน
ผูຌขຌารวมกิจกรรม 30 คน2 ครงการจัดการสุขภาพ  - พือสรຌางการมีสวนรวม  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌความ - 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน  - กนน าสุขภาพมี กอง

฿นชุมชนดยกนน า ฿นการดูละสุขภาพประชา รูຌกนน า กิจกรรมทีไ ความรวมมือกัน สาธารณสุขฯ
สุขภาพ ชน฿นการคຌนหา คัดกรอง  - กิจกรรมคัดกรอง ยีไยม ด านินการ  - สามารถคัดกรอง

สุขภาพละการยีไยมดูล บຌาน การฝ้าระวังรค สุขภาพบืๅองตຌนเดຌ
ฝ้าระวังรค3 ครงการพัฒนาศักย-  - พืไอสริมสรຌางความรูຌละ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌละ - - 700,000 700,000 700,000  - จ านวน  - กนน าเดຌรับความรูຌ กอง

ภาพครือขายสุขภาพ ประสบการณ์ดຌานสุขภาพ ประสบการณ์ ผูຌขຌารวม ละประสบกาณ์ สาธารณสุขฯ
ภาคประชาชน  - พืไอ฿หຌครือขายเดຌศึกษา  - ศึกษาดูงานดຌานสุขภาพ ครงการ  - กนน าเดຌรรียนรูຌ

ตัวอยางจากหนวยงานอืไนโ ฿นพืๅนทีไอืไน ปีละ 1 ครัๅง บบอยางทีไดีจาก - พืไอสงสริมกนน าสุขภาพ หนวยงานอืไนโ
฿หຌมีสวนรวม฿นการดูล  - กนน ามีสวนรวม฿น
สุขภาพประชาชน การดูลประชาชน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.5  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

4 ครงการพัฒนาศักย-  - พืไอจัดท าผนงาน/ครง   - จัดอบรมชิงปฏิบัติการ 100,000 200,000 250,000 300,000 300,000  - จ านวน  - ผูຌขຌาอบรมเดຌมีการ
ภาพคณะกรรมการ การละปฏิทินการท างาน พืไอท าความขຌา฿จ งบสปสช. งบสปสช. งบสปสช. งบสปสช. งบสปสช. ผูຌขຌารวม จัดท าผนละปฏิทิน
บริหารกองทุนหลัก ของกองทุนฯ กิจกรรม การด านินงานของ
ประกันสุขภาพทศบาล  - พืไอ฿หຌกิดความรูຌความ กองทุนฯ
ต าบลรัษฎาละภาคี ขຌา฿จระบียบ หลักกณฑ์ 2. ผูຌขຌาอบรมมีความรูຌ
ครือขาย การด านินงานกองทุนฯ ความขຌา฿จถึงระบียบ - พืไอพัฒนานวทางการ หลักกณฑ์การด านิน

จัดบริการสาธารณสุข฿น งานกองทุน
การจัดท าผนงาน/ครงการ 3. ผูຌขຌาอบรมเดຌมีการ - พืไอศึกษาลกปลีไยน จัดท าผนงาน/ครง
รียนรูຌตัวอยางการด านิน การ พืไอขอรับการ
งานจากหนวยงานอืไนโ สนับสนุนจากกองทุนฯ4. ผูຌขຌาอบรมน าสิไง

ทีไเดຌจากการลกปลีไยน
รียนรูຌมาปรับ฿ชຌ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.5  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

5 ครงการสนับสนุนละ  - พืไอควบคุมการระบาด  - จัดกิจกรรมชิงรุก - 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวน  - สามารถควบคุม กอง
สงสริมกิจกรรมกรณี ของรค ฿นการควบคุมรคระบาด งบสปสช. งบสปสช. งบสปสช. งบสปสช. กิจกรรมทีไ ความรุนรงของการ สาธารณสุขฯ
กิดรคระบาดหรือภัย  - พืไอวางผนการท างาน การประชุม วางผน การจัด ด านินการ ระบาดเดຌ
พิบัติ฿นพืๅนทีไ ฿นการ จัดการปัญหาละติดตาม การปัญหา ติดตามสถาน
ป้องกันละกຌเขปัญหา สถานการณ์ระบาด การณ์การระบาด
สาธารณะสุขเดຌตาม  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ
ความจ าป็นหมาะสม การสงสริมป้องกันรค
ละทันตอสถานการณ์ ระบาดทีไกิดขึๅน

รวม      5       ครงการ - - 600,000 1,400,000 2,150,000 2,200,000 2,200,000 - - -

246



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดสงทีมขຌา  - พืไอสงสริมยาวชน  - จัดสงทีมนักกีฬาขຌารวม 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000  - จ านวนกีฬา  - ดใก ยาวชนละ กองการศึกษา
รวมการขงขันกีฬา ประชาชนลนกีฬาออก การขงขันกีฬาประภท ทีไจัดสงขຌารวม ประชาชน฿ชຌวลาวาง
ประภทตางโ ก าลังกาย ตางโ ทัๅง฿นจังหวัดละตาง ขงขัน ฿หຌกิดประยชน์ ลน - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ จังหวัด กีฬา ออกก าลังกาย

ยาวชน฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด หางเกลยาสพติดละ
ประยชน์หางเกลยาสพติด อบายมุข
ละอบายมุข  - สงสริม สนับสนุน  - พืไอสงสริมสนับสนุน พัฒนานักกีฬาสูความ
พัฒนานักกีฬาสูความปຓนลิศ ปຓนลิศ2 ครงการจัดการขงขัน  - พืไอสงสริมยาวชน 1.จัดการขงขันกีฬาหมูบຌาน 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000  - จ านวน  - ดใก ยาวชนละ กองการศึกษา

กีฬาทศบาลต าบลรัษฎา ประชาชนลนกีฬาออก "ทศบาลต าบลรัษฎา" กิจกรรมทีไ ประชาชนลนกีฬาออก
ก าลังกาย 2.จัดการขงขันดิน-วิไง ด านินการ ก าลังกายหางเกลจาก - พืไอสงสริมความรัก "รัษฎามินิมาราธอน" สิไงสพติดละอบายมุข
ความสามัคคี฿นชุมชน 3.จัดการขงขันกีฬานักรียน  - สงสริมความรัก - พืไอสงสริม สนับสนุน ศูนย์พัฒนาดใกลใกละอนุบาล ความสามัคคี฿นชุมชน
นักกีฬาสูความปຓนลิศ ทศบาลต าบลรัษฎา  - นักกีฬา฿นต าบล

งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

4. จัดการขงขันกีฬายาวชน รัษฎาเดຌรับการพัฒนา
ละประชาชนต าบลรัษฎา สูความปຓนลิศอยาง
ฯลฯ ตอนืไอง - คณะผูຌบริหาร 

พนักงานลูกจຌางละ
ประชาชน฿นทต.รัษฎา
 ลนกีฬาออกก าลังกาย
฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ หางเกลยา
สพติดรวมถึงมีความรัก
ความสามัคคี฿นองค์กร
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

3 ครงการอบรมพัฒนา  - พืไอสงสริมยาวชน฿ชຌ  - อบรมพัฒนาทักษะกีฬา 200,000 200,000 - - -  - จ านวน  - ยาวชน฿ชຌวลาวาง กองการศึกษา
ทักษะกีฬายาวชนต าบล วลาวาง฿หຌกิดประยชน์ กดใกละยาวชนต าบล กิจกรรมทีไ ฿หຌกิดประยชน์หาง
รัษฎาภาคฤดูรຌอน หางเกลจากสิไงสพติดละ รัษฎาตามความสน฿จ฿น ด านินการ เกลจากสิไงสพติดละ

อบายมุข ชวงปຂดภาครียน ชน อบรม อบายมุข - พืไอสงสริมยาวชน พัฒนาทักษะกีฬา ฟุตซอล,  -ยาวชนเดຌรับพัฒนา
พัฒนารางกาย จิต฿จ อารมณ์ ฟุตบอล, วายนๅ า, มวยเทย ดຌานรางกาย จิต฿จ 
ละสังคมของดใกละยาวชน  ฯลฯ อารมณ์ ละสังคม 
฿นต าบลรัษฎา อยางสมดุล - พืไอสงสริมยาวชนพัฒนา  - ยาวชนมีความภาค
ทักษะกีฬาสูความปຓนลิศ ภูมิ฿จละรงบันดาล - พืไอสงสริมยาวชนสรຌาง ฿จ฿นการพัฒนาทักษะ
ความภาคภูมิ฿จละรง กีฬาอยางตอนืไอง
บันดาล฿จ
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    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

4 ครงการสนับสนุนการ  - พืไอรวมกันสงสริมละ  - จัดตัๅงชมรมกีฬาหรือ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - จ านวน  - มีชมรมกีฬาละ กองการศึกษา
จัดตัๅงชมรมกีฬาละ ท ากิจกรรมรวมกันทีไสรຌาง นันทนาการ฿นขตทศบาล ชมรมกีฬาทีไ นันทนาการ฿นขต
นันทนาการประภท สรรค์ละกิดประยชน์ ต าบลรัษฎาอยางนຌอย จัดตัๅง ทศบาลต าบลรัษฎาทีไ
ตางโ ฿นต าบลรัษฎา  - พืไอสนับสนุนการบริหาร 1 ชมรม สงสริมการบริหารการ

จัดการงานกีฬาละ พัฒนากีฬาอยางปຓน
นันทนาการต าบลรัษฎา ระบบ5 ครงการยกยองชิด  - พืไอยกยองชิดชูกียรติ  - นักกีฬาผูຌท าชืไอสียงละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - จ านวนครัๅง  - นักกีฬาผูຌท าชืไอสียง กองการศึกษา

ชูกียรติกนักกีฬาผูຌท า กนักกีฬาผูຌท าชืไอสียง ผูຌ฿หຌการสนับสนุนดຌานการ ทีไจัดกิจกรรม ละผูຌ฿หຌการสนับสนุน
ชืไอสียงละผูຌ฿หຌการ  - พืไอยกยองผูຌ฿หຌการสนับ กีฬาทศบาลต าบลรัษฎาเดຌ ดຌานการกีฬาเดຌรับการ
สนับสนุนดຌานการกีฬา สนุนดຌานการกีฬาทศบาล รับการยกยองชิดชูกียรติ ยกยองชิดชูกียรติ
ทศบาลต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา  - เดຌรับความรวมมือ฿นการ  - เดຌรับความรวมมือ - พืไอสงสริมประชาชน พัฒนาดຌานการกีฬา สนับสนุนจากประชา

หนวยงาน ละองค์กรตางโ ชนหนวยงาน องค์กร
฿นทຌองถิไนมีสวนรวม฿นการ พืไอการพัฒนาการกีฬา
พัฒนาการกีฬา ต าบลรัษฎา
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    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

6 ครงการจัดซืๅออุปกรณ์  - พืไอสงสริมยาวชน  - จัดซืๅออุปกรณ์ส าหรับลน 200,000 200,000 - - -  - รຌอยละ100  - ทุกหมูบຌาน฿นต าบล กองการศึกษา
กีฬาหมูบຌานของทศบาล ประชาชนลนกีฬาออก กีฬา ออกก าลังกาย฿หຌทุก ของหมูบຌานมี รัษฎามีอุปกรณ์ส าหรับ
ต าบลรัษฎา ก าลังกายสริมสรຌางสุขภาพ หมูบຌาน฿นต าบลรัษฎา อุปกรณ์ส าหรับ ลนกีฬา ออกก าลังกาย - พืไอสงสริม฿หຌดใกละ ลนกีฬา ตามความตຌองการ

ยาวชน฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์ หางเกลจากสิไง
สพติดละอบายมุข
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ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

7 ครงการจัดสงทีมนักกีฬา  - พืไอสริมสรຌางความรัก  - จัดสงผูຌบริหาร พนักงาน 250,000 250,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - คณะผูຌบริหาร กองการศึกษา
ขຌารวมการขงขันกีฬา ความสามัคคี ชืไอมสัมพันธ์ ลูกจຌางทศบาลต าบลรัษฎา ทีไจัดสงขงขัน พนักงาน ลูกจຌางละ
องค์กรปกครองสวน ฿นองค์กรละระหวาง ละประชาชนขຌารวม ประชาชน ฿นทศบาล
ทຌองถิไนจังหวัดภูกใต องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขงขันกีฬาองค์กรปกครอง ต าบลรัษฎา ลนกีฬา - พืไอสงสริม฿หຌคณะผูຌ สวนทຌองถิไนจังหวัดภูกใต ออกก าลังกาย ฿ชຌวลา

บริหาร พนักงาน ลูกจຌาง วาง฿หຌกิดประยชน์ 
ทต.รัษฎา ละประชาชน หางเกลยาสพติด รวม
ลนกีฬา ออกก าลังกาย฿ชຌ ถึงมีความรัก ความ
วลาวาง฿หຌกิดประยชน์ สามัคคี฿นองค์กร ละ
หางเกลยาสพติด ระหวางองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน
฿นจังหวัดภูกใต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

8 ครงการปຓนจຌาภาพจัด  - พืไอ฿หຌคณะผูຌบริหาร  - จัดการขงขันกีฬาองค์กร 2,000,000 - - - -  - จ านวน  - คณะผูຌบริหาร กองการศึกษา
การขงขันกีฬาองค์กร ขຌาราชการ พนักงาน ยาวชน ปกครองสวนทຌองถิไนจังหวัด กิจกรรมทีไ ขຌาราชการ พนักงาน
ปกครองสวนทຌองถิไน ละประชาชน฿นทศบาล ภูกใต ครัๅงทีไ 10 ด านินการ ยาวชนละประชาชน
จังหวัดภูกใต ต าบลรัษฎามีกิจกรรมรวมกัน ฿นทศบาลต าบลรัษฎา - พืไอสริมสรຌางความรัก ท ากิจกรรมรวมกันพืไอ

ความสามัคคีความสัมพันธ์ สริมสรຌางความรัก 
ทีไดีของบุคลากร฿นองค์กร ความสามัคคีความ
ละพืไอชืไอมความสัมพันธ์ สัมพันธ์ทีไดีของบุคลากร
สริมสรຌางความสัมพันธ์ ฿นองค์กรละทศบาล
อันดีระหวางทศบาลต าบล ต าบลรัษฎามีความ
รัษฎากับองค์กรปกครอง สัมพันธ์ทีไดีกับองค์กร
สวนทຌองถิไนอืไน฿นจังหวัด ปกครองสวนทຌองถิไน
ภูกใต อืไน฿นจังหวัดภูกใต
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

9 ครงการจัดงานวัน  - พืไอสงสริมอนุรักษ์วัฒน  - จัดกิจกรรมวันส าคัญดຌาน 1,000,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวน  - วัฒนธรรมละประ กองการศึกษา
ส าคัญดຌานวัฒนธรรม ธรรมละประพณีทຌองถิไน วัฒนธรรมละประพณี กิจกรรมทีไ พณีทຌองถิไนละชาติ
ละประพณีทຌองถิไน ละชาติ฿หຌคงอยู ทຌองถิไนละชาติ ชน ด านินการ คงอยูสืบเป
ละชาติ  - พืไอสริมสรຌางความภาค วันป฿หม, วันขຌาพรรษา  - ประชาชนมีความ

ภูมิ฿จ฿นทຌองถิไนตนอง วันออกพรรษา, ประพณีลอย ภาคภูมิ฿จ฿นทຌองถิไน - พืไอสงสริม฿หຌชุมชนมีคุณธรรมกระทง, วันสงกรานต์, ตนอง
จริยธรรมตามหลักค าสอน ประพณีดือนสิบ, ประพณี  - ยาวชนละประชา
ของศาสนา จารีตประพณี ชักพระ, ประพณีถือศีลกิน ชนมีคุณธรรมจริยธรรม
ของทຌองถิไน ผัก,ประพณีลอยรือ, ตามหลักค าสอนของ - พืไอสงสริมความรักความ ประพณีสวดกลางบຌาน, ศาสนารักษาจารีต
สามัคคีของชุมชน฿นความ ครงการสงสริมวัฒนธรรม ประพณีทีไดีอาเวຌ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประพณี฿นดือนรอมฎอน  - ประชาชนมีความรัก 
สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับ ฯลฯ ความสามัคคีทามกลาง
ชุมชน ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมละชุมชนมี
ความขຌมขใง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

10 ครงการสงสริม ศิลปะ  - พืไอสงสริมศิลปะ  - จัดกิจกรรม  ดังนีๅ 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน  - ศิลปะ วัฒนธรรม กองการศึกษา
วัฒนธรรมละภูมิปัญญา วัฒนธรรมละภูมิปัญญา 1. จัดอบรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทีไ ละภูมิปัญญาของ
ทຌองถิไน ทຌองถิไน ภูมิปัญญาทຌองถิไน (นาฏศิลป์ ด านินการ ทຌองถิไนเดຌรับการสืบ

ศิลปะ ประดิษฐ์ ฯลฯ) ทอดสูชนรุนหลัง2. สงสริมการจัดกิจกรรม
สืบสานประพณี วัฒนธรรม
ละภูมิปัญญาทຌองถิไน3. สืบสานวัฒนธรรมละ
ประพณีทຌองถิไน ชน 
รองงใงกลองยาว  ฯลฯ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

11 ครงการงานสดุดีทຌาว  - พืไอทิดทูนกียรติทຌาว  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวน  - ดใก ยาวชนละ กองการศึกษา
ทพกระษัตรีทຌาวศรี ทพกระษัตรทຌาวศรีสุนทร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครัๅงทีไ฿หຌการ ประชาชนเดຌร าลึก
สุนทร ละวีรชนผูຌกลຌา มืองถลาง ภูกใต ส าหรับด านินการครง สนับสนุน ถึงพระคุณอันยิไง฿หญ

฿หຌปຓนทีไประจักษ์ก การงานสดุดีทຌาวทพกระษัตรี ของทຌาวทพกระษัตรี
ประชาชนทัไวเป ทຌาวศรีสุนทร จังหวัดภูกใต ทຌาวศรีสุนทรละ - พืไอพิไมศักยภาพดຌาน บรรพชนผูຌกลຌามือง
ทรัพยากรการทองทีไยวชิง ถลาง
วัฒนธรรมของจังหวัดภูกใต  - พัฒนาการทอง - พืไอปຓนการปรับภูมิทัศน์ ทีไยวภูกใต ดย฿ชຌ
฿นการองรับการพัฒนา฿หຌ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปຓนสถานทีไส าคัญของ วิถีชีวิตของชุมชน
จังหวัดภูกใต  - ดใก ยาวชนละ - พืไอบูรณาการความ ประชาชนเดຌมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม รูຌทางประวัติศาสตร์
พืไอ฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿น ถลาง
การพัฒนาทຌองถิไน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

12 ครงการจัดหาครืไอง  - พืไอ฿หຌคน฿นชุมชนมี  - จัดหาครืไองออกก าลังกาย - - 983,300 484,000 -  - จ านวน  - มีสถานทีไออกก าลัง กองการศึกษา
ออกก าลังกายกลางจຌง สถานทีไออกก าลังกาย กลางจຌงพรຌอมติดตัๅง฿นพืๅนทีไ ครืไองออก กาย฿นชุมชน - พืไอ฿หຌคน฿นชุมชนมี ต าบลรัษฎา ดังนีๅ ก าลังกายทีไจัด  - ประชาชนมีสุขภาพ

สุขภาพรางกายทีไขใงรง 1. ชุมชนหาดสนสุข หมูทีไ 7 - - 499,300  - - ซืๅอ รางกายขใงรง
ประกอบดຌวย1.อุปกรณ์บริหารขน-หัวเหล- - - 93,900      - -
หนຌาอก (บบถาง-หุบยกตัว) 
จ านวน 1 ชุด2.อุปกรณ์บิดอวละยไ าทຌาสลับ - 62,900      - -
จ านวน 1 ชุด3.อุปกรณ์วิไงตางระดับสลับหัว - - 72,900      - -
เหล(บบขຌอหวีไยง)จ านวน1ชุด4.อุปกรณ์ดินสลับขน-ขานว - - 77,900      - -
ราบ จ านวน 1 ชุด5.อุปกรณ์ดินอากาศเรຌการกระ - - 68,900      - -
ทกดีไยว จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

6.อุปกรณ์ยกนๅ าหนัก (บบยืน) - - 56,900      - -
จ านวน 1 ชุด7.อุปกณ์นัไงปัດนจักรยาน - - 65,900      - -
จ านวน 1 ชุด2. บริวณศรีสุชาติ2 หมูทีไ 5 - - 484,000  - -
ประกอบดຌวย1.ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - 97,800      - -
ดินอากาศ จ านวน 2 ชุด2..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - 46,000      - -
ลูกตุຌมกวงตัว จ านวน 1 ชุด3..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - 97,800      - -
จักรยานกຌาวดิน จ านวน 2 ชุด4..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - 49,800      - -
ซิทอัพบริวณหนຌาทຌอง 
จ านวน 1 ชุด5..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - 49,800      - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

บริหารขาหยียด จ านวน 1 ชุด6..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - 49,800      - -
ผลักบริหารกลຌามนืๅอขน 
จ านวน 1 ชุด7..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - 45,000      - -
ดึงบริหารกลຌามขน 
จ านวน 1 ชุด8..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - 48,000      - -
บิดอวบริหารล าตัว
 จ านวน 1 ชุด3. บริวณหมูบຌานอิรวดี หมูทีไ5 - - - 484,000   -
ประกอบดຌวย1.ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - - 97,800      -
ดินอากาศ จ านวน 2 ชุด2..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - - 46,000      -
ลูกตุຌมกวงตัว จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

3..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - - 97,800      -
จักรยานกຌาวดิน จ านวน 2 ชุด4..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - - 49,800      -
ซิทอัพบริวณหนຌาทຌอง 
จ านวน 1 ชุด5..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - - 49,800      -
บริหารขาหยียด จ านวน 1 ชุด6..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - - 49,800      -
ผลักบริหารกลຌามนืๅอขน 
จ านวน 1 ชุด7..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - - 45,000      -
ดึงบริหารกลຌามขน 
จ านวน 1 ชุด8..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู - - - 48,000      -
บิดอวบริหารล าตัว
 จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.6  ผนงานศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

13 ครงการอบมรมกีฬา  - พืไอสงสริมยาวชน฿ชຌวลา  - อบรมพัฒนาทักษะกีฬา - - 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - ยาวชน฿ชຌวลาวาง฿หຌ กองการศึกษา
วาง฿หຌกิดประยชน์หางเกล กดใกละยาวชนต าบล กิจกรรมทีไ กิดประยชน์หางเกล
จากสิไงสพติดละอบายมุข รัษฎาตามความสน฿จ ด านินการ จากสิไงสพติดละ - พืไอสงสริมยาวชนพัฒนา ชน อบรมพัฒนาทักษะกีฬา อบายมุข
รางกาย จิต฿จ อารมณ์ ละ ฟุตซอล,ฟุตบอล, วายนๅ า,  -ยาวชนเดຌรับพัฒนา
สังคมของดใกละยาวชน฿น มวยเทย  ฯลฯ ดຌานรางกาย จิต฿จ 
ต าบลรัษฎา อารมณ์ละสังคม - พืไอสงสริมยาวชนพัฒนา  อยางสมดุล
ทักษะกีฬาสูความปຓนลิศ  - ยาวชนมีความภาค - พืไอสงสริมยาวชนสรຌาง ภูมิ฿จละรงบันดาล
ความภาคภูมิ฿จละรง ฿จ฿นการพัฒนาทักษะ
บันดาล฿จ กีฬาอยางตอนืไอง

รวม      13       ครงการ - - 4,820,000 3,520,000 3,053,300 2,604,000 2,120,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการอบรมละสงสริม  - พืไอสงสริมความรูຌละ  - จัดฝຄกอบรมอาชีพระยะ 60,000 180,000 240,000 240,000 240,000  - จ านวน  - ผูຌขຌารวมอบรมมี กองสวัสดิการ
อาชีพ฿นขตทศบาลต าบล ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌกกลุม สัๅน฿หຌกกลุมมบຌาน สตรี กิจกรรมทีไ ความรูຌละทักษะดຌาน สังคม
รัษฎา มบຌานสตรี ละประชาชน ละประชาชนทัไวเป ด านินการ อาชีพ

ทัไวเป จ านวนปละ 6 หลักสูตรโละ  - สามาถพิไมรายเดຌ - พืไอสรຌางอกาสละทาง 20 คน ละลดรายจาย฿น
ลือก฿นการประกอบอาชีพ ครัวรือน สรຌางอกาส
ป็นการพิไมรายเดຌละลด ฿นการประกอบอาชีพ
รายจาย฿นครัวรือน  - ประชาชนเดຌ฿ชຌวลา - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌ วาง฿หຌกิดประยชน์
วลาวาง฿หຌกิดประยชน์ตอ  - ประชาชนสามารถ
ตนองละครอบครัว พึไงตนองเดຌละมีการ - พืไอสริมสรຌาง฿หຌประชาชน ด านินชีวิตบนพืๅนฐาน
พึไงตนองตลอดจนมีการ นวคิดปรัชญาศรษฐกิจ
ด านินชีวิตบนพืๅนฐานนว พอพียง
คิดปรัชญาศรษฐกิจพอพียง

262

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.1  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.1  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

2 ครงการด านินการตาม  - พืไอป็นศูนย์รวม฿นการ  - จัดประชุมปรึกษาหารือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - รຌอยละ 80  - ป็นศูนย์รวม฿นการ กองสวัสดิการ
ภารกิจถายอนศูนย์ ลกปลีไยนรียนรูຌดຌานการ คณะกรรมการศูนย์บริการ ของคณะกรรม ลกปลีไยนรียนรูຌดຌาน สังคม
บริการละถายทอด กษตร฿นต าบล ละถายทอดฯ จ านวน การศูนย์บริการฯการกษตร฿นต าบล
ทคนลยี การกษตร  - พืไอป็นหลงรียนรูຌ/จุด ดือนละ 1 ครัๅง(12 ครัๅง/ป) มีความรูຌความ รัษฎา
ประจ าต าบลรัษฎา ถายทอดทคนลยีครบทุก  - ฝຄกอบรมละลกปลีไยน ขຌา฿จ฿นบทบาท  - ป็นหลงรียนรูຌ/

ดຌาน฿นต าบล รียนรูຌประสบการณ์การ หนຌาทีไของตนอง จุดถายทอดทคนลยี - พืไอป็นศูนย์กลางลก ท างานของคณะกรรมการ  ละสามารถ ครบทุกดຌาน฿นต าบล
ปลีไยนรียนรูຌรวมกับศูนย์ ศูนย์บริการฯละจຌาหนຌาทีไ ถายทอดความรูຌ  - ป็นศูนย์กลางลก
รียนรูຌตามนวศรษฐกิจ ทีไกีไยวขຌอง จ านวน 1 รุนโ ฿หຌกสมาชิก฿น ปลีไยนรียนรูຌกับศูนย์
พอพียงดຌานการกษตร ละ 30 คน ชุมชนเดຌอยาง รียนรูຌตามนวศรษฐกิจ
ภายนอก ถูกตຌอง พอพียงดຌานการกษตร

จากภายนอก
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.1  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

3 ครงการสงสริมวิสาหกิจ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌก  - จัดอบรม฿หຌความรูຌก 50,000 50,000 60,000 60,000 60,000  - จ านวน  - กลุมวิสาหกิจขุมชน฿น กองสวัสดิการ
ชุมชน฿นขตพืๅนทีไต าบล กลุมวิสาหกิจชุมชน฿นพืๅนทีไ กลุมวิสาหกิจชุมชน฿น กิจกรรมทีไ พืๅนทีไต าบลรัษฎากิด สังคม
รัษฎา ต าบลรัษฎาดຌานตางโ ทีไ พืๅนทีไต าบลรัษฎา ปละ ด านินการ ความขຌมขใงความ

กีไยวขຌอง 2 ครัๅง ขຌา฿จ฿นการบริหารจัด - พืไอสริมสรຌางความรูຌ การกลุมหรือการด านิน
ความขຌา฿จ฿นการด านิน กิจกรรมตางโ ของกลุม
การจัดตัๅงกลุมวิสาหกิจร วิสาหกิจชุมชน
ชุมชนกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองตางโ - พืไอป็นการพัฒนา
ศักยภาพของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน฿นการพัฒนากลุม฿หຌ
มีความขຌมขใง ละการ
ด านินกิขกรรมของกลุม฿น
ดຌานตางโ

รวม      3        ครงการ - - 140,000 260,000 330,000 330,000 330,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการอบรมละสงสริม  - พืไอสงสริมความรูຌละ  - จัดฝึกอบรมอาชีพระยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - สงสริมความรูຌละ กองสวัสดิการ
อาชีพกผูຌสูงอายุ ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌก ผูຌสูง สัๅน฿หຌกผูຌสูงอายุ ของผูຌทีไขຌารวม ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌ สังคม

อายุพืไอ฿หຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด อบรมมีความรูຌ ผูຌสูงอายุเดຌ฿ชຌวลาวาง
ประยชน์ตอตนองละ เปประกอบป็น ฿หຌกิดประยชน์ตอ
ครอบครัวสริมสรຌาง฿หຌ อาชีพหลักหรือ ตนองละครอบครัว
ประชาชนพึไงตนองตลอดจน อาชีพสริมสรຌาง สริมสรຌาง฿หຌผูຌสูงอายุ
มีการด านินชีวิตบนพืๅนฐาน รายเดຌ฿หຌก พึไงตนองตลอดจนมี
นวคิดปรัชญาศรษฐกิจ ครอบครัว พืๅนฐานการด านินชีวิต
พอพียง บนนวคิดปรัชญา

ศรษฐกิจพอพียง

265

งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

2 ครงการอบรมละสงสริม  - พืไอสงสริมความรูຌละ  - จัดฝึกอบรมอาชีพระยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - สงสริมความรูຌละ กองสวัสดิการ
อาชีพกผูຌดຌอยอกาส ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌกผูຌดຌอย สัๅน฿หຌกผูຌดຌอยอกาส ของผูຌทีไขຌารวม ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌ สังคม

อกาสพืไอ฿หຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌ อบรมมีความรูຌ ผูຌดຌอยอกาสเดຌ฿ชຌวลา
กิดประยชน์ตอตนองละ เปประกอบป็น วาง฿หຌกิดประยชน์ตอ
ครอบครัวสริมสรຌาง฿หຌ อาชีพหลักหรือ ตนองละครอบครัว
ประชาชนพึไงตนองตลอด อาชีพสริมสรຌาง สริมสรຌาง฿หຌผูຌดຌอย
จนมีการด านินชีวิตบน รายเดຌ฿หຌก อกาสพึไงตนองตลอด
พืๅนฐานนวคิดปรัชญา ครอบครัว จนมีการด านินชีวิต
ศรษฐกิจพอพียง บนพืๅนฐานนวคิด

ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.2  ผนงานสังคมสงคราะห์

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต

3 ครงการอบรมละสงสริม  - พืไอสงสริมความรูຌละ  - จัดฝึกอบรมอาชีพระยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รຌอยละ 80  - สงสริมความรูຌละ กองสวัสดิการ
อาชีพกคนพิการ ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌก สัๅน฿หຌกคนพิการ ของผูຌขຌารวม ทักษะดຌานอาชีพ฿หຌ สังคม

คนพิการพืไอ฿หຌ฿ชຌวลาวาง อบรมมีความรูຌ คนพิการ เดຌ฿ชຌวลาวาง
฿หຌกิดประยชน์ตอตนอง เปประกอบป็น ฿หຌกิดประยชน์ตอ
ละครอบครัวสริมสรຌาง฿หຌ อาชีพหลักหรือ ตนองละครอบครัว
ประชาชนพึไงตนอง ตลอด อาชีพสริมสรຌาง สริมสรຌาง฿หຌคนพิการ
จนมีการด านินชีวิตบน รายเดຌ฿หຌก พึไงตนองตลอดจนมี
พืๅนฐานนวคิดปรัชญา ครอบครัว การด านินชีวิตบน
ศรษฐกิจพอพียง พืๅนฐานนวคิดปรัชญา

ศรษฐกิจพอพียง

รวม      3        ครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการดูลรักษาอาคาร  - พืไอดูลรักษาอาคาร  - ด านินการจຌางหมาดูล 1,700,000 2,150,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000  - จ านวน  - อาคารสถานีขนสง ส านักปลัดฯ
ส านักงานขนสงผูຌดยสาร ส านักงานสถานีขนสง รักษาอาคารส านักงานขนสง กิจกรรมทีไ ผูຌดยสารหงทีไ 2 อยู
จังหวัดภูกใตหงทีไ 2 ผูຌดยสารหงทีไ 2 ฿หຌอยู จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 ดังนีๅ ด านินการ ฿นสภาพดี สะอาด

฿นสภาพดี 1.จຌางหมาท าความสะอาด 800,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - มีความปลอดภัย฿น - พืไอดูลรักษาความ 2.จຌางยามรักษาความ 700,000 950,000 950,000 950,000 950,000 การ฿ชຌบริการของ
ปลอดภัยสถานทีไราชการ ปลอดภัย ประชาชนละนัก3.จຌางหมาก าจัดหนูมลง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทองทีไยว

ปลวก  - อาคาร ทรัพย์สิน
ของทางราชการเดຌรับ
การดูลรักษา

งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.3  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.3  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

2 ครงการดูลรักษาความ  - พืไอ฿หຌสถานีขนสงจังหวัด  - จຌางดูล ท าความสะอาด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - สถานีขนสงผูຌดย ส านักปลัดฯ
สะอาดละสวนหยอม ภูกใตหงทีไ 2 มีความ บริวณดຌานนอกอาคาร กิจกรรมทีไ สารจังหวัดภูกใต หง
สถานีขนสงผูຌดยสาร สะอาดป็นระบียบรียบรຌอย สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด ด านินการ ทีไ 2 มีความสะอาด
จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 ภูกใต หงทีไ 2 ดยรอบ สวยงามสรຌางความ

ดังนีๅ พึงพอ฿จกผูຌ฿ชຌบริการ1.กใบกวาด ท าความสะอาด2.ตัดหญຌา ตัดตຌนเมຌ ถาวัลย์3.รดนๅ าตຌนเมຌ ตัดตงกิไงเมຌ
สวนหยอม4.ท าความสะอาดคูคลอง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.3  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

3 ครงการกอสรຌางหຌอง  - พืไอ฿ชຌป็นสถานทีไ  - กอสรຌางหຌองละหมาดยก - - 1,500,000 - -  - จ านวน  - ประชาชนชาวเทย ส านักปลัดฯ
ประกอบศาสนกิจของ ประกอบศาสนากิจศาสนา ชาย/หญิง พืๅนทีไเมนຌอยกวา พืๅนทีไทีไท า มุสลิมทีไมา฿ชຌบริการ (ฝຆายปกครอง)
ศาสนาอิสลาม (หຌองละมาด) อิสลาม (ละหมาด) ของชาว 49 ตร.ม.อาคารสถานีขนสง การกอสรຌาง สถานีขนสงผูຌดยสาร

เทยมุสลิม ผูຌดยสารจังหวัดภูกใตหงทีไ2 จังหวัดภูกใต หงทีไ 2(รายละอียดตามบบปลน มีสถานทีไส าหรับ
ทีไทศบาลก าหนด) ประกอบศาสนกิจของ

ศาสนาอิสลาม(ละหมาด)4 ครงการติดตัๅงปງายพรຌอม  - พืไอจัดระบียบละกຌเข  - ด านินการ ดังนีๅ 265,000 - - - -  - จ านวน  -ผูຌมา฿ชຌบริการมีความ ส านักปลัดฯ
ตีสຌนจราจรภาย฿นสถานี ปัญหาการจราจรภาย฿น 1. ติดตัๅงปງายจราจร จ านวน กิจกรรมทีไ ปลอดภัยละกิดความ (ฝຆายปกครอง)
ขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใต สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด เมนຌอยกวา 13 ปງาย ด านินการ ระบียบรียบรຌอยของ
หงทีไ 2 ภูกใตหงทีไ 2 2. ทาสีสຌนจราจร การจราจาจรภาย฿น(รายละอียดตามบบปลน สถานีขนสงผูຌดยสาร

ทีไทศบาลก าหนด) จังหวัดภูกใตหงทืไ 2
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.3  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

5 ครงการผลิตสืไอประชา-  - พืไอประชาสัมพันธ์นะ  - ผลิตสืไอประชาสัมพันธ์ - 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนสืไอ  - ผูຌดยสารละนัก ส านักปลัดฯ
สัมพันธ์นะน าการ฿ชຌ น าจุดบริการตางโ ภาย฿น ดังนีๅ ประชา ทองทีไยวเดຌทราบละ (ฝຆายปกครอง)
บริการสถานีขนสง สถานีขนสงฯ ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการ 1. สืไอวีดิทัศน์ สัมพันธ์ทีไ ขຌา฿จ฿นการ฿ชຌบริการ
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต บนรถประจ าทางเดຌรับ 2. ผนบัตร ผลิต จุดบริการตางโ 
หงทีไ 2 ทราบ ฯลฯ สามารถปฏิบัติตามเดຌ

ถูกตຌองตามขຌอนะน า
ของสืไอ6 ครงการติดตัๅงฝาตะกรง  - พืไอปງองกันอันตรายละ  - งานติดตัๅงฝาตะกรงหลใก 160,000 - - - -  - จ านวน  - ผูຌมา฿ชຌบริการมีความ ส านักปลัดฯ

หลใกบริวณสถานีขนสง ลดการทิๅงขยะ฿นคูระบายนๅ า ชวงความกวຌาง 0.25-0.56 พืๅนทีไทีไติดตัๅง ปลอดภัยละกิดความ (ฝຆายปกครอง)
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต มตร ความยาวเมนຌอยกวา ฝาตะกรง ป็นระบียบรียบรຌอย
หงทีไ 2 150 มตร หลใก ลดปัญหาการทิๅงขยะ(รายละอียดตามบบปลน ลงคูระบายนๅ าละการ

ทีไทศบาลก าหนด) อุดตันของทางดิน
ระบายนๅ าภาย฿นสถานี
ขนสงฯ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.3  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

7 ครงการกอสรຌางปรับปรุง  - พืไอ฿หຌมีศูนย์บริการ  - ปรับปรุงศูนย์บริการขຌอมูล - - 300,000 - -  - จ านวน  - มีศูนย์บริการขຌอมูล ส านักปลัดฯ
ศูนย์บริการขຌอมูลพืไอการ ขຌอมูลพืไอการทองทีไยว พืไอการทองทีไยว Tourist พืๅนทีไทีไกอ พืไอการทองทีไยว (ฝຆายปกครอง)
ทองทีไยว Tourist Information Center สถานี สรຌางปรับ Tourist Information Information Center ขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใต ปรุงศูนย์ Center พืไอ฿หຌบริการ
สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด หงทีไ 2  พืๅนทีไเมนຌอยกวา บริการขຌอมูล นักทองทีไยวละผูຌทีไมา
ภูกใต หงทีไ 2 22 ตารางมตร พืไอการทอง ฿ชຌบริการสถานีขนสง(รายละอียดตามบบปลน ทีไยว ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต

ทีไทศบาลก าหนด) หงทีไ 28 ครงการติดตัๅงเมຌกัๅนอัตนมัติ  - พืไอจัดระบียบการสัญจร  - ติดตัๅงเมຌกัๅนจราจรอัตนมัติ 99,000 - - - -  - จ านวนจุด  - ผูຌมา฿ชຌบริการมีความ ส านักปลัดฯ
บริวณทางออกสถานีขนสง ละหຌเขปัญหาการจราจร พรຌอมระบบ ความยาว ทีไติดตัๅง ปลอดภัย฿นทรัพย์สิน (ฝຆายปกครอง)
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต ภาย฿นสถานีขนสงผูຌดยสาร 6 มตร จ านวน 2 ชุด ละกิดความป็น
หงทีไ 2 จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 (รายละอียดตามบบปลน ระบียบรียบรຌอยการ

ทีไทศบาลก าหนด) จราจรภาย฿นสถานี
ขนสงผูຌดยสารจังหวัด
ภูกใต หงทีไ 2
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.3  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

9 ครงการปรับปรุงหลังคา  - พืไอกຌขปัญหานๅ ารัไวขຌา  - ปรับปรุงหลังคาอาคารสถานี - - 1,500,000 - -  -จ านวน  - อาคารสถานีขนสง ส านักปลัดฯ
อาคารสถานีขนสงผูຌดยสาร อาคารสถานีขนสงผูຌดยสาร ขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใต พืๅนทีไทีไ อยู฿นสภาพทีไดี (ฝຆายปกครอง)
จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 หงทีไ 2  บริวณชานชาลา ปรับปรุง  - ประชาชนทีไมา฿ชຌ(รายละอียดตามบบปลน บริการสถานีขนสงฯ

ทีไทศบาลก าหนด) หงทีไ  2 เดຌรับความ
ปลอดภัย10 ครงการกอสรຌางปรับปรุง  - พืไอ฿หຌมีหຌองนๅ าทีไพียง 1.กอสรຌางปรับปรุงหຌองนๅ า - - 2,000,000 - -  -จ านวน  - ประชาชนละนัก ส านักปลัดฯ

หຌองนๅ า ชัๅน 2 บริวณชาน- พอ฿นการ฿หຌบริการประชาชน พืๅนทีไเมนຌอยกวา 50 ตร.ม. พืๅนทีไทีไ ทองทีไยวมีความพึงพอ (ฝຆายปกครอง)
ชาลา สถานีขนสงผูຌดยสาร ละนักทองทีไยว 2.ปรับปรุงพืๅนทีไทางดิน ชัๅน 2 ปรับปรุง ฿จละเดຌรับความ
จังหวัดภูกใต หงทีไ 2 บริวณชานชาลา พืๅนทีไเมนຌอย สะดวก฿นการ฿ชຌบริการ

กวา 300 ตร.ม. (รายละอียด หຌองนๅ า
ตามบบปลนทีไทศบาล
ก าหนด)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.3  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

11 ครงการบ ารุงรักษาระบบ  - พืไอบ ารุงรักษาระบบ  - จຌางดูล บ ารุงรักษา ระบบ - - 45,000 - -  -จ านวน  - ระบบจัดการรียก ส านักปลัดฯ
จัดการการรียกบริการ จัดการรียกบริการรถรับ จัดการรียกบริการรถรับจຌาง กิจกรรมทีไ บริการรถรับจຌางสาธารณะ(ฝຆายปกครอง)
รถรับจຌางสาธารณะ จຌางสาธารณะ฿หຌอยู฿น สาธารณะ ด านินการ อยู฿นสภาพทีไดี สามารถ

สภาพทีไดีสามารถ฿ชຌงานเดຌ ฿หຌบริการผูຌดยสารละ
ตามปกติ นักทองทีไยวเดຌตามปกติ - ปรับปรุงปรกรมระบบ
฿หຌป็นปัจจุบัน12 ครงการปรับปรุงปງายกลอง  - พืไอปรับปรุงขຌอมูลสาย  - ปลีไยนปງายกลองเฟชอง - - 250,000 - -  - จ านวน  - ผูຌดยสารเดຌทราบ ส านักปลัดฯ

เฟชองจอดรถดยสาร การดินรถบนปງายกลองเฟ จอดรถดยสาร ขนาด ปງายทีไท า จุด฿นการขึๅนรถดย
บริวณชานชาลาสถานี ฿หຌถูกตຌองกับการจอดรถ 100x75x16.5 ซม. การติดตัๅง สารละสามารถรอ
ขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใต ดยสาร฿นตละสຌนทาง จ านวน 29 ปງาย พรຌอม ขึๅนรถดยสารเดຌถูก
หงทีไ 2 ติดตัๅง ตຌอง฿นตละสຌนทาง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.3  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว

13 ครงการกอสรຌางปรับปรุง  - พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสถานี  - กอสรຌางปรับปรุงลาน - - 3,540,000 - -  -จ านวนพืๅนทีไ - ผูຌมาร฿ชຌบริการ ณ ส านักปลัดฯ
ลานจอดรถพรຌอมปງอมยาม ขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใต จอดรถพรຌอมปງอมยามสถานี ทีได านินการ สถานีจสงผูຌดยสาร (ฝຆายปกครอง)
สถานีขนสงผูຌดยสารจังหวัด หงทีไ 2 มีพืๅนทีไส าหรับจอด ขนสงผูຌดยสารจังหวัดภูกใต จังหวัดภูกใต หงทีไ 2
ภูกใต หงทีไ 2 รถ หงทีไ 2พืๅนทีไเมนຌอยกวา เดຌรับความสะดวกละ - พืไอ฿หຌมีความป็นระบียบ 1,351 ตร.ม. (รายละอียด ความปลอดภัย฿นการ

฿นการจอดรถ ตามบบปลนทีไทศบาล น ารถมาจอดละกิด
ก าหนด) ความป็นระบียบ

รียบรຌอย฿นการจอดรถ

รวม      13        ครงการ - - 2,424,000 2,450,000 12,085,000 2,950,000 2,950,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปลูกตຌนเมຌ ติดตัๅงเฟสง - - 2,000,000 - -  - จ านวนครัๅง  - ชุมชนคหะมีทีไ กองชาง
สวนสาธารณะ คหะซอย5 กิดความสวยงามกชุมชน สวาง กัๅนรัๅวดยรอบ ทีไท าการปรับ ส าหรับการพักผอน
 หมูทีไ 7  - พืไอสงสริมการทองทีไยว  ปรับปรุงลานทางดิน ปรุงภูมิทัศน์ หยอน฿จละมีภูมิทัศน์(รายละอียดตามบบ ทีไสวยงาม

ปลนของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 53’ 02.7”)
(E 98° 24’ 40.2”)2 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ดย - - 1,000,000 - -  - จ านวน  - ชุมชนมีทีไพักผอน กองชาง

฿นขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา กิดความสวยงามกชุมชน การปลูกตຌนเมຌ฿นขตพืๅนทีไ พืๅนทีไทีไเดຌรับ หยอน฿จ - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ ต าบลรัษฎา การปรับปรุง  - มีทัศนียภาพทีไสวยงาม
กิดความสวยงามละ  - ป็นจุดพักริมทาง
สงสริมการทองทีไยว ละป็นสถานทีไทอง

ทีไยวของชุมชน

งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

3 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริวณ 5,000,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - ชุมชนมีทีไพักผอน กองชาง
บริวณถนนเปทารือรัษฎา กิดความสวยงามกชุมชน ถนนเปทาทียบรือรัษฎา ทีไมีการปรับ หยอน฿จ - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ (รายละอียดตามบบ ปรุงภูมิทัศน์  - มีทัศนียภาพทีไสวยงาม

กิดความสวยงามละ ปลนทศบาล)  - ป็นจุดพักริมทาง
สงสริมการทองทีไยว จุดริไมตຌน ละป็นสถานทีไทอง

(N 7° 52’ 36.23”) ทีไยวของชุมชน
(E 98° 24’ 51.12”)
จุดสิๅนสุด(N 7° 52’ 24.99”)(E 98° 24’ 50.89”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

4 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์จากจุด - - - - 5,000,000  - จ านวนครัๅง  - ป็นสถานทีไทอง กองชาง
จากสะพานกาะสิหร - กิดความสวยงามละ ชมลิงถึงสามยกหอนาฬิกา ทีไปรับปรุง ทีไยวของต าบลรัษฎา
วงวียนหอนาฬิกา หมูทีไ 1 สงสริมการทองทีไยว ดຌวยการปลีไยนนววัสดุพืช ภูมิทัศน์
ต าบลรัษฎา พรรณละอุปกรณ์ระดับ

ถนนตลอดนว (ราย
ละอียดตามบบปลน
ทศบาล)
จุดริไมตຌน
(N 7° 53’ 9.64”)
(E 98° 25’ 18.02”)
จุดสิๅนสุด
(N 7° 53’ 11.72”)
(E 98° 25’ 35.63”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

5 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ 1.กอสรຌางสวนสาธารณะ 2,000,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนมีสถานทีไ กองชาง
หมูบຌานอิรวดี หมูทีไ 5 กิดความสวยงามกชุมชน พรຌอมปลูกตຌนเมຌ ทีไมีการปรับ ส าหรับพักผอนละ - พืไอ฿หຌประชาชนมีทีไออก 2.ทคอนกรีตลานออก ปรุงภูมิทัศน์ ออกก าลังกาย

ก าลังกาย ก าลังกาย - พืไอ฿หຌประชาชนมีสถานทีไ 3.ติดตัๅงเฟสงสวาง
พักผอน จุดพิกัด

(N 7° 52’ 26.07”)
(E 98° 25’ 51.74”)6 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอ฿หຌมีสถานทีไพักผอน  - ด านินการปรับปรุงภูมิ 3,500,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนมีสถานทีไ กองชาง

พรຌอมทีไออกก าลังกาย  - พืไอ฿หຌมีทีไออกก าลังกาย ทัศน์ ดยมีรายละอียด ทีไท าการปรับ ส าหรับพักผอนละ
หมูบຌานหมกຌว หมูทีไ 5  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ ดังนีๅ ปรุงภูมิทัศน์ ออกก าลังกายของ

กิดความสวยงาม 1.ปลูกตຌนเมຌสวยงาม ประชาชน฿นหมูบຌาน2.ติดตัๅงเฟสงสวาง ละบริวณ฿กลຌคียง3.ลานออกก าลังกาย4.ติดตัๅงครืไองออกก าลังกาย
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

7 ครงการป้องกันการบุกรุก  - พืไอป้องกันการบุกรุกทีไดิน  - ลຌอมรัๅวดຌวยลวดหนาม - - 2,000,000 - -  - จ านวนครัๅง  - เมมีการบุกรุกทีไดิน กองชาง
ทีไดินของรัฐ฿นพืๅนทีไต าบล ของรัฐ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา หรือกอสรຌางก าพงกออิฐ ทีได านินการ สาธารณะประยชน์
รัษฎา ฿นพืๅนทีไทีไป็นทีไสาธารณะ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา

ประยชน์ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ต าบลรัษฎา8 ครงการติดตัๅงเฟประดับ  - พืไอป็นการฉลิมพระ  - ติดตัๅงเฟประดับพรຌอม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนมีความ กองชาง

ฉลิมพระกียรติสมดใจ ชนมพรรษาสมดใจพระจຌา ภาพบรมฉายาลักษณ์ ทีได านินการ ลืไอม฿สศรัทธา฿น
พระจຌาอยูหัวรัชกาลทีไ 10 อยูหัว รัชการทีไ 10 สมดใจพระจຌาอยูหัว สถาบันพระมหากษัตริย์

รัชกาลทีไ 109 ครงการปรับปรุงสะพาน  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ติดตัๅงภาพสัญญลักษณ์ - - 3,200,000 - -  - จ านวนครัๅง  - สะพานลอยสีไยก กองชาง
ลอยสีไยกราชภัฏ หมูทีไ 6 กิดความสวยงามกชุมชน ละภาพหลงทองทีไยว ทีไปรับปรุง ราชภัฏ฿นพืๅนทีไต าบล - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปรับปรุงเฟสงสวาง รัษฎาเดຌรับการจัด

กิดความสวยงามสงสริม ภูมิทัศน์฿หຌมีความ
การทองทีไยว สวยงาม
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

10 ครงการจัดท าป้ายนะน า  - พืไอบอกสถานทีไส าคัญ  - จัดท าป้ายบอกสถานทีไ - - 1,000,000 - -  - จ านวนป้าย  - ประชาชนหรือผูຌ กองชาง
สถานทีไส าคัญละหลง ตางโ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา฿หຌ ตางโ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา ทีไติดตัๅง สัญจรเปมา฿นชวงพืๅนทีไ
ทองทีไยว ประชาชนละผูຌทีไดินทาง อาทิ ป้ายบอกทางขຌาทีไพัก ต าบลรัษฎาเดຌรับความ

ขຌามา฿นพืๅนทีไเดຌรับทราบ สงฆ์ขาตຍะซะ ป้ายบอก สะดวก฿นการดินทาง
ทางขຌารงรียนทศบาล ละเมกิดกรณีดิน
ต าบลรัษฎา ฯลฯ ทางผิดสຌนทาง11 ครงการศึกษาออกบบ  - พอ฿หຌมีรูปบบละ  - จຌางศึกษาส ารวจออก 700,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - มีรูปบบละ กองชาง

พืไอปรับปรุงสถานีขนสง นวทางการพัฒนาปรับปรุง บบความหมาะสม฿น ทีได านินการ นวทางการปรับปรุง
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต สถานีขนสงฯ ฿หຌทันสมัย การปรับปรุงสถานีขนสง ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌ
 หงทีไ 2  - พอน าเป฿ชຌส าหรับวาง ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต สถานีขนสงฯ ป็น

ผน฿นการจัดตัๅงงบประมาณ หงทีไ 2 สถานีทีไทันสมัย
พืไอการปรับปรุงอยางตอนืไอง - พืไอศึกษาความหมาะสม
฿นการปรับปรุงตัวอาคาร
ของสถานีขนสงฯ 

รวม      11        ครงการ - - 12,700,000 1,500,000 10,700,000 1,500,000 6,500,000 - - -
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชีไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.5  ผนงานบริหารงานทัไวเป

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการติดตัๅงซุຌมฉลิม  - พืไอ฿หຌภูมิทัศน์ถนนทพ  - ติดตัๅงฉลิมพระ 600,000 600,000 - - -  - จ านวนซุຌม  - กาะกลางถนนทพ ส านักปลัดฯ
พระกียรติฯ ขຌามือง กระษัตรีกิดความสวยงาม กียรติพระบาทสมดใจพระจຌา ประตูทีไ กระษัตรีมีภูมิทัศน์ (ฝຆายอ านวยการ)

หมาะกับการป็นประตู อยูหัวฯ รัชกาลทีไ 10 จ านวน กอสรຌาง สวยงาม หมาะสมกับ
มืองหงการทองทีไยว 4 จุด ขนาดเมนຌอยกวา 3.30x ป็นประตูหงการ - พืไอป็นการฉลิมพระ 5.40 มตร ป็นซุຌมท าดຌวย ทองทีไยว
กียรติสมดใจพระจຌา เฟบอร์กลาสพรຌอมพระบรม  - ป็นการสดงความ
อยูหัวรัชกาลทีไ 10 ฉายาลักษณ์ตราสัญลักษณ์ จงรักภักดีตอสถาบัน

ประจ าพระองค์ปງายทรง พระมหากษัตริย์
พระจริญ

รวม         1    ครงการ - - 600,000 600,000 0 0 0 - - -

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปลูกตຌนเมຌ ติดตัๅงเฟสง - - 2,000,000 - -  - จ านวนครัๅง  - ชุมชนคหะมีทีไ กองชาง
สวนสาธารณะ คหะซอย5 กิดความสวยงามกชุมชน สวาง กัๅนรัๅวดยรอบ ทีไท าการปรับ ส าหรับการพักผอน
 หมูทีไ 7  - พืไอสงสริมการทองทีไยว  ปรับปรุงลานทางดิน ปรุงภูมิทัศน์ หยอน฿จละมีภูมิทัศน์(รายละอียดตามบบ ทีไสวยงาม

ปลนของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 53’ 02.7”)
(E 98° 24’ 40.2”)2 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ดย - - 1,000,000 - -  - จ านวน  - ชุมชนมีทีไพักผอน กองชาง

฿นขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา กิดความสวยงามกชุมชน การปลูกตຌนเมຌ฿นขตพืๅนทีไ พืๅนทีไทีไเดຌรับ หยอน฿จ - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ ต าบลรัษฎา การปรับปรุง  - มีทัศนียภาพทีไสวยงาม
กิดความสวยงามละ  - ป็นจุดพักริมทาง
สงสริมการทองทีไยว ละป็นสถานทีไทอง

ทีไยวของชุมชน

งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

3 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริวณ 5,000,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - ชุมชนมีทีไพักผอน กองชาง
บริวณถนนเปทารือรัษฎา กิดความสวยงามกชุมชน ถนนเปทาทียบรือรัษฎา ทีไมีการปรับ หยอน฿จ - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ (รายละอียดตามบบ ปรุงภูมิทัศน์  - มีทัศนียภาพทีไสวยงาม

กิดความสวยงามละ ปลนทศบาล)  - ป็นจุดพักริมทาง
สงสริมการทองทีไยว จุดริไมตຌน ละป็นสถานทีไทอง

(N 7° 52’ 36.23”) ทีไยวของชุมชน
(E 98° 24’ 51.12”)
จุดสิๅนสุด(N 7° 52’ 24.99”)(E 98° 24’ 50.89”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

4 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์จากจุด - - - - 5,000,000  - จ านวนครัๅง  - ป็นสถานทีไทอง กองชาง
จากสะพานกาะสิหร - กิดความสวยงามละ ชมลิงถึงสามยกหอนาฬิกา ทีไปรับปรุง ทีไยวของต าบลรัษฎา
วงวียนหอนาฬิกา หมูทีไ 1 สงสริมการทองทีไยว ดຌวยการปลีไยนนววัสดุพืช ภูมิทัศน์
ต าบลรัษฎา พรรณละอุปกรณ์ระดับ

ถนนตลอดนว (ราย
ละอียดตามบบปลน
ทศบาล)
จุดริไมตຌน
(N 7° 53’ 9.64”)
(E 98° 25’ 18.02”)
จุดสิๅนสุด
(N 7° 53’ 11.72”)
(E 98° 25’ 35.63”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

5 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ 1.กอสรຌางสวนสาธารณะ 2,000,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนมีสถานทีไ กองชาง
หมูบຌานอิรวดี หมูทีไ 5 กิดความสวยงามกชุมชน พรຌอมปลูกตຌนเมຌ ทีไมีการปรับ ส าหรับพักผอนละ - พืไอ฿หຌประชาชนมีทีไออก 2.ทคอนกรีตลานออก ปรุงภูมิทัศน์ ออกก าลังกาย

ก าลังกาย ก าลังกาย - พืไอ฿หຌประชาชนมีสถานทีไ 3.ติดตัๅงเฟสงสวาง
พักผอน จุดพิกัด

(N 7° 52’ 26.07”)
(E 98° 25’ 51.74”)6 ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - พืไอ฿หຌมีสถานทีไพักผอน  - ด านินการปรับปรุงภูมิ 3,500,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนมีสถานทีไ กองชาง

พรຌอมทีไออกก าลังกาย  - พืไอ฿หຌมีทีไออกก าลังกาย ทัศน์ ดยมีรายละอียด ทีไท าการปรับ ส าหรับพักผอนละ
หมูบຌานหมกຌว หมูทีไ 5  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ ดังนีๅ ปรุงภูมิทัศน์ ออกก าลังกายของ

กิดความสวยงาม 1.ปลูกตຌนเมຌสวยงาม ประชาชน฿นหมูบຌาน2.ติดตัๅงเฟสงสวาง ละบริวณ฿กลຌคียง3.ลานออกก าลังกาย4.ติดตัๅงครืไองออกก าลังกาย
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

7 ครงการป้องกันการบุกรุก  - พืไอป้องกันการบุกรุกทีไดิน  - ลຌอมรัๅวดຌวยลวดหนาม - - 2,000,000 - -  - จ านวนครัๅง  - เมมีการบุกรุกทีไดิน กองชาง
ทีไดินของรัฐ฿นพืๅนทีไต าบล ของรัฐ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา หรือกอสรຌางก าพงกออิฐ ทีได านินการ สาธารณะประยชน์
รัษฎา ฿นพืๅนทีไทีไป็นทีไสาธารณะ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา

ประยชน์ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ต าบลรัษฎา8 ครงการติดตัๅงเฟประดับ  - พืไอป็นการฉลิมพระ  - ติดตัๅงเฟประดับพรຌอม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนมีความ กองชาง

ฉลิมพระกียรติสมดใจ ชนมพรรษาสมดใจพระจຌา ภาพบรมฉายาลักษณ์ ทีได านินการ ลืไอม฿สศรัทธา฿น
พระจຌาอยูหัวรัชกาลทีไ 10 อยูหัว รัชการทีไ 10 สมดใจพระจຌาอยูหัว สถาบันพระมหากษัตริย์

รัชกาลทีไ 109 ครงการปรับปรุงสะพาน  - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ติดตัๅงภาพสัญญลักษณ์ - - 3,200,000 - -  - จ านวนครัๅง  - สะพานลอยสีไยก กองชาง
ลอยสีไยกราชภัฏ หมูทีไ 6 กิดความสวยงามกชุมชน ละภาพหลงทองทีไยว ทีไปรับปรุง ราชภัฏ฿นพืๅนทีไต าบล - พืไอสรຌางทัศนียภาพ฿หຌ  - ปรับปรุงเฟสงสวาง รัษฎาเดຌรับการจัด

กิดความสวยงามสงสริม ภูมิทัศน์฿หຌมีความ
การทองทีไยว สวยงาม
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.4  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์กร฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว

10 ครงการจัดท าป้ายนะน า  - พืไอบอกสถานทีไส าคัญ  - จัดท าป้ายบอกสถานทีไ - - 1,000,000 - -  - จ านวนป้าย  - ประชาชนหรือผูຌ กองชาง
สถานทีไส าคัญละหลง ตางโ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา฿หຌ ตางโ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา ทีไติดตัๅง สัญจรเปมา฿นชวงพืๅนทีไ
ทองทีไยว ประชาชนละผูຌทีไดินทาง อาทิ ป้ายบอกทางขຌาทีไพัก ต าบลรัษฎาเดຌรับความ

ขຌามา฿นพืๅนทีไเดຌรับทราบ สงฆ์ขาตຍะซะ ป้ายบอก สะดวก฿นการดินทาง
ทางขຌารงรียนทศบาล ละเมกิดกรณีดิน
ต าบลรัษฎา ฯลฯ ทางผิดสຌนทาง11 ครงการศึกษาออกบบ  - พอ฿หຌมีรูปบบละ  - จຌางศึกษาส ารวจออก 700,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - มีรูปบบละ กองชาง

พืไอปรับปรุงสถานีขนสง นวทางการพัฒนาปรับปรุง บบความหมาะสม฿น ทีได านินการ นวทางการปรับปรุง
ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต สถานีขนสงฯ ฿หຌทันสมัย การปรับปรุงสถานีขนสง ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌ
 หงทีไ 2  - พอน าเป฿ชຌส าหรับวาง ผูຌดยสารจังหวัดภูกใต สถานีขนสงฯ ป็น

ผน฿นการจัดตัๅงงบประมาณ หงทีไ 2 สถานีทีไทันสมัย
พืไอการปรับปรุงอยางตอนืไอง - พืไอศึกษาความหมาะสม
฿นการปรับปรุงตัวอาคาร
ของสถานีขนสงฯ 

รวม      11        ครงการ - - 12,700,000 1,500,000 10,700,000 1,500,000 6,500,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการควบคุมปງองกัน  - พืไอ฿หຌความรูຌกนักรียน,  - จัดกิจกรรมตางโ ชน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - จ านวน  - กลุมปງาหมายมี กอง
รคเขຌลือดออกละรค ยาวชน,ประชาชน,อสม. ฿หຌรูຌ 1. ฿หຌความรูຌกนักรียน งบ สปสช. งบ สปสช. งบ สปสช. งบ สปสช. กิจกรรมทีไ ความรูຌละความขຌา฿จ สาธารณสุขฯ
ติดตอทีไน าดยมลงละ ถึงวิธีการควบคุมปງองกันรค ยาวชน อสม. ละประชา- ด านินการ ถึงวิธีการควบคุม
สัตว์ เขຌลือดออก ชน ฿หຌมีความรูຌ฿นการ ปງองกันเขຌลือดออก - พืไอรณรงค์ควบคุมปງองกัน ควบคุมปງองกันรคเขຌลือด  - มีสารคมี วัสดุ

ละก าจัดหลงพาะพันธ์ุ ออกละรคติดตอจากสัตว์ อุปกรณ์ทีไพียงพอ
ลูกน  ายุงลาย ละมลง อยางนຌอยปละ  - มีอัตราการจใบปຆวย - พืไอลดอัตราการกิดรค  1 ครั ง มีผูຌขຌารวมกิจกรรม จากรคเขຌลือดออก
เขຌลือดออก อยางนຌอย 50 คน ลดลงตามปງาหมาย - พืไอจัดซื อสารคมีก าจัดยุง 2. จัดซื อสารคมี วัสดุ
ลายทรายอะบท หยืไอก าจัด อุปกรณ์ ครืไอง฿ชຌส าหรับ
หนูละสารคมีหรือวัสดุ ฿ชຌ฿นการควบคุมปງองกัน
อุปกรณ์อืไนโทีไกีไยวขຌองกับ รคเขຌลือดออกละรคทีไ
การระงับละควบคุมรค น าดยสัตว์ละมลง ชน
ติดตอ ทรายอะบท,สารคมีพน

ก าจัดยุงลาย,หยืไอก าจัดหนู
ละมลงสาบ ฯลฯ

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

2 ครงการอบรมฟ้นฟูความ  - พืไอพัฒนาศักยภาพของ  - จัดกิจกรรมตางโ ดังนี 900,000 900,000 - - -  - จ านวน  - อสม. ป็นผูຌทีไมีความ กอง
รูຌพืไอพัฒนาศักยภาพ อสม.ต าบลรัษฎา ดຌานความรูຌ 1. อบรมหรือประชุม฿หຌ กิจกรรมทีไ รูຌความสามารถ฿นการ สาธารณสุขฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข ความสามารถ฿นการปฏิบัติ ความรูຌดຌานงานสาธารณสุข ด านินการ ปฏิบัติหนຌาทีไ ฿หຌความ
ต าบลรัษฎา หนຌาทีไป็นอสม. การสงสริมการปງองกันละ ชวยหลือจຌาหนຌาทีไรัฐ - พืไอประชุมหรืออบรม฿หຌ ควบคุมรคดຌานการรักษา ฿นงานดຌานสาธารณสุข

ความรูຌ อสม. รายกา ละ ละดຌานการฟ้นฟูสุขภาพ  - มี อสม. ราย฿หมขຌา
อบรมอสม.ราย฿หม ต าบล เมนຌอยกวา 3 ครั ง/ป รับการฝຄกอบรมตาม
รัษฎา 2. อบรมฟ้นฟู อสม. รายกา หลักสูตรกระทรวง - พืไอศึกษาดูงาน฿นภูมิภาค ละสรຌาง อสม.ราย฿หมขຌา สาธารณสุข
อืไนโ มาปฏิบัติงาน 1 ครั ง/ป เมนຌอยกวา 30 คน3. ศึกษาดูงาน ฿นภูมิภาค  - อสม.รายกาเดຌรับ

อืไน 1ครั ง/ป การอบรมฟ้นฟูความรูຌ
เมนຌอยกวา 90 คน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

3 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌก  - จัดกิจกรรมตางโ ดังนี 300,000 300,000 300,000 300,000 350,000  - จ านวน  - กลุมปງาหมายมี กอง
ละรณรงค์ฉีดวัคซีน อสม. หรือกนน ารคพิษ 1.จัดอบรม฿หຌความรูຌ อสม. กิจกรรมทีไ ความรูຌความขຌา฿จถึง สาธารณสุขฯ
ปງองกันรคพิษสุนัขบຌา สุนัขบຌาพืไอทีไจะสามารถชวย ละกนน า พรຌอมฝຄก ด านินการ วิธีการควบคุม ปງองกัน

หลือจຌาหนຌาทีไ฿นการรณรงค์ ปฏิบัติ 1 ครั ง/ป ละดูลรักษาสุนัข
฿หຌความรูຌละฉีดวัคซีนรคพิษ 2.ส ารวจจ านวนสุนัข มว หรือมวของตนอง฿หຌ
สุนัขบຌา ทั งทีไมีจຌาของละจรจัด ปลอดภัยจากรคพิษ - พืไอปງองกันการกิดรคพิษ 1 ครั ง/ป สุนัขบຌา
สุนัขบຌา฿นสัตว์ละคน 3.ฉีดวัคซีนเดຌรຌอยละ 80  - เมพบรคพิษสุนัขบຌา - พืไอสรຌางจิตส านึกรืไองการ ของจ านวนสุนัขหรือมวทีไ ฿นสัตว์ละ฿นคน
เมทอดทิ งสุนัขหรือมว฿หຌป็น ส ารวจ
ปัญหาของสังคม - พืไอจัดซื อวัคซีนปງองกันรค
พิษสุนัขบຌา ถุงมือ ขใมฉีดยา
กระบอกฉีดยา
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

4 ครงการรณรงค์วันงดสูบ  - พืไอรณรงค์ประชาสัมพันธ์  - จัดกิจกรรมรณรงค์วันงด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - จ านวน  -กลุมนักรียนยาวชน กอง
บุหรีไลก ฿นกลุมนักรียน ยาวชน อสม. สูบบุหรีไลก ฿หຌกับกลุม งบ สปสช. งบ สปสช. งบ สปสช. กิจกรรมทีไ อสม. ละประชาชน สาธารณสุขฯ

ละประชาชน฿หຌ มีการปรับ นักรียน ยาวชน อสม.ละ ด านินการ ขຌารวมกิจกรรมเดຌรับ
ปลีไยนพฤติกรรม ละมีคา ประชาชน  จ านวนเมนຌอย ความรูຌรืไองทษของ
นิยมทีไถูกตຌองกีไยวกับการ กวา 50 คน/ป การสูบบุหรีไละ
สูบบุหรีไ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง - พืไอ฿หຌกิดการรับรูຌละ กับการสูบบุหรีไ
ปฏิบัติเดຌถูกตຌองตามกฎหมาย
ทีไกีไยวขຌอง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

5 ครงการอบรมละ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌผูຌทีไ  - จัดกิจกรรมอบรมการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวน  - ผูຌรับการอบรมเดຌรับ กอง
ออกก าลังกายพืไอสุขภาพ สน฿จการออกก าลังกายพืไอ ออกก าลังกายพืไอสุขภาพ งบ สปสช. งบ สปสช. งบ สปสช. กิจกรรมทีไ ความรูຌสามรถน าเป สาธารณสุขฯ
ต าบลรัษฎา สุขภาพ ฿หຌกับชมรมออกก าลังกาย ด านินการ ออกก าลังกายพืไอ - พืไอสรຌางกนน าดຌานการ ต าบลรัษฎากนน าดຌานการ สุขภาพเดຌองทีไบຌาน 

ออกก าลังกาย ออกก าลังกายประชาชน ละชุมชน - พืไอออกก าลังกายบบ ทัไวเป ละนักรียน 30 คน
ตอนืไอง  - จัดกิจกรรมออกก าลังกาย

บบตอนืไองตลอดทั งป
 เมนຌอยกวา 30 คน/ครั ง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

6 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌก  - จัดกิจกรรม ดังนี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - จ านวน  - ผูຌขຌารวมกิจกรรมมี กอง
รืไองรคอดส์ละรค นักรียน  ยาวชน ประชาชน 1.อบรม฿หຌความรูຌนักรียน งบ สปสช. งบ สปสช. งบ สปสช. กิจกรรมทีไ ความรูຌ ละขຌา฿จถึง สาธารณสุขฯ
ติดตอทางพศสัมพันธ์ อสม. ยาวชน ประชาชน อสม. ด านินการ วิธีการปງองกันละ - พืไอรณรงค์ปງองกันรค 1 ครั ง/ป มีผูຌขຌารวม ปฏิบัติตอผูຌติดชื ออดส์

อดส์ กิจกรรมเมนຌอยกวา 50 คน ละสามารถถายทอด2.รณรงค์ละประชา ความรูຌ฿หຌกคน฿กลຌชิด
สัมพันธ์฿หຌความรูຌกีไยวกับ เดຌอยางถูกตຌองถูกวิธี
รคอดส์  - ประชาชน นักรียน
จ านวน 1 ครั ง/ป นักศึกษาเดຌตระหนัก

ขຌา฿จกีไยวกับรคอดส์7 ครงการอบรม อสม.นຌอย  - พืไอสรຌาง อสม.ประจ า  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌ 50,000 - 60,000 60,000 60,000  - จ านวน  - อสม.สามารถน า กอง
ประจ ารงรียน รงรียน฿หຌมีความรูຌ ความ ความรูຌ  อสม.นຌอย ก งบ สปสช. งบ สปสช. งบ สปสช. กิจกรรมทีไ ความรูຌจากอบรมน าเป สาธารณสุขฯ

สามารถ มีทักษะทีไดี฿นการ นักรียนชั นประถมศึกษา ด านินการ ปฏิบัติงานดຌานสุขภาพ
ดูลดຌานสุขภาพทีไถูกตຌองป็น ปทีไ 4-5 รงรียน จ านวน เดຌ฿นรงรียนละ
ประยชน์กตนองพืไอนละ เมนຌอยกวา 70 คน ส าหรับ ชุมชน
ครอบครัว ละป็นตัวอยาง รงรียน฿นพื นทีไต าบลรัษฎา  - ป็นตຌนบบของ 
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

ทีไดีของรงรียน ทั ง 3 หง อสม. นຌอย฿นรงรียน - พืไอ฿หຌอาสาสมัครสาธารณ ละประสานงานกับ
สุขประจ ารงรียนสามารถ จຌาหนຌาทีไสาธารณสุข
ผยพรความรูຌดຌานสุขภาพ เดຌ
อนามัยละบริการสาธารณ
สุขมูลฐานกตนอง พืไอน
นักรียน รงรียนตลอดจน
ชุมชน - พืไอสนับสนุน฿หຌป็นผูຌน า
ดຌานสุขภาพอนามัยมืไอจบ
การศึกษาเปลຌว - สงสริม฿หຌนักรียน฿น
รงรียนมีสุขภาพดีถຌวนหนຌา
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

8 ครงการอบรมการนวด  - พืไออบรม฿หຌความรูຌรืไอง  - จัดกิจกรรม ดังนี 60,000 60,000 - - -  - จ านวน  - อสม.สามารถป็น กอง
ผนเทย การพทย์ผนเทย฿หຌกับ 1.อบรม อสม.ต าบลรัษฎา กิจกรรม กนน านวดผนเทยเดຌ สาธารณสุขฯ

อสม.ต าบลรัษฎา กนน ารืไองการนวด ทีได านินการ  - มีชมรมนวดผนเทย - พืไอสรຌางชมรมนวดผน ผนเทย 1 ครั ง/ป ฿นพื นทีไต าบลรัษฎา
เทย฿นชุมชน ฿นพื นทีไต าบล 2.สรຌางชมรมนวดผนเทย ดยการบริหารจัดการ
รัษฎา ดยมีสมาชิกชมรมนวดผน ของ อสม. ฿นพื นทีไ

เทยต าบลรัษฎา จ านวนเม
นຌอยกวา 20 คน
จ านวน 1 หง9 ครงการจຌางหมาส ารวจ  - พืไอส ารวจสถานประกอบ  - จຌางหมาส ารวจสถาน 3,000,000 - 3,000,000 - -  - จ านวนครั ง  - ท า฿หຌทราบจ านวน กอง

กิจการตามพรบ.การ การรຌานจ าหนายอาหาร฿น ประกอบการจ าหนาย ทีได านินการ สถานประกอบการรຌาน สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พื นทีไ อาหารสะสมอาหารละ ส ารวจ อาหาร฿นพื นทีไละ - พืไอส ารวจสถานประกอบ สถานประกอบการกิจการ สามารถวางผนบังคับ

การรຌานสะสมอาหาร ทีไป็นอันตรายตอสุขภาพ ฿ชຌกฎหมาย฿หຌสถาน - พืไอส ารวจกิจการทีไป็น ฿นพื นทีไต าบลรัษฎา ประกอบการด านินการ
อันตรายตอสุขภาพตามทศ ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย
บัญญัติทศบาลต าบลรัษฎา ทีไกีไยวขຌอง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

10 ครงการตรวจสุขาภิบาล  - พืไอตรวจสุขาภิบาลอาหาร  - ตรวจสุขาภิบาลอาหาร 500,000 500,000 - - -  - จ านวน  - ฿นพื นทีไต าบลรัษฎา กอง
อาหาร ฿หຌเดຌมาตรฐานตามหลัก สถานประกอบการ รຌาน กลุมปງาหมาย มีรຌานอาหารทีไถูกหลัก สาธารณสุขฯ

สุขาภิบาล ตามมาตรฐานตัว จ าหนายอาหาร ตลาด ทีไเดຌรับการ สุขาภิบาลมีมากขึ น
ชี วัด ผงลอยรงอาหาร ฿นพื นทีไ ตรวจ

ต าบลรัษฎา ดังตอเปนี 1. SI22. บอรใกซ์3. สารกันรา4. น  ามันทอดซ  า5. ยาฆามลง6. สารฟอกขาว
ตามบบตรวจประมิน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

11 ครงการอบรมผูຌประกอบ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌดຌาน  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌ 200,000 200,000 - - -  - จ านวนผูຌ  - ผูຌประกอบการรຌาน กอง
การรຌานอาหาร ตลาด สุขาภิบาลอาหารกสถาน ความรูຌกผูຌประกอบการ ประกอบการ อาหาร ตลาด ละผง สาธารณสุขฯ
ผงลอย ประกอบการจ าหนายอาหาร จ าหนายอาหารตลาด ละ รຌานอาหารทีไ ลอย มีความรูຌดຌาน

฿นพื นทีไ ผงลอย฿นพื นทีไต าบลรัษฎา เดຌรับการอบรม สุขาภิบาลอาหารพิไม
มากขึ น12 ครงการส ารวจละตรวจ  - พืไอส ารวจจ านวนละ  - จัดกิจกรรมส ารวจละ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวนตูຌน  า  - ตูຌน  าหยอดหรียญ฿น กอง

สุขาภิบาลตูຌน  าหยอด สถานทีไตั งตูຌน  าหยอดหรียญ ตรวจสุขาภิบาลตูຌน  าหยอด หยอดหรียญทีไ พื นทีไต าบลรัษฎาเดຌรับ สาธารณสุขฯ
หรียญ  - พืไอตรวจสุขาภิบาลตูຌน  า หรียญ฿นพื นทีไทศบาล เดຌรับการส ารวจ การตรวจสุขาภิบาล

หยอดหรียญ ต าบลรัษฎา
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

13 ครงการตรวจสุขาภิบาล  - พืไอตรวจสุขาภิบาลอาหาร  - จัดกิจกรรมตรวจ 10,000 10,000 - - -  - จ านวน  - ผูຌปรุงอาหารเดຌรับ กอง
รงอาหารศาลจຌาละ สถานทีไปรุงอาหารของศาลจຌา สุขาภิบาลรงอาหาร สถานทีไปรุง การตรวจดຌานสุขาภิบาล สาธารณสุขฯ
รຌานจ าหนายอาหารจ฿น  - พืไอสงสริม ปງองกัน ศาลจຌาละรຌานจ าหนาย อาหารทีไเดຌรับ อาหารทุกคน
ศาลจຌาชวงทศกาลถือ ประชาสัมพันธ์ละนะน า อาหารจ฿นศาลจຌาชวง การตรวจสุขา-  - ผูຌปรุงอาหารเดຌรับ
ศีลกินผัก การปฏิบัติดຌานสุขาภิบาล฿หຌ ทศกาลถือศีลกินผัก ภิบาลอาหาร ความรูຌดຌานสุขาภิบาล

ถูกสุขลักษณะทีไถูกตຌอง฿หຌกับ ทีไถูกสุขลักษณะ
ผูຌปรุงอาหารจ฿นศาลจຌา
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

14 ครงการรวม฿จภักด์ิ รักษ์  - พืไอพิไมพื นทีไสีขียว฿น  - จัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌ 50,000 250,000 250,000 250,000 250,000  - จ านวน  - พื นทีไทีไจัดกิจกรรมมี กอง
พื นทีไสีขียว พื นทีไต าบลรัษฎา บริวณริมถนนทางทຌา ละ กิจกรรมทีไ จ านวนตຌนเมຌพิไมขึ น สาธารณสุขฯ - พืไอปรับปรุงภูมิทัศน์฿หຌ ทีไสาธารณะตางโ ฿นวัน ด านินการ  - พื นทีไทีไจัดกิจกรรมมี

กิดความสวยงาม ส าคัญตางโ ชน วันสิไงวด ความสะอาดสวยงาม
ลຌอมลก วันทศบาล วันพอ  - ตຌนเมຌสีขียว฿นพื นทีไ
หงชาติ วันมหงชาติ ต าบลรัษฎา มีจ านวน
ป็นตຌน  ดังนี พิไมขึ น ตามปງาหมาย1.ก าหนดจัดกิจกรรมปลูก ทีไก าหนดเวຌ
ตຌนเมຌอยางนຌอย 2 ครั ง/ป2.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿นต
ละครั งจ านวน 100 คน3.ตຌนเมຌสีขียว฿นพื นทีไต าบล
รัษฎามีจ านวนพิไมขึ น 
อยางนຌอยปละ 1,000 ตຌน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

15 ครงการอนุรักษ์ละฟ้นฟู  - พืไอฟ้นฟูสภาพปຆาชายลน  - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้นฟู ละ100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - พื นทีไทีไจัดกิจกรรมมี กอง
สภาพปຆาชายลน ฿นพื นทีไต าบลรัษฎาทีไถูกท า ปลูกปຆาชายลน ดังนี กิจกรรมทีไ จ านวนตຌนเมຌปຆาชาย สาธารณสุขฯ

ลาย ฿หຌกลับมีสภาพทีไสมบูรณ์ 1.ก าหนดจัดกิจกรรมปลูก ด านินการ ลนพิไมขึ น - พืไอ฿หຌความรูຌกดใก ยาวชน ปຆาชายลน พืไอพิไมติม  - สภาพปຆาชายลนมี
ประชาชน ถึงวิธีการดูล รักษา ละทดทนทีไตຌนเมຌชายลน ความอุดมสมบูรณ์
ฟ้นฟูละคุณประยชน์ ของปຆา สียหาย อยางนຌอย2ครั ง/ป พิไมขึ นจากดิม
ชายลน 2.จัดกิจกรรม฿หຌความรูຌก  - ตຌนเมຌปຆาชายลน฿น - สงสริม฿หຌดใก ยาวชน ละ ดใก ยาวชน ละประชาชน พื นทีไต าบลรัษฎามี
ประชาชนมีสวนรวม฿นการ ถึงวิธีการดูลรักษา ฟ้นฟู จ านวนพิไมขึ น
ฟ้นฟูสภาพปຆาชายลน ดยมุง ละคุณประยชน์ของปຆา  - ดใก ยาวชน ละ
นຌนกลุมชุมชนทีไอยูอาศัย ชายลน อยางนຌอย ประชาชน เดຌรับความ
บริวณ฿กลຌคียงปຆาชายลน ปละ 1 ครั ง รูຌกีไยวกับวิธีการดูล - พืไอพิไมจ านวนตຌนเมຌปຆา 3.มีผูຌขຌารวมกิจกรรม฿น รักษาฟ้นฟูละคุณ
ชายลน฿นพื นทีไต าบลรัษฎา ตละครั งจ านวน 100 คน ประยชน์ของปຆา4.ตຌนเมຌปຆาชายลน฿นพื นทีไ ชายลน

ต าบลรัษฎา มีจ านวนพิไมขึ น
อยางนຌอยปละ 2,000 ตຌน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

16 ครงการรวมน  า฿จคืน  - พืไอฟ้นฟูคุณภาพน  า฿น  - จัดกิจกรรมฟ้นฟูละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน  - คุณภาพของคลอง฿น กอง
น  า฿ส฿หຌชาวรัษฎา บริวณขุมน  าละหลงน  า รณรงค์ ดังนี กิจกรรมทีไ ขตต าบลรัษฎามี สาธารณสุขฯ

สาธารณะ ฿นขต ทต.รัษฎา 1.กิจกรรมฝງาระวังคุณภาพ ด านินการ ลักษณะทางกายภาพ - สงสริมการมีสวนรวม฿หຌ หลงน  าสาธารณะ อยาง ละชีวภาพทีไดีขึ น
กดใก ยาวชน ละประชาชน นຌอย 2 ครั ง/ป
รวมถึงหนวยงานทั งภาครัฐ 2.กิจกรรม นักสืบสายน  า
ละอกชน ฿นพื นทีไ฿นการ จัด฿หຌความรูຌละศึกษาดูงาน
ดูลรักษาละฝງาระวัง กดใก ยาวชน กีไยว กับ
คุณภาพน  า฿หຌมีความสะอาด การฝງาระวังคุณภาพหลง - ฿หຌความรูຌกดใก ยาวชน น  าสาธารณะ ละวิธีฟ้นฟู
ละประชาชน฿นการปງองกัน บ าบัดน  าอยางถูกวิธี 
ดูล ละรักษาสภาพน  า จ านวนผูຌขຌารวมอยางนຌอย
ละสภาพ วดลຌอมตางโ 50 คน ปละ 1 รุน3.จัดซื อสารคมีวัสดุครืไองมือ

฿นการบ าบัดน  าสียละการ
จัดกิจกรรมชน การท าน  าหมัก
ชีวภาพการท า EM Ballป็นตຌน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

17 ครงการส ารวจละ  - พืไอจัดส ารวจละปรับปรุง  - ด านินการ ดังนี - 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวน  - หลงน  าสีไยงเดຌรับ กอง
ปรับปรุงหลงน  า บริวณหลงน  าทีไสีไยงตอการ 1. ปรับปรุงบริวณหลงน  า กิจกรรมทีไ การปรับปรุงอยาง สาธารณสุขฯ
ธรรมชาติทีไสีไยงตอดใก จมน  าสียชีวิต ฿หຌมีรั ว หรือ สีไยงสียชีวิต฿หຌมีความ ด านินการ หมาะสมกับบริบท
จมน  า ปງายตือนภัย หรือมีอุปกรณ์ หมาะสม ปลอดภัย มี ของตละพื นทีไ

ส าหรับชวยหลือคนตกน  า อุปกรณ์ชวยหลือคนตกน  า  - เมมีดใกจมน  าตาย
จ านวนพียงพอ/พรຌอม฿ชຌ ฿นพื นทีไต าบลรัษฎา
งาน2. ติดตั งปງายตือนภัยหรือ
สรຌางรั วกั น฿นบริวณทีไสุม
สีไยงตอการตกน  าจัดการ฿หຌ
หมาะสม ตามบริบทของ
หลงน  านั น
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

18 ครงการตรวจสอบ  - พืไอตรวจสอบคุณภาพ  - จัดกิจกรรมตรวจสอบ 50,000 50,000 - - -  - จ านวน  - เดຌรับทราบคุณภาพ กอง
คุณภาพน  าพืไอการ น  าอุปภค-บริภค คุณภาพพืไอการอุปภค- หมูบຌานทีไเดຌรับ น  าของชุมชนวา สาธารณสุขฯ
อุปภค-บริภค บริภค฿นทุกหมูบຌานของ การตรวจสอบ ประชาชนสามารถ฿ชຌ

ต าบลรัษฎา น  าจากหลงน  าชุมชน
มาอุปภค-บริภคเดຌ
หรือเม19 ครงการอบรม฿หຌความรูຌ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌดຌาน  - จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌาน 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000  -จ านวนครั งทีไ  - ผูຌประกอบการ฿น กอง

ดຌานการจัดการสิไงวดลຌอม การจัดการสิไงวดลຌอม฿น การจัดการสิไงวดลຌอม฿หຌ จัดกิจกรรม พื นทีไต าบลรัษฎามี สาธารณสุขฯ
฿นสถานประกอบการ สถานประกอบการ กับสถานประกอบการ฿น ความรูຌดຌานการจัดการ

พื นทีไต าบลรัษฎา สิไงวดลຌอมพิไมมากขึ น20 ครงการ Big Cleaning  - พืไอสรຌางการมีสวนรวม  - จัดกิจกรรมBig Cleaning 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนครั งทีไ  - ประชาชนมีสวนรวม กองDay ของประชาชน฿นการท า  Day (กใบขยะ) ฿นพื นทีไ ด านินการจัด ฿นการท าความสะอาด สาธารณสุขฯ
ความสะอาด สาธารณะของต าบลรัษฎา กิจกรรม ชุมชน - พื นทีไต าบลรัษฎามี ดยเดຌรับความรวมมือจาก  - พื นทีไปງาหมาย
ความสะอาดป็นระบียบ หลายภาคสวนตางโ ของ สะอาดละมีความป็น
รียบรຌอยมากขึ น ชุมชนเมนຌอยกวา 100 คน ระบียบรียบรຌอยมาก

อยางนຌอยปละ 5 ครั ง ยิไงขึ น
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

21 ครงการหนຌาบຌานนามอง  - พืไอ฿หຌยาวชน ประชาชน  - จัดกิจกรรม ดังนี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวน  - ยาวชน ประชาชน กอง
มีความรูຌรืไองการคัดยก 1. จัดการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทีไ มีความรูຌความขຌา฿จ สาธารณสุขฯ
ขยะมูลฝอยมากขึ น การจัดการขยะมูลฝอย ด านินการ รืไองการคัดยกขยะ - พืไอสนองนยบายของ อยางทัไวถึง มูลฝอยละคัดยกเดຌ
รัฐบาลรืไองการจัดการ 2. จัดอบรม฿หຌความรูຌรืไอง ถูกวิธีมากขึ น
ขยะมูลฝอย การคัดยกขยะมูลฝอยก  - ชุมชนขຌามามีสวน - สงสริม฿หຌประชาชน สถาบันการศึกษา฿นพื นทีไ รวม฿นการด านิน
รักษาความสะอาด฿นพื นทีไ 3. จัดกิจกรรมประกวด กิจกรรมดຌานการจัด
ตนอง ชุมชนหนຌาบຌานนามอง การขยะมูลฝอย฿นพื นทีไ22 ครงการคายยาวชน  - พืไอสรຌางความรูຌความ  - จัดกิจกรรมขຌาคาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนครั งทีไ  - ยาวชนมีความรูຌ กอง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ขຌา฿จดຌานการอนุรักษ์ ยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร จัดกิจกรรม ความขຌา฿จละขຌามา สาธารณสุขฯ
ชาติละสิไงวดลຌอม ทรัพยากรธรรมชาติละ ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มีสวนรวม฿นการ

สิไงวดลຌอม฿หຌกยาวชน ฿หຌกยาวชน฿นพื นทีไ อนุรักษ์ทรัพยากร
฿นพื นทีไ อยางนຌอยปละ 1 ครั ง ธรรมชาติละสิไงวด

ลຌอมมากขึ น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

23 ครงการพัฒนาประสิทธิ  - พืไอสงสริม฿หຌผูຌบริหาร  - จัดกิจกรรมพัฒนา 700,000 700,000 - - -  - จ านวน  - ผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ กอง
ภาพผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ จຌาหนຌาทีไ ผูຌน าชุมชนละ ประสิทธิภาพดຌานการจัด กิจกรรมทีไ ผูຌน าชุมชน ละครือ สาธารณสุขฯ
ผูຌน าชุมชนละครือขาย ครือขาย ทสม.มีสวนรวม การสิไงวดลຌอมกคณะ ด านินการ ขาย ทสม.มีความรูຌ 
ทสม. ดຌานการจัดการ ฿นการอนุรักษ์ทรัพยากร ผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ ผูຌน า ความขຌา฿จดຌานการ
สิไงวดลຌอม ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ชุมชน ละครือขาย ทสม. อนุรักษ์ทรัพยากร

ละลกปลีไยนความรูຌ  - ศึกษาดูงานดຌานสิไงวดลຌอม ธรรมชาติละสิไงวด
ละประสบการณ์ดຌานการ ฿นพื นทีไอืไน ปละ 1 ครั ง ลຌอมมากขึ น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติละสิไงวดลຌอม - พืไอสรຌางครือขาย฿น
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
฿นต าบล - พืไอพัฒนาศักยภาพ
ผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ ผูຌน า
ชุมชนละครือขาย ทสม.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

24 ครงการจຌางหมาอกชน  - พืไอป็นการรักษาความ  - จຌางหมาอกชนด านิน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  - จ านวนครั ง  - ถนน ทีไหรือทาง กอง
รักษาความสะอาด งาน สะอาด รียบรຌอยบริวณ การกวาดกใบขนขยะมูลฝอย ฿นการจຌางหมา สาธารณะ มีความ สาธารณสุขฯ
กวาดขยะพรຌอมตัดหญຌา฿น ถนนเหลทางหรือพื นทีไ พรຌอมตัดหญຌาบนถนน ทีไ สะอาดสวยงาม ปราศ-
ขตพื นทีไต าบลรัษฎา สาธารณะ ฿หຌมีความ หรือทางสาธารณะ฿นขต จากขยะมูลฝอย ตຌนเมຌ

สะอาดสวยงาม พื นทีไ ต าบลรัษฎา เดຌรับการตกตงกิไงกຌาน(รายละอียดตามขຌอก าหนด สวยงาม วัชพืชตางโเดຌ
ของทต.รัษฎา) รับการก าจัดอยางสมไ า

สมอ25 ครงการจຌางหมาอกชน  - พืไอปรับปรุงภูมิทัศน์  - ด านินการจຌางหมา 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  - จ านวนครั งทีไ  - สภาพของพื นทีไ กอง
ปรับปรุงละซอมบ ารุง บริวณสองขຌางทาง ละ อกชนปรับปรุงละซอม ด านินการจຌาง สาธารณะละสวน สาธารณสุขฯ
พรຌอมดูลรักษาสวนหยอม พื นทีไสาธารณะ฿นขตพื นทีไ บ ารุง พรຌอมดูลรักษาสวน หมา สาธารณะตางโ฿นพื นทีไ
฿นขตพื นทีไ ทต.รัษฎา ทต.รัษฎา฿หຌมีความสะอาด หยอม฿นขตพื นทีไทต.รัษฎา ทต.รัษฎา มีความ

สวยงาม ละมีความป็น  ชน จุดชมลิง ถนนรวม สะอาด สวยงามละ
ระบียบรียบรຌอย พัฒนา ถนนรอบ ม.ราชภัฎ ป็นระบียบรียบรຌอย

ภูกใตถนนสงขลา หมูบຌาน
อิราวดี ขืไอนมะลิกຌว 
สนง.ทต. รัษฎา ศูนย์
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นาหลวง ป็นตຌน (ราย
ละอียดตามขຌอก าหนดของ
ทศบาล)26 ครงการจຌางหมาอกชน  - พืไอกຌเขปัญหาคูระบาย  - ด านินการจຌางหมาอกชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - จ านวนครั งทีไ  - สภาพถนนสาธารณะ กอง

ดูดคลนลน฿นคูระบาย น  าอุดตัน฿นพื นทีไบางสวน ดูดคลนลน฿นคูระบายน  า฿น ด านินการ คูระบายน  าของพื นทีไ฿น สาธารณสุขฯ
น  า฿นพื นทีไต าบลรัษฎา ของต าบลรัษฎา ฿นสวนทีไ ขตพื นทีไต าบลรัษฎา฿นถนน ทต.รัษฎาเมมีอุดตัน 

รถดูดคลนลนของทศบาลฯ สายหลักหรือสายรองทีไพบ เมมีน  าขังนาสียละ
ด านินการเมทันละป็น วามีปัญหาการอุดตันของคู มีความสะอาดสวยงาม
หตุกรณีรงดวน ฉุกฉิน ระบายน  า ชน ถนนทพ ป็นระบียบรียบรຌอย
หากเมรีบด านินการดูด กระษัตรีถนนรัษฎานุสรณ์ 
คลนลนจะท า฿หຌกิดผล ถนนสงขลา ถนนประชา
สียละปัญหามีผลกระทบ สามัคคี ถนนทพประทาน 
ทีไสียหายตอประชาชนเดຌ ถนนการคหะป็นตຌน

ละป็นกรณีทีไรงดวนละ
ฉุกฉินหากเมรีบด านินการ
จะกิดผลสียหายตอ
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ประชาชนเดຌ (รายละอียด
ตามขຌอก าหนดของทศบาล)27 ครงการสนับสนุนการ  - พืไอสนับสนุนครงการ  - สนับสนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนครั ง  - สุนัขจรจัดเดຌรับการ กอง

ด านินงานบຌานพักพิงสุนัข บຌานพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัด การด านินงานบຌานพักพิง ทีไ฿หຌการอุดหนุน ดูลอยางถูกตຌองละ สาธารณสุขฯ
จรจัดจังหวัดภูกใต ภูกใต สุนัขจรจัด฿หຌก ส านักงาน หมาะสม

ปศุสัตว์จังหวัดภูกใต ส าหรับ
ป็นคา฿ชຌจาย฿นการดูล
สุนัขจรจัด ปละ 1 ครั ง28 ครงการอุดหนุนงบ  - พืไอสนับสนุนครงการ  - สนับสนุนงบประมาณการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  - จ านวน  - ชมรม อสม. ชุมชน กอง

ประมาณตามนวครง ของ อสม. ชุมชน หมูบຌาน ด านินงานครงการตามนว หมูบຌานทีไเดຌ หมูบຌาน สามารถจัดท า สาธารณสุขฯ
การพระราชด าริดຌาน ตามนวครงการพระราช พระราชด าริส าหรับป็นคา รับการสนับ ครงการทีไตอบสนอง
สาธารณสุข ด าริดຌานสาธารณสุข ฿ชຌจาย฿นการด านินกิจกรรม สนุน ปัญหาดຌานสุขภาพของ

ของ อสม. ชุมชน หมูบຌาน ชุมชนเดຌอยางหมาะ
ละ 20,000  บาท จ านวน สมละป็นกนน า7 กลุม สุขภาพเดຌ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

29 ครงการอาสาสมัคร  - พืไอสรຌางครือขาย฿นการ  - จัดกิจกรรมฝຄกอบรมละ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวน  - ครือขายอาสาสมัคร กอง
ทຌองถิไนรักษ์ลก (อถล.) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาดูงานพืไอพัฒนา กิจกรรมทีไ ทຌองถิไนรักษ์ลกมีความ สาธารณสุขฯ

ละสิไงวดลຌอม฿นต าบล ประสิทธิภาพครือขายอาสา ด านินการ รูຌความขຌา฿จ ดຌานการ - พืไอสงสริม฿หຌครือขาย สมัครทຌองถิไนรักษ์ลก จัดการสิไงปฏิกูลละ
อาสาสมัครทຌองถิไนรักษ์ลก (อถล.) มูลฝอย
ละผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ
ผูຌน าชุมชน มีสวนรวม฿นการ
จัดการสิไงปฏิกูลละมูลฝอย
ปกปງองละรักษาสิไงวดลຌอม
฿นทຌองถิไนของตนอง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

30 ครงการควบคุมปງองกัน  - พืไอ฿หຌความรูຌกนักรียน  - จัดกิจกรรมตาง ชน - 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวน  - กลุมปງาหมายมี กอง
รคเขຌลือดออก ยาวชน,ประชาชน,จิตอาสา 1. ฿หຌความรูຌกนักรียน งบสปสช. งบสปสช. งบสปสช. งบสปสช. กิจกรรมทีไ ความรูຌละความขຌา฿จ สาธารณสุขฯ

฿หຌรูຌถึงวิธีการควบคุมปງองกัน ยาวชน จิตอาสาละ ด านินการ ถึงวิธีการควบคุมปງอง
รคเขຌลือดออกละรค ประชาชน฿หຌมีความรูຌ฿นการ กันเขຌลือดออกละ
ติดตอตามฤดูกาล ควบคุมปງองกันรคเขຌลือด รคติดตอตามฤดูกาล - พืไอควบคุมปງองกันละ ออกละรคติดตอตามฤดู  - มีสารคมี วัสดุ 
ก าจัดหลงพาะพันธ์ุยุงลาย กาลปละ1ครั ง มีผูຌขຌารวม อุปกรณ์ทีพียงพอ - พืไอลดอัตราการกิดรค กิจกรรมอยางนຌอย 50 คน  - มีอัตราการจใบปຆวย
เขຌลือดออกละรคติดตอ 2. จัดซื อสารคมี วัสดุ จากรคเชຌลือดออก
ตามฤดูกาล อุปกรณ์ครืไอง฿ชຌส าหรับ฿ชຌ ละรคติดตอตามฤดู - พืไอจัดซื อสารคมีก าจัด ฿นการควบคุมปງองกันรคเขຌ กาลลดลงตามปງา
ยุงลาย ทรายอะบท หยืไอ ลือดออกละรคติดตอตาม หมาย
ก าจัดหนู ละสารคมีหรือ ฤดูกาล ชนทรายอะบท,
วัสดุอุปกรณ์อืไนทีไกีไยวขຌอง สารคมีพนก าจัดยุงลาย,
กับการปງองกันละควบคุม หยืไอก าจัดหนูละ
รคติดตอ มลงสาบ  ฯลฯ  
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

31 ครงการสัตว์ปลอดรคคน  - พืไอฉีดวัคซีนปງองกันรค 1. การส ารวจจ านวนสุนัข- - 300,000 - - -  - จ านวน  - สุนัข-มว จรจัดละ กอง
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบຌา พิษสุนัขบຌา฿หຌกับสุนัข-มว มวจรจัดละมีจຌาของ฿หຌ กิจกรรมทีไ มีจຌาของเดຌรับการส ารวจ สาธารณสุขฯ
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ละสัตว์ลี ยงชนิดฟันทะ ครอบคลุม รຌอยละ 80 ด านินการ ครอบคลุมตามปງาหมาย
ดร.สมดใจพระจຌาลูกธอ อืไนโ ฿หຌครอบคลุมละตอ 2. บิกจายคาตอบทน  - บิกจายคาตอบทน
จຌาฟງาจุฬาภรณ์วลัย นืไองทุกโ ป ส าหรับผูຌส ารวจจ านวนสุนัข ส าหรับผูຌส ารวจจ านวน
ลักษณ์อัครราชกุมารี  - พืไอประชาสัมพันธ์฿หຌ -มว จรจัดละมีจຌาของ สุนัข-มว เดຌตาม

ความรูຌ ความขຌา฿จละ 3. จัดซื อวัคซีนปງองกันรค ระบียบหลักกณฑ์
ตระหนักถึงอันตรายของรค พิษสุนัขบຌาพียงพอกับ  - ประชาชนเดຌรับ
พิษสุนัขบຌาละการดูลสัตว์ จ านวนสัตว์ ความรูຌ สามารถดูล
ลี ยงอยางถูกตຌองละมี 4. น าขຌอมูลการส ารวจละ สัตว์ลี ยงเดຌถูกตຌองละ
ความรับผิดชอบ ขຌอมูลการฉีดวัคซีน ขึ น มีความรับผิดชอบ

ทะบียน฿นระบบ Thia  - ขึ นทะบียนสัตว์เดຌ Rabies.Net เมนຌอยกวา รຌอยละ 80 
ของพื นทีไ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

32 ครงการอาหารปลอดภัย  - พืไอ฿หຌความรูຌกรຌาน  - จัดกิจกรรมตาง โ ชน - 200,000 200,000 200,000 200,000  - ผูຌประกอบ  - ผูຌประกอบการรຌาน กอง
อาหาร รงอาหาร ผงลอย 1. ส ารวจ ตรวจหาสารปน งบสปสช. งบสปสช. งบสปสช. การรຌานอาหาร อาหาร รงอาหาร ผง สาธารณสุขฯ
จ าหนายอาหาร฿หຌปฏิบัติตาม ป้อน฿นอาหารละตรวจ ฿นพื นทีไเดຌรับ ลอยทีไจ าหนายอาหาร
มาตรฐานของกระทรวง นะน ารຌานอาหารผงลอย การตรวจสุขา สามารถปฏิบิติตามเดຌ
สาธารณสุขเดຌอยางถูกตຌอง ทีไจ าหนายอาหาร ทั งราย ภิบาลตาม มาตรฐานของกระทรวง - พืไอ฿หຌรຌานอาหาร รง ฿หมละรายกาเมนຌอยกวา กณฑ์มาตร สาธารณสุข
อาหาร ผงลอยจ าหนาย  50 ราย/ป ฐานละผาน  - รຌานอาหาร รงอาหาร 
อาหาร มีการพัฒนาละยก 2. อบรม/ศึกษาดูงาน กผูຌ การอบรม ผงลอยจ าหนายอาหาร
ระดับการบริการ฿หຌอยู฿น ประกอบการรຌานอาหาร รຌอยละ 80  มีการพัฒนาละยก
ระดับทีไดีขึ น รงอาหารละผงลอยทีไ ระดับการบริการ฿หຌอยู฿น - พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌ จ าหนายอาหารเมนຌอยกวา ระดับทีไดีขึ น
กผูຌบริภค 100 ราย/ป ปละ 1 ครั ง  - ผูຌบริภคมีความชืไอ3. รณรงค์ลดการ฿ชຌฟม มัไน฿นสินคຌา ละบริการ

ส าหรับบรรจุอาหาร ของสถานประกอบการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

33 ครงการตลาดนัดนาซื อ  - พืไอ฿หຌความรูຌกตลาดนัด  - จัดกิจกรรมตางโ ชน - 100,000 100,000 400,000 400,000  - ผูຌคຌา ผูຌขาย  - ผงจ าหนายอาหาร กอง
คียงคูอาหารปลอดภัย ฿นพื นทีไ฿หຌปฏิบัติตามมาตร 1. ส ารวจ ตรวจหาสาร งบสปสช. ละผูຌซื อของ ตลาดนัด฿นพื นทีไสามารถ สาธารณสุขฯ

ฐานของกระทรวงสาธารณสุข ปนป้อน฿นอาหารละ ฿นตลาดนัดมี ปฏิบิติตามเดຌมาตรฐาน
เดຌอยางถูกตຌอง ตรวจนะน าผงจ าหนาย ความรูຌรืไอง ของกระทรวง - พืไอ฿หຌตลาดนัด฿นพื นทีไ มี อาหาร฿นตลาดนัด 5 ตลาด/ป สุขาภิบาล สาธารณสุข
การพัฒนาละยกระดับการ 2. อบรม/ศึกษาดูงาน ก อาหารพิไมขึ น  - ตลาดนัด฿นพื นทีไ
บริการ฿หຌอยู฿นระดับทีไดีขึ น ผงจ าหนายอาหาร฿น รຌอยละ 80  มีการพัฒนาละยก - พืไอรณรงค์฿หຌผูຌคຌา ผูຌขาย ตลาดนัด฿นพื นทีไเมนຌอยกวา ระดับการบริการ฿หຌอยู
ละผูຌซื อของตลาดนัด฿นขต รຌอยละ 80/1ตลาด ปละ1ครั ง ฿นระดับทีไดีขึ น
ทศบาล มีความรูຌ฿นรืไอง 3. รณรงค์ลดการ฿ชຌฟม  - ผูຌบริภคมีความชืไอ
สุขาภิบาลอาหาร ส าหรับการบรรจุอาหาร มัไน฿นสินคຌา ละบริการ - พืไอ฿หຌประชาชน฿นขต ของสถานประกอบการ
ทศบาลรัษฎาเดຌบริภค
อาหารทีไสะอาดละปลอดภัย
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

34 ครงการจຌางหมาศึกษา  - พืไอศึกษากระบวนการ  - ศึกษากระบวนการจัดการ - 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวนครั ง  - น าขຌอมูลองค์ กอง
ส ารวจกระบวนการจัด จัดการขยะมูลฝอย฿นพื นทีไ ขยะมูลฝอยละส ารวจ ทีได านินการ ประกอบขยะมาด านิน สาธารณสุขฯ
การขยะมูลฝอย ทศบาลต าบลรัษฎา ความคิดหในของประชาชน การกຌเขปัญหาการ - พืไอส ารวจความคิดหใน จ านวน 1 ครั ง จัดการขยะเดຌอยาง

ของประชาชน฿นการบริหาร ถูกตຌอง
จัดการขยะมูลฝอยของ  - ประชาชนสามารถ
ทศบาล จัดการขยะ฿นครัวรือน

เดຌถูกตຌอง35 ครงการจຌางหมาส ารวจ  - พืไอส ารวจสถานประกอบ  - ส ารวจสถานประกอบการ - 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวนครั ง  - สามารถน าขຌอมูล กอง
ขยะติดชื อ การทีไมีมูลฝอยติดชื อ ทีไมีมูลฝอยติดชื อ ทีได านินการ สถานประกอบการทีไมี สาธารณสุขฯ - พืไอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั ง มูลฝอยติดชื อมา

การจัดการขยะมูลฝอย ด านินการจัดการกับ
มูลฝอยติดชื อ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

36 ครงการควบคุมรคพิษ  - พืไอลดจ านวนสุนัข-มว  - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌ - 40,000 40,000 40,000 40,000  - จ านวน  - ลดปัญหาการพร กอง
สุนัขบຌาดยการผาตัด ฿นพื นทีไต าบลรัษฎา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ครั งทีไ฿หຌการ ขยายพันธ์ของสุนัข- สาธารณสุขฯ
ท าหมัน  - พืไอควบคุมจ านวนสุนัข- ภูกใต฿นการด านินการ สนับสนุน มวมีจຌาของละ

มวทีไมีจຌาของเม฿หຌพิไม ผาตัดท าหมันสุนัข-มว จรจัด
จ านวนมาก จรจัดหรือเมมีจຌาของ หรือ  - กຌเขปัญหาระยะ - พืไอสรຌางจังหวัดภูกใต มีจຌาของตเมสามารถน าเป ยาว฿นการควบคุม
ป็นพื นทีไปลอดรคพิษ ผาตัดท าหมันเดຌ การระบาดของรค
สุนัขบຌา จ านวนเมนຌอยกวา 50 ตัว พิษสุนัขบຌา - ปะกาศขตพื นทีไ

ปลอดรคพิษสุนัขบຌา
ละสนับสนุนการ
ทองทีไยวของจังหวัด
ภูกใต

310



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

37 ครงการสงสริมสุขภาพ  - พืไอสงสริม฿หຌชาวบຌาน  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌ - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -จ านวน  - ชาวบຌานต าบลรัษฎา กอง
ตามกลุมวัยของชาวบຌาน ต าบลรัษฎาตรวจสุขภาพ ความรูຌละจัดกิจกรรม กิจกรรมทีไ มีคุณภาพชีวิตทีไดีขึ น สาธารณสุขฯ
ต าบลรัษฎา  - พืไอสรຌางความตระหนัก ตรวจสุขภาพ ด านินการ ละตระหนักถึงการดูล

฿หຌชาวบຌานต าบลรัษฎา ดูล สุขภาพ
สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ38 ครงการอบรมพิไมทักษะ  - พืไอ฿หຌความรูຌรืไองการ  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌ - 231,800 500,000 700,000 900,000  -จ านวน  - กลุมปງาหมายมี กอง

ปัองกันการจมน  าหลัก อาชีวิตรอดจากการจมน  า ความรูຌละฝຄกปฏิบัติการ กิจกรรมทีไ ความรูຌละทักษะ฿น สาธารณสุขฯ
สูตรการวายน  าพืไออา  - พืไอสรຌางทักษะการชวย วายน  าพืไออาชีวิตรอด ด านินการ การอาชีวิตรอดจาก
ชีวิตรอด หลือตนอง฿หຌรอดจากการ การจมน  า

จมน  า39 ครงการรณรงค์ปງองกัน  - พืไอรณรงค์฿หຌความรูຌละ  - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ - 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -จ านวน  - ประชาชนมีความรูຌ กอง
ละควบคุมรคติดตอละ ตระหนักถึงการปງองกันรค ฿หຌความรูຌ฿นการปງองกันรค กิจกรรมทีไ ความขຌา฿จละสามารถ สาธารณสุขฯ
รคเมติดตอ฿นต าบลรัษฎา  - จัดกิจกรรมรณรงค์ ด านินการ ควบคุมปງองกันรคเดຌ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

40 คงการจຌางหมาศึกษาวิจัย  - พืไอหานวทางกຌเข  - จຌางหมาด านินการศึกษา - - 2,000,000 - 2,000,000  -จ านวน  - มีนวทางการบริหาร กอง
การบริหารจัดการปัญหา ปัญหาการบริหารจัดการขยะ วิจัยการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมทีไ จัดการขยะ฿นพื นทีไ สาธารณสุขฯ
ขยะ฿นต าบลรัษฎา ของต าบลรัษฎา ฿นขตพืไนทีไต าบลรัษฎา ด านินการ ต าบลรัษฎา - สามารถบริหารจัด

การละกຌเขปัญหา
ขยะอยางป็นระบบ41 ครงการอนุรักษ์พันธุกรรม  - พืไอสนองพระราชด าริ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌการ - - 500,000 500,000 500,000  - จ านวนผูຌ  - ปะรชาชน ยาวชน กอง

พืชอันนืไองมาจากพระราช สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ขຌารับการ มีสวรวม฿นการอนุรักษ์ สาธารณสุขฯ
ด าริสมดใจพระทพรัต สยามบรมราชกุมารี ฿นการ  - จัดท าฐานทรัพยากร อบรม พันธุกรรมพืช
ราชสุดาฯสยามบรมราช อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทຌองถิไน
กุมารี (อพ.สธ.)  - พืไอ฿หຌบุคลากร ขຌาราชการ

จຌาหนຌาทีไ นักศึกษาละ
ประชาชน฿นทຌองถิไนขຌา฿จ
ละหในความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช ละรวมคิดรวม
ปฏิบัติ จนกิดผลประยชน์
ตอการ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.1  ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน

42 ครงการอนุรักษ์พันธ์ุ  - พืไออนุรักษ์พันธ์สัตว์น  า  - จัดกิจกรรมปลอยพันธ์ - - 300,000 300,000 300,000   - จ านวน  - ประชาชน ยาวชน กอง
สัตว์น  า ฿นพื นทีไต าบลรัษฎา สัตว์น  านืไอง฿นวันส าคัญ กิจกรรมทีไ มีสวนรวม฿นการอนุรักษ์ สาธารณสุขฯ

ตางโ ด านินการ สัตว์น  า - กิจกรรมอบรม฿หຌความรูຌ
฿นการท าธนาคารปู

รวม    42       ครงการ - - 19,820,000 26,291,800 30,750,000 26,250,000 28,500,000 - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการถายทอดความรูຌ  - พ่ือสริมสรຌางความ  - อบรมถายทอดความรูຌ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - รຌอยละ 80  - กิดการสริมสรຌาง กองสวัสดิการ
ดຌานพลังงานชุมชน฿น สัมพันธ์อันดีระหวางอาสา ดຌานพลังงานชุมชนสูชุมชน ของชุมชน฿น ความสัมพันธ์อันดี สังคม
ต าบลรัษฎา สมัครพลังงานชุมชนละ ฿นต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎากิด ระหวางอาสาสมัครพ

ครือขายพลังงาน จ านวน 1 รุนๆละ 40 คน ความรูຌความ ลังงานละครือขาย - พ่ือสรຌางความรูຌความขຌา  - อาสาสมัครพลังงาน ขຌา฿จก่ียวกับ พลังงาน
฿จ฿นร่ืองพลังงาน฿หຌก ชุมชนละจຌาหนຌาท่ีท่ี พลังงานชุมชน  - กิดการสรຌางความรูຌ
ประชาชน฿นชุมชนต าบล ก่ียวขຌอง  จ านวน 15 คน หรือพลังงาน ความขຌา฿จ฿นร่ือง
รัษฎา ทดทน พลังงาน฿หຌกประชาชน - พ่ือสงสริม฿หຌกิดการ฿ชຌ ฿นชุมชนต าบลรัษฎา
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  - กิดการสงสริมการ
ละประสิทธิผล ฿ชຌพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล

รวม      1        ครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - -
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งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.2  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2564)

ทศบาลต าบลรัษฎา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจຌางหมาอกชน  - พืไอป็นการรักษาความ  - จຌางหมาอกชนด านิน 12,000,000 14,000,000 18,000,000 18,000,000 20,000,000  - จ านวนครัๅง  - เมกิดปัญหาขยะมูล กอง
ด านินการจัดกใบขยะ สะอาดทีไหรือทางสาธารณะ การกใบขนขยะ฿นขตพืๅนทีไ   ฿นการจຌาง ฝอย฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา สาธารณสุขฯ
มูลฝอย฿นขตพืๅนทีไต าบล ฿หຌมีความสะอาด เมมีขยะ ต าบลรัษฎา (รายละอียด หมา  - พืๅนทีไต าบลรัษฎามี
รัษฎา ตกคຌาง ตามขຌอก าหนดของ ทต. ความสะอาด ป็น

รัษฎา) ระบียบรียบรຌอย - เมกิดปัญหาการจัด
กใบขยะตกคຌาง฿นพืๅนทีไ2 ครงการจຌางหมาอกชน  - พืไอป็นการรักษาความ  - จຌางหมาอกชนด านิน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - จ านวนครัๅง  - เมกิดปัญหาการจัด กอง

ด านินการจัดกใบขยะ สะอาดรียบรຌอย การกใบขนขยะหลือ฿ชຌ (400,000) ทีได านินการ กใบขยะตกคຌาง สาธารณสุขฯ
หลือ฿ชຌ฿นขตพืๅนทีไต าบล  - พืไอกຌปัญหาการจัดกใบ พืๅนทีไต าบลรัษฎา (ราย จຌางหมา  - พืๅนทีไต าบลรัษฎา
รัษฎา ขยะตกคຌาง ละอียดตามขຌอก าหนด มีความสะอาดรียบรຌอย

ของ ทต.รัษฎา)
รวม      2        ครงการ - - 12,400,000 14,400,000 18,400,000 18,400,000 20,400,000 - - -
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งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.3 ผนงานคหะละชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการอุดหนุนกองทุน  - พืไอป็นการสงสริม฿หຌ  - อุดหนุนกองทุนหลัก 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000  - จ านวน  - ประชาชน฿นขต กอง
หลักประกันสุขภาพ ประชาชน฿นขตทศบาล ประกันสุขภาพทศบาล (สมทบกองทุน ครัๅงทีไ฿หຌการ ทศบาลต าบลรัษฎา สาธารณสุขฯ
ทศบาลต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา เดຌรับบริการ ต าบลรัษฎา฿นการดูล หลักประกัน อุดหนุน เดຌรับบริการดຌาน

ดຌานสุขภาพอยางทัไวถึง สุขภาพของประชาชน สุขภาพ สุขภาพอยางทัไวถึง
ละทาทียมกัน ตามรายละอียดของ ทต.รัษฎา) ละทาทียมกัน

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพหงชาติปีละ 1 ครัๅง

รวม 1       ครงการ - - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 - - -

งบประมาณละทีไผานมา316

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2564)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2 สรຌางความชืไอมัไนกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.4  ผนงานการงบกลาง



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการศึกษาผลกระทบ  - พ่ือศึกษาผลกระทบส่ิง  - ศึกษาผลกระทบส่ิงวด - - 2,000,000 - -  - จ านวน  - ทศบาลต าบลรัษฎา กองชาง
ส่ิงวดลຌอมระบบการจัด วดลຌอมระบบการจัดการ ลຌอมระบบการจัดการน  าสีย กิจกรรมท่ี มีระบบการจัดการน  า
การน  าสีย หมูท่ี 1 หมูท่ี 5 น  าสีย หมูท่ี 5 ละ ฿นพื นท่ี หมูท่ี 5 ละหมูท่ี 6 ด านินการ สียท่ีมีประสิทธิภาพ
ละหมูท่ี 6 หมูท่ี 6

รวม    1      ครงการ - - 0 0 2,000,000 0 0 - -
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งบประมาณละทีไผานมา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม       4.5  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2564)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการกอสรຌางถนนพรຌอม  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - กอสรຌางถนนพรຌอมคู 8,000,000 29,700,000 4,800,000 3,000,000 0  - จ านวนพืๅนทีไ  - ประชาชนเดຌรับ
คูระบาย ความสะดวก฿นการสัญจร ระบายนๅ า ดังนีๅ ทีไกอสรຌาง ความสะดวก฿นการ - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง สัญจร - ปัญหานๅ าทวมขัง(1) กอสรຌางถนน  - กอสรຌางถนนอสฟัลตຏติก - 2,900,000 - - - ลดลง กองชาง
อสฟัลตຏติกพรຌอมคูระบาย คอนกรีต กวຌาง 3 มตร 
นๅ าซอยกยสมบูรณຏ หมูทีไ 3 ยาว 500 มตร หนา 0.15 

มตร พรຌอมคูระบายนๅ า
กวຌาง 0.50 มตร ยาว 500
มตร ลึก 0.50 มตร หนา0.10 มตร(รายละอียด
ตามบบปลนทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 54’ 22”)
(E 98° 24’ 19”)

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(2) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. - 15,000,000 4,000,000 - - กองชาง
พรຌอมวางทอระบายนๅ า฿น พรຌอมวางทอระบายนๅ า  
พืๅนทีไต าบลรัษฎา ค.ส.ล. ฿นพืๅนทีไตางโ ของ

ต าบลรัษฎา ดยมีราย
ละอียด ดังนีๅ1.ซอยมกຍวนชืไอมตอ - - 4,000,000 - -
ซอยกตุสุวรรณ หมูทีไ 7
กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌาง
เมนຌอยกวา 3 มตร ยาว
เมนຌอยกวา 600 มตร 
หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 2,110
ตารางมตร พรຌอมวางทอ
 ระบายนๅ าสຌนผาศูนยຏกลาง 0.6 มตร ยาวเมนຌอยกวา 600 มตร(รายละอียดตามบบ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

ปลนทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 53’ 4.78”)(E 98° 24’ 35.46”)2.หลังรຌานรังนก หมูทีไ 1 - 15,000,000 - - -1.วางทอระบายนๅ า
สຌนผาศูนยຏกลาง 1.50 
มตร (คู) ความยาวเมนຌอย
กวา 300 มตร พรຌอมบอพัก2.กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌาง
ฉลีไย 5 มตร ยาว เมนຌอย
กวา 500 มตรหรือพืๅนทีไ
รวมเมนຌอยกวา1,500 
ตารางมตร3.วางทอระบายนๅ าสຌนผา
ศูนยຏกลาง 1.50 มตร
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

ยาวเมนຌอยกวา 50มตร4.กอสรຌางรางระบายนๅ า
 ค.ส.ล. กวຌางเมนຌอยกวา 3 มตร ยาวเมนຌอยกวา 250 มตร(รายละอียดตามบบ
ปลนทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 52’ 44.15”)(E 98° 25’ 45.11”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(3) กอสรຌางถนน  ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ 400,000 - - - - กองชาง
พรຌอมวางทอระบายนๅ าซอย 1.กอสรຌางถนน ค.ส.ล. 
จึงพิริยะกุล หมูทีไ 5 หนา 0.15 มตร กวຌาง 3.20 มตร ยาวเมนຌอยกวา40 มตรหรือพืๅนทีไรวมเม

นຌอยกวา 128 ตารางมตร2.วางทอระบายนๅ า ค.ส.ล. 
สຌนผาศูนยຏกลางขนาด 0.60 มตร พรຌอมบอพัก
ยาวเมนຌอยกวา 40 มตร
จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 33.1”)
(E 98˚ 22’ 43.3”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(4) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ 1,000,000 - - - - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ซอย 1.กอสรຌางถนน ค.ส.ล. 
นวลสุข ถ.สายทุงคา- กวຌางเมนຌอยกวา 4 มตร 
บຌานสะป า  หมูทีไ 5 ยาวเมนຌอยกวา 58 มตร 

หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 232 ตารางมตร2.กอสรຌางคูระบายนๅ า
ค.ส.ล. ขนาด 0.5 X 0.5 X 0.1 มตร ยาวเมนຌอยกวา 115 มตร(รายละอียดตามบบ
ปลนของทศบาล)
จุดพิกัด(N 7° 55’ 47.3”)(E 98° 22’ 29.5”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(5) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ - 7,000,000 - - - กองชาง
พรຌอมวางทอระบายนๅ า 1.กอสรຌางถนน ค.ส.ล. 
ละบอพัก (หลังหมูบຌาน หนา 0.15 มตร กวຌางเม
ศรีสุชาติ 5) หมูทีไ 6 นຌอยกวา 8 มตร ยาวเม

นຌอยกวา 400 มตร หรือ
พืๅนทีไรวมเมนຌอยกวา 3,200 ตารางมตร2.วางทอระบายนๅ า ค.ส.ล. 
สຌนผาศูนยຏ 1.50 มตร (2 ถว) ความยาว 400 
มตรพรຌอมบอพัก
จุดพิกัด(N 7° 54’ 53.8”)
(E 98° 22’ 17.0”)

324



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(6) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ 1,900,000 - - - - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ซอย 1. กอสรຌางถนน  ค.ส.ล. 
หมืไนศรี หมูทีไ 3 หนา 0.15 มตร กวຌาง

ฉลีไย 4.50 – 5 มตร ยาว315 มตร หรือพืๅนทีไรวม
เมนຌอยกวา 1,522 ตาราง
มตร2. กอสรຌางคูระบายนๅ า
ค.ส.ล.ขนาด 0.50x0.50x0.10 มตร ยาว 165 มตร
จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 22.0”)
(E 98˚ 24’ 22.6”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(7) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ 700,000 - - - - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ค.ส.ล. 1. กอสรຌางถนน  ค.ส.ล. 
ซอยดงย หมูทีไ 3 หนา 0.15 มตร กวຌางฉลีไย 4.50 มตร ยาว 50 มตร 2. กอสรຌางคูระบายนๅ า 

ค.ส.ล.ขนาด 0.50 x 0.50 x0.10 มตร ยาว 100 มตร
จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 14.2”)
(E 98˚ 24’ 34.3”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(8) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ - - - 3,000,000 - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ค.ส.ล. 1.กอสรຌางคูระบายนๅ า
ซอยชูจิต หมูทีไ 3 ค.ส.ล. ขนาด0.5x0.5x0.10

มตร ขาว 309 มตร2.กอสรຌางถนนกวຌางฉลีไย4-5 มตร ยาว 309 มตร
หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา1,328
ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7.904606)(E 98.405806)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(9) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ 1,500,000 - - - - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ค.ส.ล. 1.กอสรຌางคูระบายนๅ า
ซอยหมืไนศรี หมูทีไ 3 ค.ส.ล. ขนาด0.5x0.5x0.10

มตร ขาว 180 มตร2.กอสรຌางถนนกวຌางฉลีไย4-5 มตร ยาว 180 มตร
หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 774
ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7.904571)(E 98.406155)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(10) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ - 2,500,000 - - - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ค.ส.ล. 1.กอสรຌางคูระบายนๅ า 
ซอยนๅ าหนึไง฿จดียว หมูทีไ 1 ค.ส.ล. ขนาด 0.5x0.5x0.10 มตร ยาว 230 มตร2.กอสรຌางถนนกวຌางฉลีไย4-5 มตร ยาว 340 มตร

หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 1,300
ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7.880544)(E 98.423334)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(11) กอสรຌางถนน  ค.ส.ล.  - ด านินการ ดังนีๅ 2,500,000 - - - - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ค.ส.ล. 1.กอสรຌางคูระบายนๅ า
ซอยกียรติสินธຏ หมูทีไ 2 ค.ส.ล. ขนาด0.5x0.5x0.10

มตร ยาวเมนຌอยกวา 520
มตร2.กอสรຌางถนนกวຌางฉลีไย8 มตร หนา 15 ซม. ยาว25 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอย
กวา 200 ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7.92570)(E 98.399640)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(12) กอสรຌางถนน ค.ส.ล. 1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา - 2,300,000 - - - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ค.ส.ล. 0.15 ม. พืๅนทีไเมนຌอยกวา
ซอยมกลิไน หมูทีไ 3 320 ตร.ม.2. กอสรຌางคูระบายนๅ า

ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50x0.10 ม. ยาวเมนຌอยกวา450 ม.
จุดพิกัดN 7.905700E 98.399245
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(13) กอสรຌางถนน ค.ส.ล. 1. กอสรຌางคูระบายนๅ า - - 800,000 - - กองชาง
พรຌอมคูระบายนๅ า ซอย ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50x
นิลหัต 2 หมูทีไ 1 0.10 ม. ยาวเมนຌอยกวา100 ม.2. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. ชวง

ความกวຌาง 4.50 ม. ยาวเม
นຌอยกวา 100 ม. พืๅนทีไเม
นຌอยกวา 480 ตรม.
จุดพิกัดN 7.8840502E 98.427572
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

2 ครงการกอสรຌางละ  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - กอสรຌางละปรับปรุง 5,400,000 8,031,000 330,000 620,000 0  - จ านวนพืๅนทีไ  - ประชาชนเดຌรับ
ปรับปรุงถนน ความสะดวก฿นการสัญจร ถนน ดังนีๅ ทีได านินการ ความสะดวกปลอดภัย

฿นการดินทางสัญจร(1) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌาง - 5,000,000 - - - กองชาง
พรຌอมสะพาน ขຌามคลอง  5 มตร หนา 0.15 มตร 
บาง฿หญ หมูทีไ 6 พรຌอมสะพานขຌามคลองบาง

฿หญจากรຌานกรียงการเฟฟ้า
ถึงซอยรุงระวี (รงพยาบาล
วชิระภูกใต) กวຌางเมนຌอย
กวา 4 มตร ยาว 10 มตร(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 4.71”)
(E 98˚ 23’ 16.84”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(2) กอสรຌางถนนคอนกรีต  - กอสรຌางถนนคอนกรีต - - 330,000 - - กองชาง
ซอยรัษฎาร าลึก 1 หมูทีไ 6 กวຌาง 5 มตร ยาว94มตร

พืๅนทีไเมนຌอยกวา 470 
ตารางมตร  (รายละอียด
ตามบบปลนทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 19.27”)
(E 98˚ 24’ 10.51”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(3) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. 3,700,000 - - - - กองชาง
ซอยพะนียง 2 หมูทีไ 5 กวຌางฉลีไย7 – 14 มตร 

ยาวเมนຌอยกวา 385 มตร
หรือพืๅนทีไรวมเมนຌอยกวา 2,560 ตารางมตร  ละงาน
ปรับปรุงฝาคธระบายนๅ าดิม
จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 33.9”)
(E 98˚ 22’ 27.5”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(4) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. 1,700,000 - - - - กองชาง
ชุมชนทารือ฿หม หมูทีไ 7 กวຌางฉลีไย 3-5 มตร ยาว440 มตร หรือพืๅนทีไเม

นຌอยกวา 1,897 ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7° 52’ 42.3”)(E 98° 24’ 47.2”)(5) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา - 2,500,000 - - - กองชาง

ชุมชนขจรกียรติ หมูทีไ 2 0.15 มตร กวຌาง 3.5-8.0
มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา2,110 มตรละงานปรับ
ปรุงฝาบอพัก
จุดพิกัด(N 7.9222021)(E 98.402517)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(6) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - กอสรຌางถนนกวຌาง 4.5-6 - 396,000 - - - กองชาง
ซอยกยสมบูรณຏอุทิศ มตร หนา15 ซม. ยาว 85
หมูทีไ 3 มตาร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา385 ตารางมตร

จุดพิกัด(N 7.909091)(E 98.397960)(7) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา - 135,000 - - -
ซอย฿นนา หมูทีไ 2 0.15 มตร กวຌาง 4.90 มตร

ยาว 30 มตร หรือพืๅนทีไเม
นຌอยกวา 147 ตารางมตร
จุดพิกัดN 7.921121E 98.399701
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(8) กอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา - - - 620,000 -
ซอยสาครขต หมูทีไ 3 0.15 มตร กวຌาง 4.20-5.80

มตร ยาว 130 มตร หรือพืๅนทีไ
เมนຌอยกวา 723 ตารางมตร 
จุดพิกัดN 7.903870E 98.3898383 ครงการสริมผิวจราจรดຌวย  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - ปรับปรุงผิวจราจรดຌวย - 5,500,000 - - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง

อสฟัลตຏติกคอนกรีต ความสะดวก฿นการสัญจร อสฟัลตຏติกคอนกรีต ถนนทีไเดຌมีการ ความสะดวกละ
ซอยพะนียง  หมูทีไ 5 (ดยวิธี Pavement In- สริมผิวจราจร ปลอดภัย฿นการดินPlece Recycling) ทางสัญจร

พืๅนทีไเมนຌอยกวา9,680ตร.ม.
รายละอียดตามบบปลน
จุดพิกัด
(N 7° 54’ 50.7”)
(E 98° 22’ 37.5”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

4 ครงการจัดซืๅอหินคลุก  - พืไอ฿ชຌถมถนนทีไปຓน  - จัดซืๅอหินคลุก จ านวน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - จ านวนครัๅง  - ถนนเมปຓนหลุมละ กองชาง2,000 ลูกบาศกຏมตร หลุมปຓนบอ บรรทาความ 2,000 ลูกบาศกຏมตร  ทีไมีการจัดซืๅอ ประชาชนเดຌรับความ
ดือดรຌอน฿หຌกับประชาชน ส าหรับเวຌถมถนนทีไปຓนหลุม สะดวก฿นการดินทาง

ปຓนบอ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา5 ครงการขยายผิวจราจรดຌวย  - พืไอขยายชองจราจร  - ด านินการ ดังนีๅ 2,000,000 - - - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - จราจรกิดความ กองชาง
 ค.ส.ล. ถนนรัษฎานุสรณຏ รองรับปริมาณรถทีไพิไมขึๅน 1.รืๅอฟุตบาทดิมออกเมนຌอย ทีได านินการ คลองตัว
หมูทีไ 3 กวา 840 ตารางมตร2.ทพืๅนถนนดຌวย ค.ส.ล. 

หนา 0.20 มตร พืๅนทีไเม
นຌอยกวา 840 ตารางมตร (รายละอียดตามบบ
ปลนทศบาล)
จุดพิกัด 
(N 7˚ 54’ 31.1”)
(E 98˚ 23’ 57.5”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

6 ครงการขุดจาะบอบาดาล  - พืไอกຌเขปัญหาการ  - ด านินการจุดจาะบอ - 2,100,000 - - -  - จ านวนครัๅงทีไ  - ประชาชนมีนๅ า฿ชຌ กองชาง
พรຌอมติดตัๅงหอถังกใบนๅ า ขาดคลนนๅ า฿นชวงหนຌา บาดาล฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา ด านินการ อยางพียงพอลดปัญหา

ลຌง จ านวน 3 หง กาขาดคลนนๅ า฿น1.พืๅนทีไนาหลวง หนຌาลຌง2.พืๅนทีไสถานีขนสงหงทีไ 23.พืๅนทีไรงพักชุมชนกาะสิหร
พรຌอมหอถังกใบนๅ า มีปริมาตร
เมนຌอยกวา12,000 ลิตร/หง
พรຌอมระบบปัຕม (รายละอียด
ตามบบปลนของทศบาล)7 ครงการกอสรຌางสะพาน  - พืไอทดทนสะพานดิม  - กอสรຌางสะพาน ค.ส.ล. 6,800,000 - - - -  - จ านวน  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง

ค.ส.ล. ถนนวานิช หมูทีไ 7 ทีไช ารุดละประชาชนเดຌรับ ขนาดกวຌางเมนຌอยกวา 9.50 สะพานทีไท า ความสะดวกปลอดภัย
ความสะดวก฿นการดินทาง มตร ยาวเมนຌอยกวา 23 มตร การปรับปรุง ฿นการ฿ชຌสะพาน
สัญจร จุดพิกัด

(N 7˚ 52’ 52.3”)
(E 98˚ 24’ 51.1”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

8 ครงการกอสรຌางปรับปรุง  - พืไอลดปัญหานๅ าทวมขัง  - กอสรຌางปรับปรุง 5,625,000 15,377,000 7,600,000 0 0  - จ านวนพืๅนทีไ  - ปัญหานๅ าทวมขัง
คูระบายนๅ า คูระบายนๅ า ดังนีๅ ทีได านินการ ลดลง(1) กอสรຌางคูระบายนๅ า฿น  - กอสรຌางคูระบายนๅ า฿น 3,680,000 - - - - กองชาง
ขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา พืๅนทีไตางโของต าบลรัษฎา1.ซอยมกลิไน หมูทีไ 3 1,680,000 - - - -

กอสรຌางคูระบายนๅ า ค.ส.ล.
กวຌาง 0.50 มตร ยาว 400
มตร ลึก 0.50 มตร หนา 0.10 มตร (หอพักถึงส านัก
สงฆຏตຍะซะ) (รายละอียด
ตามบบปลนของ
ทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 54’ 47”)
(E 98° 23’ 58”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

2.ซอยกอยะ หมูทีไ 5 2,000,000 - - - -
กอสรຌางคูระบายนๅ า ค.ส.ล. 
ขนาด0.05x0.40x0.10
มตร ความยาวเมนຌอยกวา 47 มตร (รายละอียดตาม
บบปลนของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 55’ 34.5”)
(E 98° 22’ 43.6”)(2) กอสรຌางคูระบายนๅ า  - กอสรຌางคูระบายนๅ า - - 5,000,000 - - กองชาง

พรຌอมฝาปิดสองขຌางทาง พรຌอมฝาปิดสองฝัດงขຌางทาง
หลักบางชีหลຌา หมูทีไ 2 ถนนตัๅงตสามยกบางชี

หลຌา - บຌานหลมหิน 
กวຌาง 0.50 มตร ยาว 1,894 มตร ลึก0.50มตร
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

 หนา 0.10 มตร (รายละอียดตามบบ
ปลนของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 55’ 25”)
(E 98° 23’ 51”)(3) กอสรຌางคูระบายนๅ า  - กอสรຌางคูระบายนๅ า 145,000 - - - - กองชาง

ค.ส.ล. ซอยลูกกຌว หมูทีไ 6 ค.ส.ล. ขนาด 0.5 x 0.5 x 0.10 มตร ยาว 26 มตร
จุดพิกัด
(N 7˚ 55’ 39.0”)
(E 98˚ 23’ 53.4”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(4) กอสรຌางคูระบายนๅ า  - กอสรຌางคูระบายนๅ าค.ส.ล. - - 2,600,000 - - กองชาง
ค.ส.ล. ถนนทพประทาน ขนาด 0.70x1.00 มตร (หอนาฬิกา) หมูทีไ 1 ยาว 400 มตร พรຌอมบอพัก

ค.ส.ล. 1.00 x1.00 มตร
จ านวน 2 บอ ละงานขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. กวຌางฉลีไย0.50-2.00 มตร หรือพืๅนทีไ
เมนຌอยกวา 300 ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7.886715)(E 98.426604)(5) กอสรຌางคูระบายนๅ า  - ด านินการ ดังนีๅ - 9,290,000 - - - กองชาง

ค.ส.ล. พรຌอมงานขยายผิว 1.กอสรຌางคูระบายนๅ าค.ส.ล.
ถนน ค.ส.ล. ถนนวานิช ขนาด 0.70x0.70 มตร
หมูทีไ 7 ทัๅงสองดຌาน ยาวรวม 1,050 มตร2.งานขยายถนน ค.ส.ล.
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

หนา 20 ซม. พืๅนทีไเมนຌอย
กวา 765 ตารางมตร
จุดพิกัด(N 7.881290)(E 98.4144170)(6) ปรับปรุงคูระบายนๅ าดิม  - ด านินการ ดังนีๅ 1,800,000 - - - - กองชาง

ละกอสรຌางคูระบายนๅ า 1.กอสรຌางคูระบายนๅ า 
ค.ส.ล. ถนนศรีสนา/ซอย ค.ส.ล. ขนาด0.5x0.5x0.10
ศรีสนา หมูทีไ 7 หนຌาศูนยຏ มตร ยาว 265 มตร
ครืไองจักรกล อบจ.ภูกใต 2.งานปรับปรุงฝาคูระบาย
ทางขຌาพ ป.พิชัย นๅ าดิมพรຌอมรืๅอคูระบายนๅ า

ยาว 200 มตร
จุดพิกัด(N 7.880655)(E 98.4122453)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(7) กอสรຌางคูระบายนๅ า  - กอสรຌางคูระบายนๅ า ค.ส.ล. - 5,500,000 - - - กองชาง
ค.ส.ล. ซอยมะลิกຌว หมูทีไ1 ขนาด0.70x0.70 ม. ยาวเม

นຌอยกวา 650 ม.(รวม 2 ดຌาน)
จุดพิกัดN 7.887062E 98.423486(8) กอสรຌางคูระบายนๅ า  - กอสรຌางคูระบายนๅ าค.ส.ล. - 100,000 - - - กองชาง

ค.ส.ล. บริวณถนนรัษฎานุ ขนาด 1.00x1.00 มตร ยาว
สรณຏ จากปากซอยหมืไนศรี 12 มตร พรຌอมฝาปิดคู
หมูทีไ 3 ระบายนๅ า ค.ส.ล. จ านวน2ฝา

จุดพิกัดN 7.906139E 98.406281
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(9) กอสรຌางคูระบายนๅ า 1. กอสรຌางคูระบายนๅ า ค.ส.ล. - 487,000 - - - กองชาง
ค.ส.ล. ละงาน Gutter ขนาด 0.50x0.50 มตร ยาว
ซอยพรุ฿หญ 1 หมูทีไ 6 เมนຌอยกวา 114 มตร2. งานกอสรຌาง Gutter รับนๅ า

ความยาวเมนຌอยกวา 5.20 
มตร 
จุดพิกัดN 7.926394E 98.393658
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

9 ครงการขุดลอกคูคลอง  - พืไอ฿หຌมีการระบายนๅ า  - ขุดลอกคูคลองละล าราง 3,544,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000  - พืๅนทีไทีไ  - ประชาชนเดຌรับ
ละล ารางระบายนๅ า เดຌดี ระบายนๅ า  ดังนีๅ ด านินการ ความสะดวก฿นการ - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง สัญจร(1) ขุดลอกคลองทาจีน  - ขุดลอกดินบริวณจุดชม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - ปัญหานๅ าทวมขัง กองชาง
บริวณจุดชมลิง  หมูทีไ 1 ลิงถึงสะพานทางขຌาองคຏ ลดลง

การสะพานปลา ขนาดกวຌาง4 มตร ยาว 600 มตร 
ลึก 1.20 มตร ขุดลอก
ปริมาณเมนຌอยกวา 2,880 
ลูกบาศกຏมตร (รายละอียด
ตามบบปลนของทศบาล)
จุดพิกัด
(N 7° 53’ 8.87”)
(E 98° 25’ 14.49”)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(2) ขุดลอกคลองระบายนๅ า  - ขุดลอกปริมาณเมนຌอย 1,244,000 - - - - กองชาง
หลังฟลตการคหะฯ กวา 660 ลูกบาศกຏมตร 
หมูทีไ 7 (รายละอียดตามบบ

ปลนของทศบาล)
จุดพิกัด  
(N 7° 52’ 51.08”)  
(E 98° 24’ 45.98”)(3) ครงการขุดลอกคลอง  - ขุดลอกคลอง฿นพืๅนทีไ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองชาง

฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา฿หຌสามารถ
ระบายนๅ าเดຌดีขึๅน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

10 ครงการกอสรຌางปรับปรุง  - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง  - กอสรຌางปรับปรุง 29,200,000 0 37,000,000 0 0  - จ านวนพิๅนทีไ  - ดินเมกิดการพัง
ขืไอน ผนังกันดิน  - พืไอป้องกันการพังทลาย ขืไอน ผนังกันดิน ดังนีๅ ทีได านินการ ทลาย

ของดิน  - นๅ าเมทวมขัง฿นพืๅนทีไ - พืไอป้องกันการซาะดิน(1) กอสรຌางขืไอนกันดิน  - กอสรຌางขืไอนกันดินสูง 27,000,000 - - - - กองชาง
ค.ส.ล. ขຌางปัຖม ปตท. หมูทีไ 6 5.20 มตร กวຌาง 3 มตร 

ยาวเมนຌอยกวา 400 มตร
จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 8.30”)
(E 98˚ 23’1 5.83”)(2) กอสรຌางผนังกันดิน  - ด านินการดังนีๅ - - 37,000,000 - - กองชาง

ค.ส.ล. พรຌอมถนน ค.ส.ล. 1. กอสรຌางผนังกันดินสูง
หลังสวนผีสืๅอ หมูทีไ 5 ฉลีไย 3-4 มตร ความยาว

เมนຌอยกวา 400 มตร2. กอสรຌางถนน ค.ส.ล.
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

กวຌาง  5.0 มตร ยาวเม
นຌอยกวา 400 มตร หนา 0.15 มตร หรือพืๅนทีไเม
นຌอยกวา 2,000 ตารางมตร3. งานกอสรຌางรงสูบนๅ า
จุดพิกัด
(N 7˚ 54’ 40.9”)
(E 98˚ 22’33.1”)(3) กอสรຌางขืไอนกันดิน  - ด านินการดังนีๅ 1,700,000 - - - - กองชาง

ค.ส.ล. พรຌอมคูระบายนๅ า 1.กอสรຌางคูระบายนๅ า 
ค.ส.ล. ถนนพัชนี-กูຌกู หมูทีไ3 ค.ส.ล. ขนาด 0.5x0.5x0.10

มตร ยาว 130 มตร2.กอสรຌางขืไอนกันดิน 
ค.ส.ล. สูง 2.0 มตร ยาว48 มตร
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

จุดพิกัด(N 7.904324)(E 98.4000)(4) ปรับปรุงขืไอนกันดินดิม  - ปรับปรุงขืไอน ค.ส.ล. 500,000 - - - -
ซอย฿นนา หมูทีไ 2 ดิม ทัๅงสองดຌาน ยาว 110 

มตร พรຌอมถมทรายหลัง
ขืไอน
จุดพิกัด(N 7.922490)(E 98.400217)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

11 ครงการวางทอ ค.ส.ล.  - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง  - วางทอระบายพรຌอมบอ - 1,500,000 - - -  - พืๅนทีไทีไ  - นๅ าเมทวมขัง กองชาง
พรຌอมบอพักละขยายผิว  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ พักละขยายผิวถนน ด านินการ  - ประชาชนเดຌรับ
จราจรดຌวย ค.ส.ล. ถนน ความสะดวก฿นการสัญจร ประชาอุทิศ- สะป า ดยมี ความสะดวกละ
ประชาอุทิศ–สะป า(บຌานตีน) รายละอียด ดังนีๅ ปลอดภัย฿นการสัญจร
หมูทีไ 5 1.วางทอ ค.ส.ล. สຌนผา

ศูนยຏกลาง1 มตรพรຌอมบอ
พักยาว 217 มตร2.ขยายผิวจราจรกวຌางฉลีไย 1.80-2.10 มตร ยาว 100 
มตรหรือพืๅนทีไรวมเมนຌอย
กวา 191 ตารางมตร3.วางทอลอดถนน สຌนผา
ศูนยຏกลาง 1 มตร ยาว 15
มตร พรຌอมบอพัก (ราย
ละอียดตามบบปลน
ของทศบาล)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

จุดพิกัด
(N 7° 55’ 55.67”)
(E 98° 22’ 46.58”)12 ครงการปรับปรุงหลงนๅ า  - พืไอปรับปรุงหลงนๅ า฿น  - ขุดลอกขุมนๅ าซอย - - 600,000 - -  - พืๅนทีไทีไท า  - ทศบาลต าบลรัษฎา กองชาง

ขุมนๅ าซอยพะนียง หมูทีไ 5 ขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา พะนียง หมูทีไ 5 การปรับปรุง สามารถ฿ชຌนๅ าจากหลง - พืไอ฿หຌปຓนหลงนๅ าพิไม นๅ า฿นขตพืๅนทีไพืไอ
ปริมาณกใบกักเวຌ฿ชຌบริการ กิจการของทศบาล
ประชาชนละพืไอกิจการ ละบริการประชาชน
ของทศบาล เดຌมากยิไงขึๅน - พืไอ฿หຌสามารถ฿ชຌ  - พืไอ฿หຌมีปริมาณนๅ า
ประยชนຏจากหลงนๅ าทีไ พียงพอส าหรับ฿หຌ
มีอยู฿นขตพืๅนทีไ฿หຌเดຌมาก บริการประชาชนทีไ
ทีไสุด ขาดคลนนๅ า
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

13 ครงการวางทอ ค.ส.ล.  - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง  - วางทอระบายนๅ าพรຌอม - - 6,500,000 - -  - พืๅนทีไทีไ  - นๅ าเมทวมขัง กองชาง
พรຌอมบอพัก ละกอสรຌาง  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ บอพักละกสอรຌางราง ด านินการ  - ประชาชนเดຌรับ
รางระบายนๅ า ค.ส.ล. ความสะดวก฿นการสัญจร ระบายนๅ า ค.ส.ล. บริวณเร ความสะดวกละ
บริวณเรวานิช ละซอย วานิช ละซอยจาพาส ดย ปลอดภัย฿นการสัญจร
จาพาส หมูทีไ 3 มีรายละอียด ดังนีๅ1.วางทอ ค.ส.ล. สຌนผา

ศูนยຏกลาง 1.50 มตร มอก.
ชัๅน 3 พรຌอมบอพักยาวรวม190 มตร2.งานกอสรຌางรางระบาย
นๅ า ขนาด 1.50x1.50 มตร
ยาว 310 มตร 
จุดพิกัด(N 7.880544)(E 98.423334)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

14 ครงการปรับปรุงฝาคู  - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง  - กอสรຌางคูระบายนๅ า 1,000,000 - - - -  - พืๅนทีไทีไ  - นๅ าเมทวมขัง กองชาง
ระบายนๅ าดิม ค.ส.ล ปຓนฝา  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ ค.ส.ล. ขนาด 0.5x0.5x ด านินการ  - ประชาชนเดຌรับGUTTER รับนๅ าพรຌอมกอ ความสะดวก฿นการสัญจร 0.10 มตร ความสะดวกละ
สรຌางคูระบายนๅ า ค.ส.ล. จุดพิกัด ปลอดภัย฿นการสัญจร
หนຌารงพักชุมชนกาะสิหร (N 7.886582)
หมูทีไ 1 (E 98.426278)15 ครงการกอสรຌางรางระบาย  - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง  - กอสรຌางรางระบายนๅ า 9,000,000 10,000,000 0 0 0  - พืๅนทีไทีไ  - นๅ าเมทวมขัง
นๅ า  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ ดังนีๅ ด านินการ  - ประชาชนเดຌรับความ

ความสะดวก฿นการสัญจร สะดวกละปลอดภัย฿น(1) กอสรຌางรางระบายนๅ า  - กอสรຌางรางระบายนๅ า - 10,000,000 - - - การสัญจร กองชาง
ค.ส.ล. บຌานหลมหงา ค.ส.ล. ขนาด 2.00x1.20
 หมูทีไ 1 มตร ยาว 660 มตร

จุดพิกัด(N 7.907808)(E 98.432775)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(2) กอสรຌางรางระบายนๅ า  - กอสรຌางรางระบายนๅ า 9,000,000 - - - -
ค.ส.ล. ขຌางหมูบຌานพรຌอม ค.ส.ล. ขนาด 2.50x3.00
พันธຏ หมูทีไ 6 มตร ละทอหลีไยมความ

ยาวรวมเมนຌอยกวา201มตร

จุดพิกัด(N 7.914732)(E 98.390732)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

16 ครงการกอสรຌางถนนค.ส.ล.  - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง  - ด านินการ ดังนีๅ 13,000,000 - - - -  - พืๅนทีไทีไ  - นๅ าเมทวมขัง กองชาง
ละงานกอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1.กอสรຌางถนน ค.ส.ล. หนา ด านินการ  - ประชาชนเดຌรับ
พรຌอมคูระบายนๅ า ถนนซอย ความสะดวก฿นการสัญจร 0.15 มตร กวຌาง 6.0-7.0 ความสะดวกละ
หมูบຌานสึนามิ (ทางขຌาทา มตร ยาว 340 มตรหรือ ปลอดภัย฿นการสัญจร
รืออชียมารีนา) พืๅนทีไเมนຌอยกวา 2,210ตรม.

พรຌอมคูระบายนๅ า ค.ส.ล.
ยาว 680 มตร (สองดຌาน)2.งานกอสรຌางถนน ค.ส.ล.
หนา 0.20 มตร กวຌาง 6-8
มตร ยาว 575 มตร หรือ
พืๅนทีไเมนຌอยกวา 4,600 ม.
จุดพิกัด(N 7.87213)(E 98.42303)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

17 ครงการกอสรຌาง GUTTER  - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง  - กอสรຌาง GUTTER 120,000 - - - -  - พืๅนทีไทีไ  - นๅ าเมทวมขัง กองชาง
พรຌอมฝาตะกรงหลใก  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ ตะกรงหลใก ยาวเมนຌอย ด านินการ  - ประชาชนเดຌรับ
รับนๅ าปากซอยพะนียง 3 ความสะดวก฿นการสัญจร กวา 8 มตร ความสะดวกละ
หมูทีไ 5 จุดพิกัด ปลอดภัย฿นการสัญจร(N 7.9142207)(E 98.42303375826)18 ครงการกอสรຌาง Box  - พืไอลดปัญหานๅ าทวมขัง 1. วาง Box Culvert ขนาด - - 21,000,000 - -  - พืๅนทีไทีไ  - ปัญหานๅ าทวมขัง กองชางCulvert ค.ส.ล. พรຌอมซอม 1.50x1.50 ม. จ านวน 2 ด านินการ ลดลง
ซมผิวจราจรดิมขຌางมหา ถว ยาวเมนຌอยกวา 390 ม.
วิทยาลัยราชภัฎภูกใต 2.งานกอสรຌางรางระบายนๅ า

ค.ส.ล. ขนาด3.20x2.8มตร
ยาวเมนຌอยกวา 20 มตร3. งานซอมซมผิวจราจร
ละทางดินทຌาดิม
จุดพิกัด
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

N 7.913640E 98.39003219 ครงการกอสรຌางขืไอนค.ส.ล.  - พืไอป้องกันละกຌเข 1. กอสรຌางขืไอน ค.ส.ล. สูง 11,500,000 - - - -  - พืๅนทีไทีไ  - ปัญหานๅ าทวมขัง กองชาง
พรຌอมถนน ค.ส.ล. บริวณ ปัญหานๅ าทวมขังละรอง เมนຌอยกวา 3.50 ม.กวຌาง 10 ด านินการ ลดลง ละปรับปรุง
ถนนกาญจนาอุทิศ ขืไอน รับระบบบ าบัดนๅ าสีย ม. ยาวเมนຌอยกวา 105 ม. คุณภาพนๅ านาสียดีขึๅน
คลองบาง฿หญ 2. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. 

กวຌาง 4-5 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวเมนຌอยกวา 85 ม. พืๅนทีไ
เมนຌอยกวา 425 ตรม.
จุดพิกัดN 7.903483E 98.386781
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

20 ครงการปรับปรุงผิวจราจร  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ 1.รืๅอผิวอสฟัลทຏติกคอนกรีต - - 8,800,000 - -  - พืๅนทีไทีไ  - ประชาชนเดຌรับความ กองชาง
อสฟัลทຏติกคอนกรีต ซอย ความสะดวก฿นการสัญจร ดิมออกพรຌอมบดอัดนน ด านินการ สะดวก฿นการสัญจร
พะนียง ถึง ยกเฟดง พืๅนทีไเมนຌอยกวา10,100 ตร.ม.
ตลาดทวีสมาน 2. ลาดผิวพาราอสฟัลทຏติก

คอนกรีต หนา 5 ซม.พืๅนทีไเม
นຌอยกวา 10,100 ตรม. ราย
ละอียดตามบบปลนของ
ทศบาลต าบลรัษฎา
จุดพิกัด
ริไมตຌน  N 7.908139          E 98.375514
สิๅนสุด   N 7.91559          E 98.371764
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

21 ครงการกอสรຌางขืไอนกันดิน  - พืไอป้องกันนๅ าทวมขัง  - ด านินการ ดังนีๅ 0 12,608,000 0 0 0  - พืๅนทีไทีไ  - ปัญหานๅ าทวมขัง
ค.ส.ล. ละป้องกันการกัดซาะ ด านินการ ละการกัดซาะบຌาน

บຌานรือน รือนลดลง(1) กอสรຌางขืไอนกันดิน  - กอสรຌางขืไอนกันดิน ค.ส.ล. - 4,500,000 - - - กองชาง
ค.ส.ล. บริวณหลังหมูบຌาน ชวงความกวຌาง 1.50-2.0 ม. 
ซิตีๅฮม หมูทีไ 3 ฟส 2 สูงเมนຌอยกวา 2.50 ม. ยาว

เมนຌอยกวา 210 ม.
จุดพิกัดN 7.90052E 98.404155(2) กอสรຌางขืไอนกันดิน  - กอสรຌางขืไอนกันดิน ค.ส.ล. - 6,500,000 - - - กองชาง

ค.ส.ล. บริวณหลังหมูบຌาน ชวงความกวຌาง 1.50-2.0 ม. 
ศุภาลัย หมูทีไ 3 ฟส 1 สูงเมนຌอยกวา 2.50 ม. ยาว

เมนຌอยกวา 310 ม.
จุดพิกัด
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

N 7.898197E 98.404755(3) กอสรຌางขืไอนกันดิน  - กอสรຌางขืไอนกันดิน ค.ส.ล. - 1,608,000 - - - กองชาง
ค.ส.ล. ละ Box Culvert ความยาว 20 มตร หนา 
ค.ส.ล. ซอยมกลิไน หมูทีไ 3 0.20 มตร ละวาง Box Culvert ค.ส.ล. หนา 0.7x0.7 มตร หนา 0.25 มตร 

ความยาว 157 มตร
จุดพิกัดN 7.907384E 98.398633

363



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

22 ครงการวางทอระบายนๅ า  - พืไอลดปัญหานๅ าทวมขัง 1. วางทอระบายนๅ า ขนาด - 495,000 - - -  - จ านวน  - ปัญหานๅ าทวมขัง กองชาง
พรຌอม Gutter ถนนทพ สຌนผาศูนยຏกลาง 1 มตร พืๅนทีไทีไ ลดลง
ประทานรอบกาะสิหร มอก.ชัๅน 3 ยาวเมนຌอยกวา ด านินการ
หมูทีไ 1 (บริวณบຌานดุสิต) 16 มตร2. งานกอสรຌาง Gutter 

ขนาด 0.70x0.70 มตร 
พรຌอมฝาตะกรงหลใก
จุดพิกัดN 7.895522E 98.436998
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

23 ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล.  - พืไอกຌเขปัญหาความ  - กอสรຌางถนน หนา 0.05 - 900,000 - -  - จ านวน  - ประชาชนเดຌรับความ กองชาง
ซอยกวีอุทิศ หมูทีไ 1 ดือดรຌอน มตร ชวงความกวຌาง 4.5-5 พืๅนทีไทีไ สะดวกสบาย

มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา ด านินการ950 ตารางมตร
จุดพิกัดN 7.888748E 98.42763024 ครงการกอสรຌางศาลาพักริม  - พืไอ฿หຌประชาชนมีทีไพัก  - กอสรຌางศาลาทีไพักริมทาง - - 2,000,000 -  - จ านวน  - ประชาชนมีทีไพักรอ กองชาง

ทาง รอรถประจ าทาง ขนาดตามสภาพตละพืๅนทีไ พืๅนทีไทีไ รถประจ าทาง
จ านวน 4 จุด ด านินการ
 ดังนีๅ1.หนຌารงรียนกาะสิหร2.หนຌาองคຏการสะพานปลา3. บริวณซอยนิลหัต4. บริวณจุดชมลิง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

25 ครงการจาะบอบาดาล  - พืไอปຓนหลงนๅ าอุปภค  - ขุดจาะบอบาดาล ขนาด - 3,000,000 - - -  - จ านวนบอ  - ประชาชนมีหลงนๅ า กองชาง
฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา บริภคของหนวยงานละ สຌนผานศูนยຏกลาง 6 นิๅว บาดาลทีไท า ฿ชຌ฿นชวงวิกฤตฤดูลຌง

ชาวบຌานพืๅนทีไ฿กลຌคียง ความลึกฉลีไย 43-100 มตร การขุดจาะ
จ านวน 5 บอ26 ครงการกอสรຌางศาลาพัก  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌมีทีไ  - กอสรຌางศาลาพักผอนพรຌอม - 1,600,000 - - -  - จ านวน  - ประชาชนเดຌมีทีไพัก กองชาง

ผอนละติดตัๅงสาเฟฟ้าถนน พักผอนหยอน฿จภายหลัง ติดตัๅงสาเฟฟ้าบริวณถนน กิจกรรมทีไ ผอนหยอน฿จภายหลัง
คนดินริมคลองซอยพะนียง การดินทีไยวชมหรือการ คนดินริมคลองซอยพะนียง ด านินการ การมาดินทีไยวชมหรือ
หมูทีไ 5 ดินออกก าลังกายบริวณ 1. กอสรຌางศาลาพักผอน การดินออกก าลังกาย

ถนนคนดินซอยพะนียง ขนาดเมนຌอยกวา 4x4 มตร  - กิดความปลอดภัย - พืไอ฿หຌมีความปลอดภัย 2. ติดตัๅงสาเฟฟ้าสงสวาง ฿นชีวิตละทรัพยຏสิน
฿นชีวิตละทรัพยຏสินของ จ านวนเมนຌอยกวา 21 ตຌน ของประชาชนทีไผานมา
ประชาชน฿นยามวิกาลภาย สูงตຌนละ 4 มตร บริวณดังกลาว฿นยาม
หลังการมาทีไยวชมหรือดิน จุดพิกัด วิกาล
ออกก าลังกายบริวณถนน N 7.913788
คนดินริมคลองซอยพะนียง E 98.377683
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

27 ครงการปรับปรุงซอมซม  - พืไอ฿หຌมีความปຓน  - ด านินการ ดังนีๅ 0 200,000 3,000,000 0 0  - จ านวน  - ภูมิทัศนຏกิดความ กองชาง
ทางทຌาพรຌอมติดตัๅงป้าย ระบียบรียบรຌอย ครัๅงทีไปรับ สวยงาม
รักษาความสะอาด  - พืไอ฿หຌมีภูมิทัศนຏทีไสวย ปรุง

งาม(1) ปรับปรุงซอมซมทาง 1. ปรับปรุงซอมซมทางทຌา - 200,000 - - -
ทຌาพรຌอมติดตัๅงป้ายรักษา พืๅนทีไเมนຌอยกวา 10 ตาราง
ความสะอาด บริวณซอย 8 มตร
ละสวนสาธารณะ หมูทีไ 7 2. ติดตัๅงป้ายรักษาความ

สะอาด จ านวน 2 จุด
จุดพิกัดN 7.882583E 98.410630
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

(2) ปรับปรุงซอมซมทาง 1. ปรับปรุงทางทຌาสองดຌาน - - 3,000,000 - -
ทຌาพรຌอมติดตัๅงป้ายรักษา พืๅนทีไเมนຌอยกวา 400 ตาราง
ความสะอาด จากสามยก มตร
เฟดง-สะพานรัษฎา 1 2. ติดตัๅงป้ายรักษาความ

สะอาด จ านวน 2 จุด
จุดพิกัดN 7.883630E 98.41060028 ครงการขยายผิวจราจรถนน  - พืไอกຌเขปัญหาความ 1. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. - - 3,100,000 - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - ประชาชนเดຌรับความ กองชาง

ค.ส.ล. พรຌอมคูระบายนๅ า ดือดรຌอนละอ านวยความ หนา 0.15 มตร ขวงความ ทีได านินการ สะดวก฿นการสัญจร
ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี สะดวก฿นการสัญจร กวຌาง 3.00 - 4.50 มตร 
หมูทีไ 6 ยาว 405 มตร หรือพืๅนทีไเม

นຌอยกวา 1,320 ตารางมตร2. คูระบายนๅ า ค.ส.ล. ขนาด0.70x1.0 มตร ยาว 423 มตร
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

จุดพิกัดN 7.918924E 98.39030729 ครงการติดตัๅง Guard Rail  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - ติดตัๅง Guard Rail ยาวเม - 180,000 - - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - ประชาชนเดຌรับความ กองชาง
บริวณถนนอกวานิช- ซอย ความปลอดภัย฿นการ นຌอยกวา 79 ม. ทีได านินการ ปลอดภัย฿นการสัญจร
ทุงคา 9 สัญจร จุดพิกัดN 7.899575E 98.37096730 ครงการปรับปรุงสนามดใก  - พืไอสงสริม฿หຌดใก  - ปรับปรุงสนามดใกลຎน - 2,295,000 - - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - ดใก ยาวชนมี กองชาง
ลน พรຌอมกอสรຌางก าพง ยาวชน ประชาชนออก ละกอสรຌางก าพงดิน ทีได านินการ สุขภาพรางกายขใงรง
กันดินหมูบຌานอิรวดีซอย 4 ก าลังกาย บริวณหมูบຌานอิรวดี ซอย4 ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด - พืไอสงสริม฿หຌดใก จุดพิกัด ประยชนຏ

ยาวชน ประชาชน฿ชຌวลา N 7.919084
วาง฿หຌปຓนประยชนຏ E 98.370967
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

31 ครงการกอสรຌางรางระบาย  - พืไอป้องกันละกຌเข  - กอสรຌางรางระบายนๅ้า - 11,000,000 - -  - จ้านวนพืๅนทีไ  - ปัญหานๅ้าทวมขัง กองชาง
นๅ้า ค.ส.ล. ซอย฿นนา ปัญหานๅ้าทวมขัง ค.ส.ล.ขนาดสูง 2.0 ม. กวຌาง ทีได้านินการ ลดลง
บริวณสถานปฏิบัติธรรม 2-3 ม.ยาวเมนຌอยกวา280ม.
หมูทีไ 2 จุดพิกัดN 7.920783E 98.39969532 ครงการงานกอสรຌางราง  - พืไอป้องกันละกຌเข  - งานกอสรຌางรางระบายนๅ้า - 3,600,000 - -  - จ้านวนพืๅนทีไ  - ปัญหานๅ้าทวมขัง กองชาง
ระบายนๅ้า ค.ส.ล. ซอยทียม ปัญหานๅ้าทวมขัง ค.ส.ล. สูง 2.00 มตร กวຌาง ทีได้านินการ ลดลง
ประชาอุทิศ (ซอยตาขียว) 2.00-3.00 มตร ยาวเมนຌอย

กวา 100 มตร
จุดพิกัดN 7.882625E 98.423480
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

33 ครงการกอสรຌางวางทอ ø  - พืไอ฿หຌประชาชนมีความ  - ด้านินการ ดังนีๅ - 2,800,000 - -  - จ้านวนพืๅนทีไ  - ประชาชนเดຌรับความ กองชาง0.80 ม. ม.อ.ก. ชัๅน 3 พรຌอม สะดวก฿นการสัญจรเป-มา 1. งานวางทอ ø 0.80 ม. ทีได้านินการ สะดวก฿นการสัญจร
งานขยายถนน ค.ส.ล. บริวณ ม.อ.ก. ชัๅน 3  พรຌอมบอพัก เป-มา
ถนนประชาสามัคคี หมูทีไ 6 ยาวเมนຌอยกวา 420 มตร(ฉลองคอนกรีต-ซุปปอร์ชีป) 2. งานขยายถนน ค.ส.ล. 

หนา 0.20 ม. กวຌาง 3.30 
มตรยาว 405 มตร หรือ
พืๅนทีไเมนຌอยกวา1,336 ตรม.
จุดพิกัดN 7.919577E 98.389762
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

34 ครงการกอสรຌางคูระบายนๅ้า  - พืไอป้องกันละกຌเข  - ด้านินการ ดังนีๅ - 2,300,000 - - -  - จ้านวนพืๅนทีไ  - ปัญหานๅ้าทวมขัง กองชาง
ค.ส.ล. พรຌอมขยายผิวจราจร ปัญหานๅ้าทวมขัง 1. กอสรຌางคูระบายนๅ้า ทีได้านินการ ลดลง
ถนนทพประทาน รอบกาะ ค.ส.ล.ขนาด 0.70x0.70x(บริวณทางดຌานซຌายวงวียน) 215 มตร2.งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15 ม. พืๅนทีไเมนຌอย
กวา 560 ตรม.
จุดพิกัดN 7.886890E 98.426663
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

35 ครงการกอสรຌางสะพาน  - พืไอกอสรຌางทดทน  - กอสรຌางสะพาน ค.ส.ล. - 6,500,000 - -  - จ้านวนพืๅนทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ค.ส.ล. ถนนวานิช หมูทีไ 7 สะพานดิมทีไช้ารุด ผิวจราจรกวຌาง 8.0 มตร ทีได้านินการ ความสะดวก฿นการ

ยาว 24.0 มตร สัญจร
จุดพิกัดN 7.881183E 98.41415436 ครงการปรับปรุงผิวจราจร  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - ปรับปรุงผิวจราจรยาง - 11,920,000 - - -  - จ านวนพืๅนทีไ  -ประชาชนเดຌรับความ กองชาง

บริวณทางยกรงพักชุมชน ความปลอดภัย฿นการ พาราอสฟัลทຏติกคอนกรีต ทีได านินการ ปลอดภัย฿นการสัญจร
กาะสิหรถึงบริวณสามยก สัญจร ซึไงมีความกวຌาง 7-8 มตร 
หลมหงา หมูทีไ 1 ต.รัษฎา ยาวประมาณ 1,500 มตร 

หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา 10,500 ตารางมตร
จุดพิกัดN 7.891848E 98.429267
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

37 ครงการปรับปรุงขืไอน  - พืไอรงการระบายนๅ า  - ปรับปรุงทຌองขืไอน ค.ส.ล. - - 1,196,000 - -  -จ านวนพืๅนทีไ  - ปัญหานๅ าทวมขัง กองชาง
กันดินบริวณดຌานหนຌา ออกสูคลองบาง฿หญลด หวຌาง 4.5-5.0 มตร ยาว 92 ทีได านินการ ลดลง
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูกใต ปัญหานๅ าทวมขัง มตรหรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา
หมูทีไ 6 460 ตารางมตร

จุดพิกัดN 7.908622E 98.38913338 ครงการกอสรຌางรางระบาย  - พืไอรงการระบายนๅ า  - กอสรຌางรางระบายนๅ า ค.ส.ล. - 8,234,000 - - -  -จ านวนพืๅนทีไ  - ปัญหานๅ าทวมขัง กองชาง
นๅ า ค.ส.ล. บริวณถนนทพ ละลดปัญหานๅ าทวมขัง กวຌาง 4.00-5.00 มตร ยาว ทีได านินการ ลดลง
กระษัตรี ดຌานขຌางปัຖม ปตท. บริวณถนนทพกระษัตรี 210 มตร สูง 3.0-3.5 มตร(หจก.รัษฎากຍส) หมูทีไ 6 ละหนຌาบๆิกซี จุดพิกัดN 7.910837E 98.392046
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

39 ครงการปรับปรุงผิวจราจร  - พืไอกຌเขปัญหาความ  - ด านินการ ดังนีๅ - - 10,000,000 - -  - พืๅนทีไทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ถนนพัชนี-กูຌกู (จากซอย ดือนรຌอน฿นการสัญจร 1. งานปรับปรุงผิวจราจร ด านินการ ความสะดวกละปลอด
ดวงข - ถนนทพกระษัตรี) ดิม พืๅนทีไเมนຌอยกวา 7,400 ภัย฿นการสัญจร

ตร.ม.2. งานกอสรຌางคูระบายนๅ า
ขนาด 0.70 ม. ยาวเมนຌอย
กวา 84 ม. 3. งานปรับปรุงฝาคูระบาย
นๅ าดิม
จุดพิกัดN 7.909298E 98.400178
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

40 ครงการปรับปรุงผิวจราจร  - พืไอกຌเขปัญหาความ  - ด านินการปรับปรุงผิว - - 1,500,000 - -  - พืๅนทีไทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ซอยทุงคา 5 ละซอยทุงคา ดือดรຌอน฿นการสัญจร จราจรดຌวยอสฟัลตຏติกคอน ด านินการ ความสะดวกละ7  หมูทีไ 5 กรีต พืๅนทีไเมนຌอยกวา 905 ความปลอดภัย฿นการ

ตร.ม. (รายละอียดตามบบ สัญจร
ปลนของทศบาล)
จุดพิกัดN 7.914267E 98.375637
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

41 ครงการกอสรຌางถนน  - พืไอกຌเขปัญหาการ  - ด านินการดังนีๅ - 1,700,000 - - -  - พืๅนทีไทีไ  - ประชาชนเดຌรับ กองชาง
ค.ส.ล. ละงานวางทอ จราจร 1. งานกอสรຌางถนน ค.ส.ล. ด านินการ ความสะดวก฿นการ
ระบายนๅ า ค.ส.ล. พรຌอมบอ  - พืไอกຌเขปัญหานๅ าทวม ขนาด 0.15 ม. พืๅนทีไ 608 สัญจร
พัก บริวณหนຌาหมูบຌาน ตร.มา.  - ลดปัญหานๅ าทวมขัง
ดุสิตบุรี หมูทีไ6 (ดຌานขຌาง 2. งานวางทอระบายนๅ า
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูกใต) ค.ส.ล. ขนาด 0.80 ม. มอก.

ชัๅน 3 พรຌอมบอพัก ความ
ความยาวรวมเมนຌอยกวา168 ม. (รายละอียดตาม
บบปลนของทศบาล)
จุดพิกัดN 7.917044E 98.388206
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

42 ครงการติดตัๅงรางระบายนๅ า  - พืไอกຌเขปัญหาความ  - ด านินการติดตัๅงราง - 200,000 - - -  - พืๅนทีไทีไ  - ปัญหากลิๅนนๅ านา กองชาง
ค.ส.ล. บริวณรงสูบนๅ า ดือดรຌอนของประชาชนทีไ ระบายนๅ า ค.ส.ล. ขนาด ด านินการ หมในลดลง
หลังรงเฟฟ้า ถนนประชา เดຌรับผลกระทบจากกลิไน 0.60x0.60 ยาวเมนຌอยกวา
อุทิศ หมูทีไ 6 นๅ านาสีย 56 ม. (รายละอียดตาม

บบปลนของทศบาล)
จุดพิกัดN 7.916878E 98.32556
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก

43 ครงการติดตัๅงครืไองสูบนๅ า  - พืไอกຌเขปัญหานๅ าทวม  - ด านินการติดตัๅงครืไอง - 490,000 - - -  - พืๅนทีไทีไ  - ปัญหานๅ าทวมขัง กองชาง
ซอยนวลสุข หมูทีไ 5 ขังละรงการระบายนๅ า สูบนๅ าบบ Submersible ด านินการ ลดลงPumps เมนຌอยกวา 1.5

กิลวัตตຏ หรือ 2 รงมຌา
ระบบเฟ 3 ฟส 380 V. 
จ านวน 2 ครืไอง(รายละอียดตามบบปลน
ของทศบาล)

รวม      43        ครงการ - - 96,689,000 147,530,000 111,226,000 7,420,000 3,800,000 - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการติดตัๅงกระจกคຌง,  - พืไอป้องกันการกิด 1.ติดตัๅงกระจกคຌง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - พืๅนทีไทีไท าการ  - ปัญหาการกิด กองชาง
เฟกะพริบ, ป้ายจราจร฿น อุบัติหตุ หมูทีไ 1-7 ติดตัๅง อุบัติหตุลดลง
ขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา  - พืไออ านวยความสะดวก 2.ติดตัๅงเฟกะพริบ  - ประชาชนเดຌรับ

฿นการ฿ชຌรถ฿ชຌถนนของ หมูทีไ 1-7 ความสะดวก฿นการ
ประชาชน 3.ติดตัๅงป้ายจราจร ฿ชຌรถ฿ชຌถนน

 หมูทีไ 1-72 ครงการจัดท าติดตัๅงป้าย  - พืไอ฿หຌประชาชนละผูຌ  - ติดตัๅงป้ายบอกชืไอซอย 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ านวนป้าย  - ประชาชนละผูຌ กองชาง
บอกชืไอซอย สัญจรเปมาทราบถึงชืไอซอย หมูทีไ 1-7 ทีไท าการติดตัๅง สัญจรเปมาทราบถึง

ตางๆสะดวก฿นการดินทาง ชืไอซอยตางๆสะดวก฿น
การดินทาง3 ครงการปรับปรุงเฟฟ้า  - พืไออ านวยความสะดวก  - จัดซืๅอคมเฟถนน LED 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ านวนคม  - ประชาชนเดຌรับความ กองชาง

สาธารณะ฿นขตทศบาล กับประชาชน เมนຌอยกวา 27 วัตต์ เฟทีได านินการ ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ต าบลรัษฎา  - พืไอความปลอดภัย฿น จ านวน 120 คม จัดซืๅอ ทรัพย์สิน

ชีวิตละทรัพย์สินของ #REF! #REF! #REF!
ประชาชน

งบประมาณละทีไผานมา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.2  ผนงานคหะละชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.2  ผนงานคหะละชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

4 ครงการจัดซืๅอคมเฟ LED  - พืไอติดตัๅงเฟฟ้าสาธารณะ  - จัดซืๅอคมเฟถนน LED 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  - จ านวนคม  - ประชาชนเดຌรับความ กองชาง
ขนาดเมนຌอยกวา110วัตต์  - พืไอความปลอดภัย฿น ขนาดเมนຌอยกวา 110 เฟทีได านินการ ปลอดภัย฿นชีวิตละ
พรຌอมติดตัๅง ชีวิตละทรัพย์สินของ วัตต์ พรຌอมติดตัๅง฿นขต จัดซืๅอ ทรัพย์สิน

ประชาชน พืๅนทีไรับผิดชอบ
จ านวน 100 ชุด5 ครงการขยายขตเฟฟ้า  - พืไอขยายขตเฟฟ้า฿หຌ  - ขยายขตเฟฟ้า฿นขต 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - ประชาชน฿นขต กองชาง

฿นขตต าบลรัษฎา กับประชาชน฿นต าบล ทศบาลต าบลรัษฎา ฿หຌการอุดหนุน ทศบาลต าบลรัษฎา
รัษฎา หมูทีไ 1-7 มีเฟฟ้า฿ชຌอยางทัไวถึง6 ครงการขยายขต  - พืไอขยายขตประปา  - ขยายขตประปา฿น 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - ประชาชน฿นขต กองชาง

ประปา฿นขตทศบาล ฿หຌกับประชาชน฿นขต ขตทศาลต าบลรัษฎา ฿หຌการอุดหนุน ทศบาลต าบลรัษฎา
ต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา หมูทีไ 1-7 มีประปา฿ชຌอยาง

ทัไวถึง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.2  ผนงานคหะละชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

7 ครงการติดตัๅงสาเฟฟ้า  - พืไอพิไมสงสวางบนทຌอง  - งานติดตัๅงสาเฟฟ้า - - 5,000,000 - -  -พืๅนทีไทีไ  - มีความปลอดภัย฿น กองชาง
สงสวางสาธารณะชนิด ถนนละสรຌางความปลอด พรຌอมกิไงดีไยวสูง 7 มตร ด านินการ ชีวิตละทรัพย์สินของ
กิไงดีไยว คมเฟถนน LED ภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน พรຌอมอุปกรณ์ครบชุด ประชาชน
ถนนทพประทาน หมูทีไ 1 จ านวน 52 ตຌน(รายละอียดตามบบปลน

ทศบาลต าบลรัษฎา)8 ครงการติดตัๅงคมเฟสง  - พืไอพิไมสงสวางบนทຌอง  - ด านินการดังนีๅ 8,000,000 0 17,710,000 0 0  - จ านวนคม  - มีความปลอดภัย฿น กองชาง
สวางสาธารณะ ถนนละสรຌางความปลอด เฟทีได านิน ชีวิตละทรัพย์สินของ

ภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน การจัดซืๅอ ประชาชน(1) ติดตัๅงคมเฟสง  - งานติดตัๅงคมเฟถนน 8,000,000 - - - -
สวางสาธารณะชนิดคม LED ขนาดเมนຌอยกวา 
เฟฟ้าถนน LED ขนาด 110 วัตต์ พรຌอมอุปกรณ์110 วัตต์ หมูทีไ 5 ละ ครบชุด จ านวน 320 คม 
หมูทีไ 6 (รายละอียดตามบบ

ปลนทศบาลต าบลรัษฎา)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.2  ผนงานคหะละชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

(2) ติดตัๅงคมเฟสงสวาง  - งานติดตัๅงคมเฟถนนตัว - - 1,000,000 - -
สาธารณะชนิดคมเฟฟ้า ถังอลูมินียมส าหรับหลอด
ถนน LED T8 หมูบຌานศรี LED ชนิดขัๅว T8 พรຌอม
สุชาติ 1 หมูทีไ 5 อุปกรณ์ครบชุด 

จ านวน 230 คม (รายละอียดตามบบปลน
ของทศบาลต าบลรัษฎา)(3) ติดตัๅงเฟฟ้าสาธารณะ  - งานติดตัๅงคมเฟถนน - - 5,640,000 - -

ชนิดคเฟละอลอีดี LED ขนาดเมนຌอยกวา(LED) หมูทีไ 1ละหมูทีไ 7 110 วัตต์ พรຌอมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 200 คม(รายละอียดตามบบ
ปลนของทศบาล)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.2  ผนงานคหะละชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

(4) ติดตัๅงเฟฟ้าสาธารณะ  - งานติดตัๅงคมเฟถนน - - 11,070,000 - -
ชนิดคเฟละอลอีดี LED ขนาดเมนຌอยกวา(LED) หมูทีไ 1ละหมูทีไ 7 110 วัตต์ พรຌอมอุปกรณ์

ครบชุด จ านวน 400 คม(รายละอียดตามบบ
ปลนของทศบาล)

รวม      8       ครงการ - - 21,000,000 11,500,000 34,210,000 11,500,000 11,500,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการปรับปรุงสัญญาณ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพของ  - ด านินการปรับปรุง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - จ านวน  - ประชาชนเดຌรับความ กองชาง
เฟจราจรละครืไองหมาย ระบบจราจร฿นขตทศบาล สัญญาณเฟจราจรละ กิจกรรมทีไ สะดวก฿นการสัญจร
จราจร฿นขตต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา ครืไองหมายจราจร฿นขต ด านินการ

ทต.รัษฎา ดังนีๅ1.จัดซืๅอสีนๅ ามันจราจร 
สะทຌอนสง สายเฟ หลอด
เฟจราจร ป้ายครืไองหมาย
จราจร ประภทตือนละ
ประภทบังคับ สาหลใก 
กรวยจราจร ผงกัๅนจราจร
กระจกคຌง นๅ ายาทาถนน 
ทินนอร์ ฯลฯ2.จัดซืๅอ/จัดจຌางทาสีทอร์บ
พลาสติก ตีสຌนครืไองหมาย
จราจร3.จัดซืๅอคมเฟสัญญาณ
จราจรพรຌอมอุปกรณ์
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งบประมาณละทีไผานมา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.3  ผนงานงบกลาง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.3  ผนงานงบกลาง

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

4.จัดซืๅอตูຌควบคุมสัญญาณ
เฟจราจรละติดตัๅง
สัญญาณเฟจราจร

รวม      1       ครงการ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดท าผนพัฒนา  - พืไอจัดท าผนพัฒนา  - จัดครงการจัดท าผน 240,000 240,000 260,000 260,000 260,000  - จ านวน  - ทศบาลต าบลรัษฎา ส านักปลัดฯ
ทຌองถิไน ทຌองถิไนดย฿หຌประชาชน พัฒนาทຌองถิไน ดยมีราย กิจกรรมทีไ มีการจัดท าผนตาม

ขຌามามีสวนรวม ละอียดดังนีๅ ด านินการ ระบียบฯ/หนังสือ1.จัดวทีประชาคม พืไอ สัไงการละสามารถน า
ส ารวจปัญหา/ความตຌองการ ผนพัฒนาเปปรับ฿ชຌ
ของประชาชนอยางนຌอย เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ปละ 2 ครัๅง2.ประชุมคณะกรรมการทีไ
จัดท าผนละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง3.จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน
สีไป พืไอผยพรละประชา
สัมพันธ์

งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

2 ครงการติดตามละ  - พืไอติดตามละประมิน  - จัดท าครงการติดตาม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวน  - ทศบาลต าบลรัษฎา ส านักปลัดฯ
ประมินผลผนพัฒนา ผลผนพัฒนาทຌองถิไน ละประมินผลผนพัฒนา กิจกรรมทีไ สามารถน าขຌอมูลจาก
ทຌองถิไน ทຌองถิไน ดยมีรายละอียด ด านินการ การติดตามประมินผล

ดังนีๅ เปปรับ฿ชຌ฿นการวาง1.จัดประชุมคณะกรรมการ ผนพัฒนาทຌองถิไน฿น
ติดตามละประมินผลผน ปถัดเป
พัฒนาทຌองถิไน 2. ด านินการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนา
ทຌองถิไน3.จัดท าอกสารทีไกีไยวขຌอง 
รายงานผลการด านินงาน 
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

3 ครงการสงสริมความรูຌ  - พืไอสงสริมความรูຌพืไอ฿หຌ  - จัดกิจกรรมสงสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - คณะผูຌบริหาร ส านักปลัดฯ
฿นระบอบประชาธิปเตย ประชาชนมีความรูຌความ ความรูຌ฿นระบอบ กิจกรรมทีไ พนักงานทศบาล 

ขຌา฿จกีไยวกับระบอบ ประชาธิปเตย  ดังนีๅ ด านินการ ประชาชนเดຌตระหนัก
ประชาธิปเตยมากขึๅน 1. จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว ถึงความส าคัญของ - พืไอ฿หຌประชาชนขຌามามี กับระบอบประชาธิปเตย ระบอบประชาธิปเตย
สวนรวม฿น฿นการจัดการทีไ 2. จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยว
กีไยวกับระบอบประชา- กับการลือกตัๅงตางโ
ธิปเตย ชน มีสวนรวม฿น
การจัดการลือกตัๅงฯ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

4 ครงการทศบาลพบ  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - จัดกิจกรรมทศบาลพบ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวนครัๅง  - ประชาชนเดຌรับ ส านักปลัดฯ
ประชาชน บริการอยางทัไวถึง ละ ประชาชน อยางนຌอย 3 ทีไจัดกิจกรรม บริการอยางทัไวถึง

อ านวยความสะดวก฿หຌก ครัๅง/ป ดยมีประชาชน
ประชาชน ขຌารวมตละครัๅงเม - พืไอ฿หຌกิดบริหารชิงรุก นຌอยกวา 100 คน - พืไอป็นการประชา
สัมพันธ์฿หຌประชาชนทราบ
ถึงหนຌาทีไละบริการทีไ
ทศบาลสามารถด านิน
การ฿หຌกประชาชนเดຌ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

5 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอพัฒนาศักยภาพของ  - จัดกิจกรรมพัฒนา 900,000 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ านวน  - บุคลากรของทศบาล ส านักปลัดฯ
บุคลากร บุคลากรทศบาลต าบล ศักยภาพ ดยจัดฝຄกอบรม กิจกรรมทีไ ต าบลรัษฎา มีความรูຌ

รัษฎา ทัๅงฝຆายการมืองละ ละศึกษาดูงาน฿หຌผูຌบริหาร ด านินการ พิไมมากขึๅนละ
ขຌาราชการประจ า สมาชิกสภา จຌาหนຌาทีไของ สามารถน าเปปรับ฿ชຌ - พืไอพิไมประสิทธิภาพ ทศบาลต าบลรัษฎา ละผูຌ ฿นการปฏิบัติงานเดຌ
การปฏิบัติงานของบุคลากร  ทีไกีไยวขຌอง฿นรืไองตางโ 
ทศบาลต าบลรัษฎา ทัๅง ดังนีๅ
ฝຆายการมืองละ 1.การปฐมนิทศพนักงาน
ขຌาราชการประจ า 2.ดຌานคุณธรรมจริยธรรม฿น

การปฏิบัติงาน3.ดຌานมนุษยสัมพันธ์฿นการ
ท างาน การจูง฿จ การ
ประสานงานการสืไอ
ความหมาย การบริการ 
การท างานป็นทีม การ
ท างานบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
ยึดมัไน฿นความถูกตຌองความ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

ขຌา฿จขององค์กร4.ดຌาน พรบ. ขຌอมูลขาวสาร
ของทางราชการ5.ดຌานระบียบกฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน
 ฯลฯ6 ครงการดูลรักษาอาคาร  - พืไอป็นการดูลอาคาร  - ด านินการจຌางหมาละ 1,165,000 1,165,000 1,415,000 1,415,000 1,415,000  - จ านวน  - อาคารส านักงานอยู ส านักปลัดฯ

ส านักงานทศบาลรัษฎา ส านักงาน฿หຌอยู฿นสภาพดี ปรับปรุงดูลอาคาร กิจกรรมทีไ ฿นสภาพดี สะอาด มี - พืไอดูลรักษาความ ส านักงานรายละอียด ดังนีๅ ด านินการ ความป็นระบียบ
ปลอดภัยส านักงาน 1.จຌางหมาท าความสะอาด 600,000 600,000 650,000 650,000 650,000 รียบรຌอย
ทศบาล อาคารส านักงานทศบาล  - มีความปลอดภัย฿น2.จຌางหมาจຌาหนຌาทีไรักษา 400,000 400,000 600,000 600,000 600,000 สถานทีไราชการ

ความปลอดภัยบริวณ  - ลิฟท์ภาย฿นส านัก
ส านักงานทศบาล งานทศบาลเดຌรับการ3.จຌางดูลรักษาลิฟท์ภาย฿น 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ดูล
ส านักงานทศบาล  - อาคารส านักงานเดຌ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

4.จຌางหมาก าจัดมลง 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 รับการดูลรักษาละ
ปลวกละสัตว์อืไนโ ภาย฿น ปງองกันการท าลาย
ละภายนอกอาคาร อาคารจากสัตว์ มลง
ส านักงานทศบาลต าบล ละปลวก
รัษฎา7 ครงการประชาสัมพันธ์  - พืไอสรຌางความรูຌความ  - จัดครงการประชา 970,000 970,000 900,000 900,000 900,000  - จ านวน  - ประชาชนเดຌรับรูຌรับ ส านักปลัดฯ

ทศบาลต าบลรัษฎา ขຌา฿จของสาธารณชนตอ สัมพันธ์ ทต.รัษฎา ดยมี ประชากร฿น ทราบขຌา฿จ ขຌาถึง
ทศบาลฯ ดยการผยพร รายละอียด ดังนีๅ ต าบลรัษฎาเดຌ ขาวสารของ ทต.รัษฎา
ละชีๅจงผานสืไอตางโ พืไอ 1.คาประชาสัมพันธ์ทาง 370,000 370,000 269,000 269,000 269,000 รับทราบขຌอมูล  - ภาพลักษณ์ของ
฿หຌรับรูຌละขຌา฿จการด านิน สถานีวิทยุทรทัศน์ สืไอสิไง ขาวสารของ องค์กรดีขึๅน
งานของทศบาลต าบลรัษฎา พิมพ์  ปງายเวนิล จดหมาย ทศบาลพิไม  - เดຌรับความรวมมือ - พืไอสรຌางสัมพันธ์อันดีตอ ขาว การจัดนิทรรศการละ ขึๅนรຌอยละ10 ละการสนับสนุน
สาธารณชนละสริมสรຌาง สืไอสิไงพิมพ์อืไนโ ตอป อยางดีจากสาธารณชน
ภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กร 2.จัดท ารายงานผลการ 250,000 250,000 245,000 245,000 245,000 ทัๅงภาย฿นละภายนอก - พืไอสริมสรຌางความรวม ปฏิบัติงานประจ าปเมนຌอย พืๅนทีไต าบลรัษฎา
มือละการสนับสนุนทัๅงจาก กวา 2,000 ฉบับ  - ประชาชนเดຌรับ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

สาธารณชนทัๅงภาย฿นละ 3.จัดท าวารสารทศบาล 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 ทราบของผลการ
ภายนอกพืๅนทีไต าบลรัษฎา ต าบลรัษฎา เมนຌอยกวา ด านินงานทต.รัษฎา - พืไอน าสนอผลการ 2,000 ฉบับ
ด านินงานของทศบาล
ผานสืไอมวลชนทุกขนง 4.จัดกิจกรรมถลงขาว 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 - พืไอปรับปรุงขຌอมูลขาว ประชาสัมพันธ์ผลการ
สาร฿หຌป็นปัจจุบันละขຌา ด านินงาน ทต.รัษฎา  
ถึงขຌอมูลขาวสารเดຌรวดรใว เมนຌอยกวา 1 ครัๅง/ป5.ด านินการตออายุวใบเซด์ 20,000 20,000 16,000 16,000 16,000

ทต.รัษฎา฿หຌสามารถ฿ชຌงาน
เดຌ6.จัดท าวีดีทัศน์น าสนอ - - 150,000 150,000 150,000
ทศบาลพรຌอมปรับปรุงวใบ
เซด์฿หຌทันสมัย

394



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

8 ครงการจัดซืๅอทีไดิน  - พืไอ฿หຌมีทีไดินส าหรับ  - จัดซืๅอทีไดินบริวณติดกับ - - - 66,000,000 -  - จ านวน  - มีทีไดิน฿นการด านิน ส านักปลัดฯ
ส าหรับ฿ชຌป็นศูนย์ ด านินภารกิจตามภาระ ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล พืๅนทีไทีไจัดซืๅอ การตามภารกิจหนຌาทีไ
ราชการของทต.รัษฎา หนຌาทีไของ ทต.รัษฎา ต าบลรัษฎา (พืๅนทีไนาหลวง)

หมูทีไ 3 ต าบลรัษฎา 
ประมาณ 14 เร ส าหรับ฿ชຌ
ป็นศูนย์ราชการของ ทต.
รัษฎา ดยจัด฿หຌมี
อาคารรียน อาคารศูนย์
บริการสาธารณสุข
อาคารส านักงาน ทต.รัษฎา
อาคารพัสดุ
ฯลฯ9 ครงการสรຌางรงจูง฿จ  - พืไอป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌสีย  - จัดกิจกรรมมอบลละ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - จ านวนครัๅง  - ทศบาลต าบลรัษฎา กองคลัง 

฿นการช าระภาษีของ ภาษีภาย฿นวลาทีไกฎหมาย กียรติบัตร฿หຌกผูຌทีไช าระ ทีไจัดกิจกรรม จัดกใบภาษีละคา
ประชาชน ก าหนด ภาษีดีดน อยางนຌอยปละ ธรรมนียมเดຌครอบ 1 ครัๅง คลุมตามปງาหมาย
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

10 ครงการปรับปรุงผนทีไ  - พืไอรวบรวมขຌอมูลของ  - ปรับปรุงผนทีไภาษีละ 500,000 500,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ทศบาลเดຌมีการ กองคลัง
ภาษีละทะบียน ทศบาลต าบลรัษฎา฿นดຌาน ทะบียนทรัพย์สิน฿หຌป็น ทีไท าการ ปรับปรุงผนทีไภาษี
ทรัพย์สินทัๅงต าบลรัษฎา การคลังทຌองถิไน ปัจจุบัน จ านวน 1 ครัๅง ปรับปรุง ละทะบียนทรัพย์สิน
฿หຌป็นปัจจุบัน  - พืไอประยชน์฿นการ ทัๅงต าบล฿หຌป็นปัจจุบัน

บริหารงานของทศบาล
ต าบลรัษฎา - พืไอพิไมรายเดຌ฿หຌกับ
ทศบาลต าบลรัษฎา11 ครงการรับฟังความคิด  - พืไอรับฟังความคิดหใน  - ด านินการรับฟังความ 500,000 500,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนครัๅง  - ทศบาลต าบลรัษฎา ส านักปลัดฯ

หในของประชาชน ของประชาชน฿นการ คิดหในของประชาชน฿น ทีได านินการ สามารถจัดบริการ
ด านินภารกิจของทศบาล การด านินภารกิจของ รับฟังความคิด สาธารณะตามภารกิจ

ทศบาล ดังนีๅ หในของ หนຌาทีไของตนองตาม1.ด านินการรับฟังความคิด ประชาชน กฎหมายดยการมี
หในของประชาชน฿นการ สวนรวมของประชาชน
ด านินภารกิจของทศบาล ละตอบสนองความ2.วาจຌางหนวยงานภายนอก ตຌองการของประชาชน
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

ด านินการรับฟังความคิด เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
หในของประชาชน12 ครงการปรับปรุงระบบ  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง  - ปรับปรุงระบบครืองขาย - 400,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ทศบาลมีครืไองมือ ส านักปลัดฯ

ปัองกันตรวจจับผูຌบุกรุก ฿ชຌหมาะสมกับการปฏบัติ ดยด านินการ ดังนีๅ ทีไท าการ ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติ
ครือขาย (Firewall) ละ งานอยางมีประสิทธิภาพ 1. อุปกรณ์ปງองกันครือขาย ปรับปรุง งานอยางมีประสิทธิ
ระบบครือขายเรຌสาย  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น (Firewall) บบทีไ 1 ภาพ (WirelessNetwork) การปฏิบัติงาน พรຌอมติดตัๅง จ านวน 1 ตัว2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

เรຌสาย (Access Point) 
บบทีไ 2 พรຌอมติดตัๅง
จ านวน 5 ตัว3. สายน าสัญญาณ UTP CAT 6 จ านวน 250 มตร
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ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

13 ครงการจຌางทีไปรึกษา  - พืไอปรับปรุงขຌอมูลผนทีไ  - จຌางทีไปรึกษาพัฒนาระบบ - 5,000,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - มีขຌอมูลผนทีไภาษี กองคลัง
พัฒนาระบบงานผนทีไ ภาษีละตรวจสอบขຌอมูล ผนทีไภาษีละทะบียน ทีได านินการ ละทะบียนทรัพย์สิน
ภาษีละทะบียน ฿นระบบผนทีไภาษีละ ทรัพย์สิน ดยด านินการ ทีไมีความถูกตຌองละ
ทรัพย์สิน ทะบียนทรัพย์สิน฿หຌป็น ปรับปรุงผนทีไมบทคัดลอก ป็นปัจจุบัน

ปัจจุบัน สามารถกใบภาษี ขຌอมูลทีไดิน ส ารวจขຌอมูลภาค  - มีขຌอมูล฿นการพัฒนา
เดຌอยางถูกตຌองครบถຌวน สนาม ละปรับปรุงขຌอมูล ประสิทธิภาพ฿นการจัด - พืไอพัฒนาปรกรมงาน ผนทีไภาษีละทะบียน กใบภาษีทຌองถิไนเดຌ
ผนทีไภาษีละทะบียน ทรัพย์สิน ฿หຌป็นปัจจุบัน อยางครบถຌวน ถูกตຌอง
ทรัพย์สิน฿หຌทันสมัยสามารถ ละป็นธรรม สามารถ
รับยืไนบบสดงรายการ ควบคุม ตรวจสอบละ
ทรัพย์สินทางอินตอร์นใต วิคราะห์การจัดกใบ - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น รายเดຌ
การจัดกใบภาษีทຌองถิไน  - สามารถลดระยะ

วลา฿นการรับช าระ
ภาษี
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

14 ครงการจຌางส ารวจภาค  - พืไอพิไมศักยภาพ฿นการ  - จຌางพนักงานส ารวจภาค 504,000 700,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - ทศบาลเดຌมีการ กองคลัง
สนามละปรับปรุงขຌอมูล จัดกใบภาษีประภทตางโ สนาม ทีได านินการ ปรับปรุงผนทีไภาษี
ผนทีไภาษีละทะบียน  - พืไอ฿หຌมีขຌอมูลผนทีไภาษี ละทะบียนทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน ละทะบียนทรัพย์สินถูก ทัๅงต าบล฿หຌป็นปัจจุบัน

ตຌองสมบูรณ์ ละป็นปัจจุบัน15 ครงการปรับปรุงสวน  - พืไอปรับปรุงศูนย์ขຌอมูล  - กอสรຌางปรับปรุงสวน 480,000 - - - -  - จ านวน  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌ ส านักปลัดฯ
บริการขຌอมูลขาวสาร ขาวสาร฿หຌเดຌมาตรฐานรอง บริการขຌอมูลขาวสารบริวณ ครัๅงทีได านิน รับความสะดวก฿นการ (ฝຆายอ านวยการ)
บริวณถงชัๅนลาง รับการ฿ชຌบริการของ หຌองถงชัๅนลาง จ านวน1หຌอง การปรับปรุง ติดตอราชการรวมถึง

ประชาชน฿นสวนของการ (รายละอียดตามบบปลน การคຌนควຌาหาขຌอมูล
ตຌอนรับประชาชนทีไมารับ ทีไทศบาลก าหนด) ภาย฿นศูนย์ขຌอมูลขาว
บริการ สารละสามารถ฿หຌ - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น บริการกประชาชนเดຌ
การท างาน฿หຌมีความป็น อยางมีประสิทธิภาพ
ระบียบรียบรຌอย฿นการ มากยิไงขึๅน
ท างาน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

16 ครงการปรับปรุงลิฟท์  - พืไอ฿หຌลิฟท์มีความพรຌอม  - รืๅอถอน พรຌอมติดตัๅงลิฟท์ - - 2,500,000 - -  - จ านวนครัๅง  - ลิฟท์มีความพรຌอม฿น ส านักปลัดฯ
อาคารส านักงานทศบาล ฿นการ฿ชຌงาน ดยสารของอาคารส านักงาน ทีไปรับปรุง การ฿ชຌงาน
ต าบลรัษฎา  - พิไอความปลอดภัยของ ทศบาลต าบลรัษฎา  - เมกิดปัญหาลิฟท์

ประชาชนทีไ฿ชຌบริการ จ านวน 1 ชุด ติดคຌาง17 ครงการติดตัๅงครืไองสูบนๅ า  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง  - ติดตัๅงครืไองสูบนๅ า ขนาด 350,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - มีครืไองมือครืไอง฿ขຌ ส านักปลัดฯ
บริวณขุมนๅ าทศบาล ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานอยาง เมนຌอยกวา 10 รงมຌา ทีได านินการ ฿นการปฏิบัติงานอยาง (ฝຆายอ านวยการ)
ซอยพะนียง 2 หมูทืไ 5 พียงพอ ระบบเฟ 380 วล์ท พรຌอม พียงพอ - พืไอทดทนของดิมทีไ ตูຌควบคุม,พรຌอมกอสรຌาง  - มีอุปกรณ์฿ชຌงานเดຌ

ช ารุด พลอยนๅ าละระบบทอ ตามปกติ
สงนๅ า บริวณขุมนๅ าซอย
พะนียง 2 หมูทีไ 5 ต าบล
รัษฎา

400



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

18 ครงการปรับปรุงระบบ  - พืไอปรับปรุงครืไองสียง  - จัดซืๅอระบบครืไองสียง - - 500,000 - -  - จ านวนครัๅง  - ระบบครืไองสียงหຌอง ส านักปลัดฯ
ครืไองสียงหຌองประชุม หຌองประชุมสภาทศบาล฿หຌ หຌองประชุมสภาทศบาล ทีไมีการปรับ ประชุมสภาทศบาล (ฝ่ายอ านวยการ)
สภาทศบาลชัๅน 5 มีประสิทธิภาพ ต าบลรัษฎาพรຌอมรืๅอถอน ปรุง ต าบลรัษฎาชัๅน 5 มี

ละติดตัๅง ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌ
งานมากขึๅน19 ครงการสงสริมความรูຌ  - พืไอพิไมศักยภาพ สง  - ฝึกอบรม฿หຌความรูຌ - 150,000 150,000 150,000 150,000  - จ านวนครัๅง  - ผูຌบริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัดฯ

ละพัฒนาศักยภาพ สริมความรูຌ ความขຌา฿จ ละพัฒนาศักยภาพ ทีได านินการ มีความรูຌ ความขຌา฿จ (ฝ่ายอ านวยการ)
ส าหรับผูຌบริหารละ กีไยวกับระบียบกฎหมาย กผูຌบริหาร สมาชิกสภา บทบาทละอ านาจ
สมาชิกสภาทຌองถิไน ทีไกีไยวขຌอง ทศบาล หนຌาทีไละสามารถ

ปฏิบัติภารกิจเดຌถูกตຌอง
ป็นเปตามระบียบ 
กฎหมาย
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

20 ครงการประหยัดพลังงาน  - พืไอลดคา฿ชຌจายคาเฟฟງา  - ปลีไยนหลอดเฟฟງาภาย฿น - - 420,000 - -  -จ านวน  - ลดคากระสเฟฟງา ส านักปลัดฯ
฿นส านักงาน ภาย฿นส านักงานตาม อาคารส านักงานทศบาล หลอดเฟทีไท า ภาย฿นส านักงาน (งานธุรการ)

มาตรการลดการ฿ชຌพลังงาน ต าบลรัษฎาป็นหลอด LED การปลีไยน
฿นภาคราชการ ทัๅงอาคารส านักงาน 

จ านวนเมนຌอยกวา 1,020 
หลอด21 ครงการติดตัๅงอปพลิ  - พืไอ฿ชຌทคนลยี฿นการ  - จัดท าอปพลิคชัไนบน - 90,000 - - -  -จ านวนครัๅง  -ประชาชนสามารถขຌา ส านักปลัดฯ

คชัไนบนมือถือกีไยวกับ ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาว มือถือรองรับระบบ AnDriod ทีได านินการ ถึงขาวสารละหลง (งานสงสริม
ทศบาลละหลงทอง สารของทางทศบาลละ ละ ios พืไอสดงขຌอมูล ทองทีไยวเดຌมากขึๅน การทองทีไยว)
ทีไยว฿นต าบลรัษฎา หลงทองทีไยว฿นต าบล ขาวสารละหลงทองทีไยว  - ประชาชนสามารถ

รัษฎา฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ฿นต าบลรัษฎา พรຌอมระบบ จຌงขຌอรຌองรียนผาน - พืไอพิไมของทาง฿นการ จຌงขຌอรຌองรียนผานมือถือ มือถือเดຌสะดวกมากขึๅน
ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของ
ทางทศบาล
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

22 ครงการพัฒนาการสืไอสาร  - พืไอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ  - ด านินการติดตัๅงหอ - - 2,000,000 - -  -จ านวนพืๅนทีไ  - ประชาชนสามารถ ส ากนักปลัดฯ
ผานหอกระจายขาว ต าบลรัษฎาเดຌรับทราบ กระจายขาว฿หຌครอบคลุม ทีไท าการติดตัๅง ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌ (งานบริการฯ)

ขຌอมูลขาวสารเดຌอยางทัไวถึง พืๅนทีไต าบลรัษฎา อยางรวดรใว - พืไอพิไมชองทาง฿นการ
ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของ
ทางทศบาล23 ครงการฝຄกอบรมความรูຌ  - พืไอ฿หຌประชาชนทัไวเป  - จัดอบรมประชาชนละ - - 100,000 - -  -จ านวนผูຌ  -ประชาชนละ ส านักปลัดฯ

กีไยวกับกฎหมายวาดຌวย ละพนักงานทศบาลมี พนักงานทศบาล จ านวนเม ขຌารับการ พนักงานทศบาลเดຌรับ (งานบริการฯ)
ขຌอมูลขาวสารของราชการ ความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ นຌอยกวา 50 คน อบรม ความรูຌความขຌา฿จ฿น 

กฎหมายวาดຌวยจຌอมูลขาว พรบ.ขຌอมูลขาวสาร 
สารของทางราชการ ละปฏิบัติเดຌถูกตຌอง

ตามกฎหมาย
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

24 ครงการปรับปรุงสียง  - พืไอพิไมชองทาง฿นการ  - ด านินการกຌเขปรับปรุง - - 500,000 - -  -จ านวนพืๅนทีไ  -การผยพรขຌอมูลขาว ส านักปลัดฯ
ตามสายภาย฿นอาคาร ผยพรขຌอมูลขาวสารเดຌ ละพิไมติมระบบสียงตาม ทีได านินการ สารภาย฿นอาคารมี (งานบริการฯ)
ส านักงาน อยางทัไวถึง สายภาย฿นอาคารส านักงาน ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

ทศบาล฿หຌครอบคลุมทุก
หຌองละมีประสิทธิภาพ
มากยิไงขึๅน25 ครงการปรับปรุงเฟฟງา  - พืไอปรับปรุงระบบเฟฟງา  - ปรับปรุงคมเฟพดาน - - 350,000 - -  -จ านวนครัๅง  - หຌองประชุมสภา ส านักปลัดฯ

สงสวางหຌองประชุม สงสวางหຌองประชุมสภา พิไมสงสวางรอบโ ฿นหຌอง ทีได านินการ ทศบาลต าบลรัษฎา (ฝຆายอ านวยการ)
สภาทศบาล ฿หຌมีสงสวางมากขึๅน ประชุมสภาทศบาลต าบล ชัๅน 5 มีสงสวาง - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น รัษฎา ชัๅน 5 พียงพอสะดวกตอการ

฿นการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

26 ครงการจัดงานวัน  - พืไอกระตุຌน฿หຌประชาชน  - จัดนิทรรศการตางโ ดังนีๅ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวน  - ประชาชนมีความรูຌ ส านักปลัดฯ
คุຌมครองผูຌบริภคเทย หันมาสน฿จละรับรูຌขาว 1. พิมพ์ปสตอร์ติดบอร์ด กิจกรรมทีไ ความขຌา฿จ฿นสิทธิของ

สารกีไยวกับการคุຌมครอง ประชาสัมพันธ์฿หຌความรูຌกับ ด านินการ ผูຌบริภค
ผูຌบริภคละกิดความ คดีคุຌมครองผูຌบริภค
ตระหนัก฿นการปกปງองสิทธิ 2. พิมพ์ผนพับผยพร                       
ของตนตามกฎหมาย ความรูຌกีไยวกับคุຌมครอง
บัญญัติเวຌ ผูຌบริภค - พืไอผยพรผลการ 3. อบรม฿หຌความรูຌก
ด านินงานของคณะ ประชาชน ผูຌประกอบการ
กรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ธุรกิจ - พืไอสงสริม฿หຌกิดความ
รวมมือกันระหวางรัฐ 
ภาคอกชน ละประชาชน
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

27 ครงการประชาสัมพันธ์  - พืไอ฿หຌประชาชน฿นต าบล  - จัดประชุม อบรม 200,000 200,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวน  - ตัวทนประชาชน ส านักปลัดฯ
บทบาทภารกิจของศูนย์ รัษฎาทราบถึงการมีอยูของ ตัวทนประชาชน฿นต าบล กิจกรรมทีไ ฿นต าบลรัษฎาทราบถึง
ยุติธรรมชุมชนต าบลรัษฎา ศูนย์ละทราบถึงบทบาท รัษฎา หมูทีไ 1-7 ด านินการ การมีอยูของศูนย์

ภารกิจหนຌาทีไ จ านวนเมนຌอยกวา 70 คน ยุติธรรมชุมชนต าบล
รัษฎา ทราบถึงบทบาท
หนຌาทีไของศูนย์ละ
สามารถเปประชา
สัมพันธ์฿หຌประชาชน
฿นหมูบຌานของตนอง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

28 ครงการบ ารุงรักษา  -พืไอป็นการบ ารุงรักษา  -ปรับปรุงระบบทคนลยี - - 140,000 - 140,000  - จ านวนครัๅง  -ทศบาลเดຌมีการปรับ ส านักปลัดฯ
อุปกร์ปງองกันครือขาย ละปรับปรุงระบบทคน สารสนทศละการสืไอสาร ท าการปรับ ปรุงระบบทคนลยี ฝຆายผนฯ(Next Generation ลยีละการสืไอสาร฿หຌมี สามารถ฿หຌบริการเดຌอยางมี ปรุง สารสนทศละการสืไอ (ปชส.)Firewall) คุณสมบัติจัด ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ประสิทธิภาพ มัไนคงละ สาร฿หຌสามารถสอด
กใบ Log File ของระบบ   -พืไอจัดกใบ Log File ตอนืไอง คลຌองกับกฎหมาย,
ครือขาย ของระบบครือขาย฿หຌสอด  - สามารถ฿ชຌระบบทคน พระราชบัญญัติ,นว

คลຌองกับกฎหมายละ ลยีสารสนทศละการสืไอ นยบายของรัฐบาล,
พระราชบัญญัติฯ สารตามนวนยบาย E- ละนวนยบายของGovernmemt กระทรวงทคนลยี -ด านินการตออายุทุกโ 2 สารสนทศ

ป พืไอความตอนืไองการ฿หຌ
บริการ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

29 ครงการติดตัๅงกลຌองวงจร  - พืไอ฿ชຌขຌอมูลจากกลຌอง  -ติดตัๅงกลຌองทรทัศน์วงจร - - 500,000 - -  - จ านวน  - สามารถ฿ชຌงานเดຌ ส านักปลัดฯ
ปຂดภาย฿นบริวณ วงจรปຂด฿นการสืบคຌนละ ปຂดพรຌอมอุปกรณ์  กลຌองทีไติดตัๅง อยางมีประสิทธิภาพ ฝຆายผนฯ
ส านักงานทศบาลต าบล ป็นหลักฐาน฿นการติดตาม จ านวน 25 จุด คุຌมคาละทันหตุการณ์ (ปชส.)
รัษฎา หตุการณ์ตางโ พืไอความ ประกอบดຌวย

รวดรใวละมนย า 1. กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด - พืไอปງองกันละดูล ชนิดครือขายบบมุมมอง
รักษาความปลอดภัย฿หຌ คงทีไส าหรับติดตัๅงภาย฿นอา
กับสถานทีไราชการ คาร จ านวน 13 ชุด - พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿น 2. กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด
มาตรการปງองกันการกอ ชนิดครือขายบบมุมมอง
หตุรຌายตาง฿นขตทศบาล คงทีไส าหรับติดตัๅงภายนอก

อาคาร  จ านวน 12 กลຌอง3. อุปกรณ์บันทึกภาพผาน
ครือขายบบ 12 ชอง
จ านวน 2 ครืไอง4. ทรทัศน์ อลอีดี (LED)
ขนาด 40" จ านวน 2 ครืไอง
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

5. ครืไองส ารองเฟฟງา
ขนาด 1 KVA 
จ านวน 1 ครืไอง6. ตูຌส าหรับจัดกใบครืไอง
คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์
ขนาด 12 U จ านวน 1 ตูຌ30 ครงการลือกตัๅงนายก  - พืไอ฿หຌการด านินการ  - ป็นคาด านินการจัด฿หຌ - - 5,000,000 - -  - จ านวนครัๅง  - การลือกตัๅงนายก

ทศมนตรีละสมาชิก ลือกตัๅงป็นเปดຌวยความ มีการลือกตัๅงนายกทศ ทีไจัดกิจกรรม ทศมนตรีละสมาชิก
สภาทศบาล ถูกตຌองตามระบียบกฎหมาย มนตรีละสมาชิกสภาทศ สภาทศบาลต าบลรัษฎา

วาดຌวยการลือกตัๅงผูຌบริหาร บาล (กรณีทีไตຌองมีการจัด ป็นเปดຌวยความถูกตຌอง
ทຌองถิไนละสมาชิกสภาทຌองถิไนการลือกตัๅงตามทีไกฎหมาย ตามระบียบกฎหมาย - พืไอลือกตัๅงนายกทศ ก าหนด)  - มีนายกทศมนตรีละ
มนตรีละสมาชิกสภา สมาชิกสภาทศบาลครบ
ทศบาลกรณีครบก าหนด ตามจ านวนละป็นเป
วาระหรือต าหนงวางลง ดຌวยความรียบรຌอย
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล

31 ครงการปรับปรุงวใบเซด์  - พืไอปรับปรุงระบบการ  - ปรับปรุงวใบเซด์฿หຌ - - 100,000 - -  - จ านวนครัๅง  - ทศบาลเดຌมีการ ส านักปลัดฯ
ทศบาลต าบลรัษฎา จัดการขຌอมูลส าหรับผูຌดูล สามารถสดงผลผานระบบ ทีไท าการ ปรับปรุงวใบเซด์฿หຌทัน ฝຆายผนฯ

วใบเซด์ของทศบาล ครือขายสืไอสารดยผาน ปรับปรุง สมัยสะดวกส าหรับการ (ปชส.) - พืไอพัฒนารูปบบการ อุปกรณ์ทรศัพท์มือถือ ฿ชຌงาน
น าสนอวใบเซด์ของ Smart phone หรือ Tablet
ทศบาลต าบลรัษฎา฿หຌมี เดຌ 
ความทันสมัย ละสะดวก
ตอการน าขຌาขຌอมูล

รวม 31     ครงการ - - 6,499,000 11,505,000 16,625,000 70,515,000 4,655,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจัดท าสืไอประชา-  - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ  - จัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนสืไอ  - ประชาชนสามารถ ส านักปลัดฯ
สัมพันธ์ดຌานสาธารณภัย ความรูຌกีไยวกับการปງองกัน พืไอปງองกันละบรรทา   ประชาสัมพันธ์ ปງองกันภัยละสามารถ

ภัยละสามารถชวยหลือ สาธารณภัย ดังนีๅ ทีไจัดท า ชวยหลือตนองละ
ตนองบืๅองตຌนเดຌ 1.จัดท าผนพับ สืไอสิไงพิมพ์ ผูຌอืไนจากหตุสาธารณ - พืไอป็นการจຌงตือนภัย กีไยวกับภัยตางโ ภัยตางโเดຌ
กประชาชนลวงหนຌา 2.จัดท าผนปງายตือนภัย3.จัดท าปງายประชาสัมพันธ์

ปງองกันหตุภัยตางโ2 ครงการสรຌางความ  - พืไอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ  - จัดกิจกรรมพืไอสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - กิดความรักความ ส านักปลัดฯ
ปรองดองสมานฉันท์ กิดความสามัคคีตอกัน สรຌางความปรองดองสมาน จัดกิจกรรม สามัคคีปรองดองสมาน - พืไอสรຌางความขຌา฿จละ ฉันท์ของประชาชน฿นพืๅนทีไ ฉันท์ของประชาชน

ทัศนคติทีไดี฿นการอยูรวมกัน ดังนีๅ ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา1.จัดประชุมชีๅจง ท าความ
ขຌา฿จ฿หຌกประชาชน 
องค์กร พลังมวลชน พืไอ

งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนปี (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนปี (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

สรຌางความขຌา฿จละทัศน
คติทีไดี฿นการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท์2.ประชาสัมพันธ์ ผยพร
ผานสืไอตางโ3.จัดกิจกรรมกีฬา นันทนา
การดย฿หຌประชาชนทุก
ภาคสวนมีสวนรวม3 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอพัฒนาความรูຌ ความ  - ฝຄกทักษะ ฿หຌความรูຌ฿น 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  - จ านวน  - จຌาหนຌาทีไงานปງอง ส านักปลัดฯ

บุคลากรดຌานงานปງองกัน ช านาญ฿นการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานฝຄกทบทวน กิจกรรมทีไ กันละบรรทา
ละบรรทาสาธารณภัย ของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน การ฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือ ด านินการ สาธารณภัยกิดทักษะ

ดຌานปງองกันละบรรทา ครืไอง฿ชຌการสรຌางสถาน ฿นการ฿ขຌอุปกรณ์
สาธารณภัย การณ์สมมุติ ฯลฯ ฿หຌก ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ - พืไอ฿หຌสามารถกຌเข บุคลากร จຌาหนຌาทีไงาน สามารถ฿หຌความชวย
ปัญหาฉพาะหนຌา จาก ปງองกันละบรรทา หลือประชาชนเดຌ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนปี (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

สถานการณ์สมมุติ สาธารณภัย อยางนຌอย อยางมีประสิทธิภาพ
ดือนละ 1 ครัๅง  - ลดการสูญสียชีวิต - จัดศึกษาดูงานลก ละทรัพย์สินของ
ปลีไยนประสบการณ์ดຌาน ประชาชน
การปງองกันละบรรทา
สาธารณภัย  

4 ครงการบ ารุงรักษาระบบ  - พืไอ฿หຌระบบสืไอสารสง  - ตรวจชใคระบบสืไอสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวนครัๅง  - ระบบสืไอสาร ส านักปลัดฯ
สืไอสาร สัญญาณวิทยุสืไอสารเดຌ ภาครับ-สงของสาสัญญาณ ทีได านินการ สามารถ฿ชຌงานเดຌอยาง

อยางมีประสิทธิภาพ ละครืไองวิทยุ฿นหຌองสืไอ มีประสิทธิภาพละ
สารอยางนຌอย 2 ครัๅง/ป ทันทวงที฿นการ

ประสานงานกับจຌา
หนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน฿น
พืๅนทีไ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนปี (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

5 ครงการบ ารุงรักษาระบบ  - พืไอ฿หຌระบบกลຌองวงจร  - ตรวจชใค ซอมซม กลຌอง 200,000 300,000 500,000 500,000 500,000  - จ านวนครัๅง  - กลຌองวงจรปຂด ส านักปลัดฯ
กลຌองวงจรปຂด (CCTV) ปຂด (CCTV) ทีไอยู฿นความ ทรทัศน์วงจรปຂด (CCTV) ทีได านินการ สามารถ฿ชຌงานเดຌอยาง

รับผิดชอบสามารถ฿ชຌงาน ทีไอยู฿นความรับผิดชอบ฿หຌ มีประสิทธิภาพคุຌมคา 
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ ละทันหตุการณ์1.หมูทีไ 1-72.สถานีขนสงผูຌดยสาร

จังหวัดภูกใต หงทีไ 26 ครงการกอสรຌางอาคาร  - พืไอ฿หຌมีสถานทีไปฏิบัติ  - กอสรຌางอาคารสาขา - - 5,000,000 - -  - จ านวน  - มีพืๅนทีไปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ
สาขาดับพลิง หมูทีไ 1,6 งานของงานปງองกันละ ดับพลิง  ดังนีๅ พืๅนทีไทีได านิน ของงานปງองกันละ

จอดรถดับพลิง 1. กอสรຌางอาคารดับพลิง - - 3,500,000 - - การ จอดรถดับพลิง - พืไอสามารถระงับหตุ฿น (ค.ส.ล.) ขนาด 16x20 ม.  - สามารถระงับหตุ
พืๅนทีไเดຌอยางรวดรใว บริวณ หมูทีไ 1 ฿นพืๅนทีไเดຌอยางรวดรใว2. กอสรຌางอาคารดับพลิง - - 1,500,000 - -(ค.ส.ล.) ขนาด 5x10 ม.

พรຌอมอาคารจอดรถ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนปี (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

ขนาด 5x15 ม.
บริวณ หมูทีไ 5(รายละอียดตามบบ
ปลนทศบาลต าบลรัษฎา)

7 ครงการปรับปรุงระบบ  - พืไอ฿หຌระบบสืไอสารสง  - ปรัปบรุงระบบสืไอสาร - 500,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - สามารถ฿ชຌงานระบบ ส านักปลัดฯ
สืไอสารวิทยุ สัญญาณวิทยุสืไอสารเดຌ ดังนีๅ ทีได านินการ วิทยุสืไอสารเดຌอยางมี (ฝຆายปกครอง)

อยางมีประสิทธิภาพ 1. วิทยุ 40 w  จ านวน 3 ประสิทธิภาพครอบคลุม
ครืไอง พืๅนทีไรับผิดชอบ2. ผงรับ-สง สัญญาณ3. สายน าสัญญาณ4. คาตอร์5. ชุดส ารองเฟ

415



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนปี (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

6. อุปกรณ์ปງองกันฟງาผา
ฯลฯ8 ครงการปรับปรุงตอติม  - พืไอ฿หຌมีทีไจอดรถยนต์  - ปรับปรุงตอติมพืๅนทีไชัๅน - 2,600,000 - - -  - จ านวน  - อาคารดับพลิงมีทีไ ส านักปลัดฯ

พืๅนทีไชัๅนลางอาคารดับพลิง ดับพลิงทีไพียงพอ ลางอาคารดับพลิงพรຌอม พืๅนทีไทึได านิน จอดรถพียงพอ (ฝຆายปกครอง)
หลังคาครอบคลุมพืๅนทีไเม การ
นຌอยกวา 170 ตร.ม. (รายละอียดตามบบปลน
ทีไทศบาลก าหนด)9 ครงการกอสรຌางปรับปรุง  - พืไอ฿หຌผิวจราจรบริวณ  - ด านินการ ดังนีๅ - - 700,000 - -  - จ านวน  - ถนน ค.ส.ล. หนຌา ส านักปลัดฯ

ถนน ค.ส.ล. หนຌาอาคาร หนຌาศูนย์ดับพลิงสามารถ 1. กอสรຌาง ปรับปรุง ถนน พืๅนทีไทีได านิน อาคารดับพลิงมีผิว (ฝຆายปกครอง)
ดับพลิง น ารถขຌาจอดเดຌอยาง ค.ส.ล.พืๅนทีไเมนຌอยกวา 430 ตร.ม. การ จราจรทีไรียบ สะดวก

สะดวกละปลอดภัย 2. ยกขอบบอพัก ค.ส.ล. ละปลอดภัย฿นการ(รายละอียดตามบบปลน น ารถขຌามาจอด
ทีไทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนปี (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

10 ครงการปรับปรุงละบ ารุง  - พืไอ฿หຌกลຌองวงจรปຂด  - ปรับปรุงละบ ารุง - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - จ านวน  - กลຌองวงจรปຂด ส านักปลัดฯ
รักษาระบบกลຌองทรทัศน์ (CCTV) ของทศบาลต าบล รักษาระบบกลຌองวงจรปຂด กลຌองวงจรปຂด (CCTV) ของทศบาล (ฝຆายปกครอง)
วงจรปຂด (CCTV) ของ รัษฎาสามารถ฿ชຌงานเดຌตาม (CCTV) ของทศบาลต าบล ทีได านินการ ต าบลรัษฎา฿ชຌงานเดຌ
ทศบาลต าบลรัษฎา ปกติละมีประสิทธิภาพ รัษฎา ตามปกติละมีประ

สิทธิภาพ11 ครงการกอสรຌางอาคาร  - พืไอ฿หຌมีสถานทีไปฏิบัติ  - กอสรຌางอาคารสาขาดับ - - 7,000,000 - -  -จ านวนพืๅนทีไ  - มีพืๅนทีไปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ
สาขาดับพลิง หมูทีไ 1,6 งานของงานปງองกันละ พลิงดังนีๅ ทีได านินการ ของงานปງองกันละ (ฝຆายปกครอง)

จอดรถดับพลิง 1.กอสรຌางอาคารดับพลิง 3,500,000 จอดรถดับพลิง - พืไอสามารถระงับหตุ฿น (ค.ส.ล.) ขนาด 10x20 ม.  - สามารถระงับหตุ฿น
พืๅนทีไเดຌอยางรวดรใว บริวณ หมูทีไ1 พืๅนทีไเดຌอยางรวดรใว2.กอสรຌางอาคารดับพลิง 3,500,000(ค.ส.ล.) ขนาด 10x20 ม. 

พรຌอมอาคารจอดรถขนาด5x15 ม. บริวณหมูทีไ 6(รายละอียดตามบบปลน
ทสบาลต าบลรัษฎา)
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.2  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนปี (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

12 ครงการลกปลีไยน  - พืไอพัฒนาบุคลากรงาน  - จัดกิจกรรม฿นการลก - - 200,000 - -  -จ านวนครัๅง  - บุคลากรงานปງองกัน ส านักปลัดฯ
รียนรูຌดຌานสาธารณภัย ปງองกันละบรรทา ปลีไยนประสบการณ์ดຌาน ทีไจัดอบรม ละบรรทาสาธารณ (ฝຆายปกครอง)

สาธารณภัย฿หຌมีความรูຌพิไม สาธารณภัยกับหนวยงาน ภัยมีความรูຌ ความ
ติมจากการปฏิบัติงาน นอกพืๅนทีไอยางนຌอย 1 ครัๅง สามารถทางดຌาน

สาธารณภัยทีไหลาก
หลายพิไมขึๅน

รวม 12     ครงการ - - 1,350,000 6,550,000 16,550,000 3,650,000 3,650,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการสงสริมความรูຌ  - พืไอ฿หຌความรูຌ฿นการ  - จัดอบรม฿หຌความรูຌดຌาน 30,000 30,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - สตรีมีความรูຌ฿นการ กองสวัสดิการ
฿นการพิทักษ์ละคุຌมครอง พิทักษ์ละคุຌมครองสิทธิ พิทักษ์ละคุຌมครองสิทธิสตรี ทีไจัดกิจกรรม พิทักษ์ละคุຌมครอง สังคม
สิทธิสตรี฿นต าบลรัษฎา ของสตรี ฿นต าบลรัษฎา  จ านวน 1 สิทธิของสตรี - พืไอ฿หຌสตรีสามารถขຌา รุนโ ละ 40 คน  - สตรีสามารถขຌาถึง

ถึงสิทธิประยชน์ตางโ สิทธิประยชน์ตางโ 
เดຌอยางทัไวถึง เดຌอยางทัไวถึง2 ครงการฝึกอบรมละ  - พืไอสงสริมบทบาทสตรี  - จัดฝึกอบรมละศึกษา 800,000 800,000 350,000 350,000 350,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - สตรีสามารถน า กองสวัสดิการ

ศึกษาดูงานลกปลีไยน ฿หຌมีสวนรวม฿นการพัฒนา ดูงานลกปลีไยนรียนรูຌ จัดกิจกรรม ความรูຌละประสบ สังคม
รียนรูຌประสบการณ์ของ ทຌองถิไน ประสบการณ์ของสตรีต าบล การณ์ศึกษาดูงานมา
สตรีต าบลรัษฎา  - พืไอลกปลีไยนรียนรูຌ รัษฎา ละผูຌบริหารสมาชิก พัฒนาทຌองถิไน

ประสบการณ์ของกลุมสตรี สภาทศบาลละจຌาหนຌาทีไ
กับหนวยงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง จ านวน 80 คน

งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

3 ครงการองค์กรสตรี  - พืไอสงสริม฿หຌความรูຌ  - จัดกิจกรรมอบรม฿หຌ 30,000 30,000 - - -  - จ านวนครัๅงทีไ  - สตรีมีความรูຌดຌาน กองสวัสดิการ
สัมพันธ์ การสรຌางความสัมพันธ์อันดี ความรูຌกีไยวกับการอยูรวม จัดกิจกรรม การสรຌางความสัมพันธ์ สังคม

ท า฿หຌกิดความรูຌความ กัน฿นสังคม อันดีตอกัน
สามัคคี฿นกลุมองค์กรสตรี  - จัดกิจกรรมฐานการสรຌาง  - สตรีต าบลรัษฎากิด
ต าบลรัษฎา ความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคี - พืไอสรຌางขวัญละก าลัง จ านวน 1 รุนโ ละ 70 คน ตอกันทุกหมู
฿จละสรຌางรงจูง฿จ฿หຌ
องค์กรสตรีปฏิบัติงานดຌาน
จิตอาสา - พืไอ฿หຌสตรีต าบลรัษฎา
อยูรวมกัน฿นสังคมละรูຌ
จักการท างานป็นทีม
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

4 ครงการสงสริมละ  - พืไอสงสริมบทบาท  - จัดฝึกอบรม฿หຌความรูຌ 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - อาสาสมัครพัฒนา กองสวัสดิการ
พัฒนาศักยภาพอาสา อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ความขຌา฿จละนวทาง จัดกิจกรรม ชุมชนต าบลรัษฎาน า สังคม
สมัครพัฒนาชุมชนต าบล ต าบลรัษฎา฿หຌมีความรูຌ การพัฒนาทຌองถิไน฿หຌก ความรูຌความขຌา฿จทีไเดຌ
รัษฎา ความขຌา฿จละมีสวนรวม อาสาสมัครพัฒนาชุมชน รับจากการอบรมมา

฿นการพัฒนาทຌองถิไน ต าบลรัษฎา จ านวน 40 คน ป็นนวทาง฿นการ - พืไอพัฒนาศักยภาพการ พัฒนาทຌองถิไน
ด านินงานดຌานตางโ ของ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
ต าบลรัษฎา5 ครงการฝึกอบรมละ  - พืไอสงสริมบทบาท  - จัดฝึกอบรมละศึกษา 300,000 750,000 750,000 750,000 750,000  - จ านวนครัๅง  - อาสาสมัครพัฒนา กองสวัสดิการ

ศึกษาดูงานลกปลีไยน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ดูงานลกปลีไยนรียนรูຌ ทีไจัดกิจกรรม ชุมชนต าบลรัษฎา สังคม
ประสบการณ์กอาสา ต าบลรัษฎา฿หຌมีสวนรวม฿น ประสบการณ์ของอาสา สามารถน าความรูຌละ
สมัครพัฒนาชุมชนต าบล การพัฒนาทຌองถิไน สมัครพัฒนาชุมชนต าบล ประสบการณ์การศึกษา
รัษฎา  - พืไอลกปลีไยนรียนรูຌ รัษฎาละจຌาหนຌาทีไทีไ ดูงานมาพัฒนาทຌองถิไน

ประสบการณ์ของอาสาสมัคร กีไยวขຌอง จ านวน 40 คน
พัฒนาชุมชนต าบลรัษฎากับ
หนวยงานอืไนโ
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

6 ครงการพิไมศักยภาพ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌ฿น  - จัดอบรม฿หຌความรูຌก 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000  - จ านวนครัๅง  - ผูຌน าชุมชนละ กองสวัสดิการ
ละพัฒนาผูຌน าชุมชน การด านินงานละ฿นรืไอง ผูຌน าชุมชนละครือขาย ทีไจัดกิจกรรม ครือขายกิดความรูຌ สังคม
ละครือขาย ทีไกีไยวขຌองกับผูຌน าชุมชน ตางโ ฿นต าบลรัษฎา ความขຌา฿จ฿นการ

รวมทัๅงนวทางกຌเขปัญหา จ านวน 40 คน พัฒนานวทางการ
ละพัฒนาชุมชน฿หຌป็น กຌเขปัญหาอยางป็น
ชุมชนป็นสุขอยางยัไงยืน ระบบ7 ครงการสงสริมสนับ  - พืไอสงสริมละสนับ  - สนับสนุนการจัดท าผน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - จ านวนครัๅง  - หมูบຌานมีการจัดท า กองสวัสดิการ

สนุนการจัดท าผนชุมชน สนุนการจัดท าผนชุมชน ชุมชน จ านวน 7 หมูบຌาน ทีไจัดกิจกรรม ผนชุมชนครบทุก สังคม
฿นขตพืๅนทีไต าบลรัษฎา หมูบຌาน - พืไอรับทราบสภาพ  - ทศบาลต าบลรัษฎา
ปัญหาความดือดรຌอนความ รับทราบสภาพปัญหา
ตຌองการพรຌอมทัๅงนวทาง ความดือดรຌอนความ
การกຌเขปัญหา ตຌองการพรຌอมทัๅงนว

ทางการกຌเขปัญหา

422



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.3  ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

8 ครงการส ารวจละจัด  - พืไอสนับสนุนการส ารวจ  - ด านินการส ารวจละ 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000  - จ านวนหมู  - สามารถน าขຌอมูลทีไ กองสวัสดิการ
กใบขຌอมูลพืๅนฐานของ ละจัดกใบขຌอมูลพืๅนฐาน จัดกใบขຌอมูลพืๅนฐานของ บຌานทีได านิน เดຌมา฿ชຌ฿นการจัดท า สังคม
ทศบาลต าบลรัษฎา ของทศบาลต าบลรัษฎา ทศบาลต าบลรัษฎา การ ผนพัฒนาของต าบล - พืไอ฿ชຌส าหรับป็นขຌอมูล จ านวน 7 หมูบຌาน รัษฎาตอเป

฿นการจัดท าผนพัฒนา
ของทศบาลต าบลรัษฎา9 ครงการสริมสรຌางความ  - พืไออบรม฿หຌความรูຌ฿น  - จัดอบรม฿หຌความรูຌตางโทีไ 90,000 150,000 250,000 250,000 250,000  - จ านวน  - สตรีต าบลรัษฎากิด กองสวัสดิการ

ขຌมขใงของสตรีต าบล การด านินงานละ฿นรืไอง กีไยวขຌองกับการพัฒนาศักย- (3 รุน) (5 รุน) (5 รุน) (5 รุน) (5 รุน) กิจกรรมทีไ ความรูຌความขຌา฿จ฿น สังคม
รัษฎา ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนา ภาพสตรีต าบลรัษฎาละป็น ด านินการ การด านินงานหรือ

ศักยภาพละป็นการสริม การสริมสรຌางความขຌมขใง ด านินกิจกรรมของ
สรຌางความขຌมขใงของสตรี ของสตรีต าบลรัษฎา จ านวน สตรี฿นต าบลรัษฎา
ต าบลรัษฎา 18 รุนโละ 50 คน  - สตรีต าบลรัษฎากิด - พืไอป็นการสงสริมการ ความรักความสามัคคี
รวมกลุมละด านินกิจกรรม รวมทัๅงกิดความขຌม
ตางโ ของสตรี฿นต าบลรัษฎา ขใง฿นการด านินชีวิต

฿นดຌานตางโ
รวม 9      ครงการ - - 1,400,000 1,940,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 - - -
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แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการพัฒนาศักยภาพ  - พืไอพัฒนาศักยภาพของ  - จัดอบรมฟ้ืนฟูความรูຌ 200,000 - 200,000 - 200,000  - จ านวนครัๅงทีไ  - บุคลากรผูຌปฏิบัติงาน กอง
บุคลากรดຌานการพทย์ บุคลากรทศบาลต าบล ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานดຌานการ จัดกิจกรรม ดຌานการพทย์ฉุกฉิน สาธารณสุขฯ
ฉุกฉิน (EMS) รัษฎา พทย์ฉุกฉิน (EMS) ละ (EMS) มีความรูຌความ - พืไอพิไมประสิทธิภาพ จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง฿น สามารถพิไมขึๅนละ

การปฏิบัติงานของบุคลากร พืๅนทีไ฿กลຌคียง สามารถปฏิบัติงานเดຌ
ทศบาลต าบลรัษฎา จ านวน 2 ปี/ครัๅง อยางถูกตຌอง รวดรใว 

ทันหตุการณ์

รวม 1      ครงการ - - 200,000 - 200,000 - 200,000 - - -
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งบประมาณละทีไผานมา

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.4 ผนงานสาธารณสุข

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการกอสรຌางอาคาร  - พืไอพิไมประสิทธิภาพการ  - กอสรຌางอาคารกใบวัสดุ 1,700,000 - - - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - การปฏิบัติงานมี กองชาง
กใบวัสุด อุปกรณ์ งานฝ่าย ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ งานฝ่ายยธา ทีได านินการ ประสิทธิภาพพิไมขึๅน
ยธา  - พืไอความป็นระบียบ พืๅนทีไเมนຌอยกวา 170 ตร.ม.  - การจัดกใบวัสดุ

รียบรຌอย฿นการจัดกใบวัสดุ บริวณนาหลวง หมูทีไ 3 อุปกรณ์มีความป็น
อุปกรณ์ (รายละอียดตามบบ ระบียบรียบรຌอย

ปลนทศบาลต าบลรัษฎา)2 ครงการจຌางออกบบ  - พืไอออกบบอาคาร  - ออกบบอาคาร 4 ชัๅน - 4,000,000 - - -  - จ านวนครัๅง  - มีรูปบบละราย กองชาง
อาคาร 4 ชัๅน ส าหรับ฿ชຌ฿นกิจการของ พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของกอง ทีได านินการ ละอียด฿นการกอ

กองสาธารณสุขฯ หรือ สาธารณสุขฯ สรຌางอาคาร 4 ชัๅน
กิจการอืไนโ จ านวน 1 หลัง
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    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.5 ผนงานคหะละชุมชน
งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร



แบบ ผ 02

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.5 ผนงานคหะละชุมชน

งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการัพฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร

3 ครงการกอสรຌางปรับปรุง  - พืไอความปลอดภัยของ  - ปรัปบรุงหຌองควบคุมกลຌอง 490,000 - - - -  - จ านวน  - มีหຌองควบคุมกลຌอง กองชาง
หຌองควบคุมกลຌองวงจรปิด ขຌอมูลกลຌองวงจรปิด วงจรปิด พืๅนทีไทีได านิน วงจรปิด ทีไมีความ(CONTROL ROOM FOR (CONTROL ROOM FOR การ ปลอดภัยของขຌอมูลCCTV) CCTV)  ชัๅน 4 ส านักงาน

ทศบาลต าบลรัษฎาพืๅนทีไ
เมนຌอยกวา 24 ตารางมตร (รายละอียดามบบปลน
ตทีไทศบาลก าหนด)

รวม 3      ครงการ - - 2,190,000 4,000,000 0 0 0 - - -
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 3  ปรับองค์การ฿หຌรองรับการพัฒนาการทองทีไยวสูมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร       6.6  ผนงานสังคมสงคราะห์
ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการปรับปรุงหຌองกใบ  - พืไอปรับปรุงหຌองกใบ  - ปรับปรุงหຌองกຌบอกสาร - - 70,000 - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - พืไอ฿หຌประชาชน กองสวัสดิการ

อกสารของกองสวัสดิการ อกสาร฿หຌ฿ชຌส าหรับป็น กองสวัสดิการสังคม ดังนีๅ ทีได านินการ เดຌรับความสะดวก฿นการ สังคม
สังคม หຌองท างานของงานพัฒนา 1. ติดตัๅงประตู-หนຌาตางชนิด ติดตอราชการรวมถึง

ชุมชน กองสวัสดิการสังคม บานลืไอน พิไมประสิทธิภาพ฿นการ - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 2. ทาสีหຌองกใบอกสารของ ท างาน฿หຌมีความป็น
การท างาน฿หຌมีความป็น กองสวัสดิการสังคม  ระบียบรียบรຌอย
ระบียบรียบรຌอย฿นการ 3. ยຌายอุปกรณ์ตางโ ภาย฿น
ท างาน หຌองกใบอกสารฯ4. ติดตัๅงครืไองปรับอากาศ

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู(รายละอียดตามบบปลน
ทศบาลต าบลรัษฎา)

รวม ..............1.............ครงการ - - 0 0 70,000 0 0 - - -
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รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ. 2561-2564)  พิไมติม  ครัๅงทีไ 1

ส าหรับ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา



แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชีไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานคุณภาพชีวิตละสังคม       2.4  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการพิไมศักยภาพการ  - พืไอพิไมศักยภาพ฿นการ  - จัดซืๅอรถยนต์ดับพลิง - 20,000,000 - -  - จ านวน  - การควบคุมอัคคีภัย ส านักปลัดฯ
ปງองกันละบรรทา บริการดຌานระงับอัคคีภัย ชนิด฿บพัดฉีดหมอกนๅ า รายการทีไจัด ป็นเปเดຌอยางมี (ฝຆายปกครอง)
สาธารณภัย฿นชุมชนต าบล รงดันสูง จ านวน 1 คัน ซืๅอ ประสิทธิภาพ
รัษฎา จังหวัดภูกใต

รวม ...........1........ครงการ - - 0 20,000,000 0 0 0 - - -

428

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ ครงการทีไกินศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา



แบบ ผ02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชีไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว       3.5  ผนงานบริหารงานทัไวเป

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการจຌางทีไปรึกษา  - พืไอศึกษาสภาพวด 1. จຌางทีไปรึกษาศึกษา 30,000,000 - - - -  - จ านวนครัๅง  - บบปลนการกอ ส านักปลัดฯ
ส ารวจสภาพวดลຌอมละ ลຌอมส าหรับกอสรຌางทา สภาพวดลຌอมบริวณ ทีได านินการ สรຌางทาทียบรือ (คณะกรรมการ
ออกบบกอสรຌางทาทียบ ทียบรือ(MARINA) หลมหงา ต าบลรัษฎา พัฒนาการทอง
รือ (MARINA) บริวณ  - พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบบ 2. ออกบบปลนการกอ  - ประมาณการคา ทีไยวกาะสิหร)
หลมหงา หมูทีไ 1 ปลนการกอสรຌางทา สรຌางทาทียบรือ ด านินการกอสรຌาง ส านักงานจຌาทา

ทียบรือ (MARINA) ภูมิภาคภูกใต - พืไอสงสริมการทอง
ทีไยว ฿นพืๅนทีไต าบลรัษฎา

รวม ..............1..............ครงการ - - 30,000,000 0 0 0 0 - - -

429

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ ครงการทีไกินศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบประมาณละทีไผานมา



แบบ ผ02/1

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการกอสรຌางระบบ  - พืไอกอสรຌางระบบระบาย  - กอสรຌางระบบบ าบัดง - - 300,000,000 - -  - จ านวนครัๅง  - มีระบบบ าบัดนๅ า กองชาง
การจัดการนๅ าสีย หมูทีไ 5 นๅ าละระบบบ าบัดนๅ าสีย นๅ าสีย หมูทีไ 5 ละหมูทีไ 6 (งบประมาณ ทีได านินการ สียท า฿หຌนๅ าสียเดຌรับ
ละหมูทีไ 6 กอนปลอยลงสูหลงนๅ า  - กอสรຌางขืไอนกันดินพรຌอม สวนกลาง) การบ าบัดกอนปลอย

สาธารณะ ถนน ค.ส.ล. ดังนีๅ ลงสูหลงนๅ าสาธารณะ1. ขืไอนกันดินสูงฉลีไย 3-4
มตร ความยาวเมนຌอยกวา370 มตร 2. ถนน ค.ส.ล. กวຌาง 5มตร
ยาวเมนຌอยกวา 370 มตร 
หนา 0.15 มตร หรือพืๅนทีไ
เมนຌอยกวา 1,850 ตาราง
มตร

รวม      1       ครงการ - - - - 300,000,000 - - - -
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 5 ยุทธศาสตร์การทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ ครงการทีไกินศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทศบาลต าบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 2  สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกนักทองทีไยวละประชาชน       4.5  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา
งบประมาณละทีไผานมา



แบบ ผ02/1

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวา หนวยงาน(ผลผลิตของครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 ครงการกอสรຌางขืไอนกัน  - พืไอปງองกันนๅ าทวมขัง  - กอสรຌางขืไอนสูง 5.20  49,000,000 - - -  - จ านวนพืๅนทีไ  - ดินเมกิดการพัง กองชาง
ดิน ค.ส.ล. ริมคลองบาง฿หญ  - พืไอปງองกันการพังทลาย มตร ยาวเมนຌอยกวา (-) ทีได านินการ ทลาย
หลังชว์รูมวอลว หมูทีไ 6 ของดิน 1,000 มตร (งบประมาณ  - นๅ าเมทวมขัง฿นพืๅนทีไ(รายละอียดตามบบ สวนกลาง/

ปลนของทศบาล) ผนจังหวัด
จุดพิกัด ปี 2561)
(N 7° 54’ 11.95”)
(E 98° 23’ 14.10”)

รวม      1       ครงการ - - 49,000,000 - - - - - -
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งบประมาณละทีไผานมา

รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ. 2561-2564)

ทศบาลต าบลรัษฎา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ 1  หลงทองทีไยวทางทะลทีไมีมาตรฐานระดับลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน       5.1  ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

ส าหรับ ครงการทีไกินศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)1 บริหารงานทัไวเป คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 79,200 - - - - กองคลัง
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ งานส านักงาน(จอขนาดเม - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ นຌอยกวา 18.5 นิๅว) พรຌอม
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ชุดปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
อยางพียงพอ จ านวน 4 ชุด2.ครืไองพิมพ์ Multifunc- 19,200 - - - - กองคลังtion ชนิดลซอร์/ชนิดLED ขาวด า จ านวน 2 ครืไอง3.ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 12,800 - - - - กองคลัง800VA จ านวน 4 ครืไอง4.ครืไองพิมพ์ Multifunc- 9,600 - - - - ส านักปลัดฯtion ชนิดลซอร์/ชนิด (ฝຆายผนฯ)LED ขาวด า จ านวน 1

ครืไอง5.ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์/ 7,900 - - - - ส านักปลัดฯ
ชนิด LED ขาวด า (30หนຌา/ (ฝຆายอ านวยการ)
นาที)6.ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 39,600 - - - - ส านักปลัดฯ
งานส านักงาน (จอขนาดเม (ฝຆายอ านวยการ)
นຌอยกวา 18.5 นิๅว) พรຌอมชุด
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บัญชีครุภัณฑ์
ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)

ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

ปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
จ านวน 2 ชุด7.ครืไองพิมพ์ Multifunction 17,000 - - - - ส านักปลัดฯ
ชนิดลซอร์/ชนิด LED สี (ฝຆายอ านวยการ)
จ านวน 1 ครืไอง8.ครืไองส ารองเฟ ขนาด 800 6,400 - - - - ส านักปลัดฯVA จ านวน 2 ครืไอง (ฝຆายอ านวยการ)9. อุปกรณ์ส าหรับจัดกใบขຌอมูล 400,000 - - - - ส านักปลัดฯ 
บบภายนอก (External (ฝຆายอ านวยการ)Cloud Storage Box) 
จ านวน 1 ตัว10. ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์ - 15,000 - - ส านักปลัดฯ 
หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด (ฝຆายอ านวยการ)Network บบทีไ 2
จ านวน 1 ครืไอง11. อุปกรณ์ปງองกันครือขาย - 240,000 - - - ส านักปลัดฯ (Firewall) บบทีไ 1 พรຌอม (ฝຆายอ านวยการ)
ติดตัๅง จ านวน 1 ตัว12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ - 115,000 - - - ส านักปลัดฯ 
เรຌสาย (Access Point)   บบ (ฝຆายอ านวยการ)
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

ทีไ 2 พรຌอมติดตัๅง  จ านวน 5 ตัว13. ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์หรือ 7,900 - - - - ส านักปลัดฯ 
ชนิด LED ขาวด า ชนิด (ฝຆายอ านวยการ)Network บบทีไ 1 จ านวน1 ครืไอง14. ครืไองพิมพ์ Multifunction - 17,000 - - - ส านักปลัดฯ 
ชนิดลซอร์/ชนิด LED สี (ฝຆายอ านวยการ)
จ านวน 1 ครืไอง15. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ - 19,800 - - - ส านักปลัดฯ 
งานส านักงาน พรຌอมชุด (ฝຆายอ านวยการ)
ปรกรมฯ จ านวน 1 ครืไอง16. ครืไองคอมพิวตอร์นຍตบุຍก - 19,800 - - - ส านักปลัดฯ 
ส าหรับงานส านักงาน พรຌอมชุด (ฝຆายอ านวยการ)
ปรกรมฯ จ านวน 1 ครืไอง17. ครืไองส ารองเฟฟງา - 2,800 - - ส านักปลัดฯ 
จ านวน 1 ครืไอง (ฝຆายอ านวยการ)18. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 33,800 - - - - กองคลัง
งานประมวลผล บบทีไ 2 (งานผนทีไภาษี)
พรຌอมชุดปรกรมระบบ
ปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา19. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 19,800 - - - - กองคลัง
งานส านักงาน พรຌอมชุด (งานการงิน)
ปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
จ านวน 1 ชุด20. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 5,600 - - - - กองคลัง800 VA จ านวน 2 ครืไอง (งานผนทีไภาษี21. ครืไอพิมพ์บบฉีดหมึก 16,900 - - - - กองคลัง
ส าหรับกระดาษ A3 (งานผนทีไภาษี)
จ านวน 1 ครืไอง22. จอภาพบบ LCD หรือLED 3,000 - - - - กองคลัง
ขนาดเมนຌอยกวา 19 นิๅว (งานผนทีไภาษี)
จ านวน 1 จุด23.ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ - 19,800 - - - ส านักปลัดฯ
งานส านักงาน พรຌอมชุด (ฝຆายผนฯ)
ปรกรมฯ จ านวน 1 ครืไอง24.ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - 2,500 - - - ส านักปลัดฯ800 VA จ านวน 1 ครืไอง (ฝຆายผนฯ)25. ครืไองคอมพิวตอร์นຍตบุຍก - 24,800 - - - ส านักปลัดฯ
ส าหรับงานประมวลผล พรຌอม (ฝຆายผนฯ)
ชุดปรกรมฯ จ านวน 1 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา26.อุปกรณ์อานบัตรอนก - 7,000 - - - ส านักปลัดฯ
ประสงค์(Smart Card Reader) (ฝຆายอ านวยการ)
จ านวน 10 ครืไอง  27. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 5,800 ส านักปลัดฯ1 KVA  จ านวน 1 ครืไอง (ฝຆายผนฯ)28. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 12,000 - -2 KVA436



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา2 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 25,800 - - - - กองชาง
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ งานประมวลผล บบทีไ 1 - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ (จอขนาดเมนຌอยกวา18.5นิๅว)
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน พรຌอมชุดปรกรมระบบ
อยางพียงพอ ปฏิบัติการฯ จ านวน 1 ชุด2.ครืไองพิมพ์บบฉีดหมึก 8,500 - - - -(inkjet Printer) ส าหรับ

กระดาษขนาด A3 จ านวน1 ครืไอง3.ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์/ 7,900 - - - -
ชนิด LED ขาวด า (30หนຌา/
นาที) จ านวน 1 ครืไอง4. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 19,800 - - - -
งานส านักงาน (จอขนาดเม
นຌอยกวา 19 นิๅว) พรຌอมชุด
ปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
จ านวน 1 ชุด5. ครืไองพิมพ์บบฉีดหมึก 8,600 - - - -
พรຌอมติดตัๅงหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) 
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

จ านวน 2 ครืไอง6. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 1 5,800 - - - -KVA จ านวน 1 ครืไอง7. ครืไองพิมพ์(Multifunction) - - 15,800 - -
บบฉีดหมึก (Inkjet)
จ านวน 2 ครืไอง8. ครืไองพิมพ์(Multifunction) - - 18,000 - -
ชนิดลซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า  จ านวน 2 ครืไอง9. ครืไองพิมพ์(Multifunction) - - 17,000 - -
ชนิดลซอร์ หรือชนิด LED สี
จ านวน 1 ครืไอง10. ครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับ - - 77,400 - -
งานประมวลผล พรຌอมชุด
ปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
จ านวน 3 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา3 สังคมสงคราะห์ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.ครืไองคอมพิวตอร์ - 59,400 - - - กองสวัสดิการ
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ส าหรับส านักงาน (จอ สังคม - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ ขนาดเมนຌอยกวา 18.5 นิๅว)
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน พรຌอมชุดปรกรมระบบ
อยางพียงพอ ปฏิบัติการฯ จ านวน 3 ชุด2.ครืไองส ารองเฟ ขนาด - 15,000 - - -800 VA จ านวน 6 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา4 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 1.พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ (กองการศึกษา) กองการศึกษา
พียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 1. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 39,600 - 20,800 - -2.พืไอพิไมประสิทธิภาพ งานส านักงาน (จอขนาดเม (1ชุด)
การปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ นຌอยกวา 19 นิๅว) พรຌอมชุด3.พืไอปຓนอุปกรณ์฿นการ ปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
สนับสนุนการจัดการรียน จ านวน 3 ชุด
การสอน 2. ครืไองส ารองเฟฟງา  ขนาด 6,400 - 2,500 - -800 VA จ านวน 3 ครืไอง (1ครืไอง)3. ครืไองพิมพ์Multifunction 7,900 - - - -

บบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 ครืไอง4.ครืไองพิมพ์ Multifunction 17,000 - - - -
ชนิดลซอร์/ชนิด LED สี  
จ านวน 1 ครืไอง5. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 39,600 - - - -
งานส านักงาน (จอขนาดเม
นຌอยกวา 18.5 นิๅว) พรຌอมชุด 
ปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
จ านวน 2 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา6.ครืไองส ารองเฟฟງา  ขนาด 6,400 - - - -800 VA จ านวน 1 ครืไอง7. ครืไองพิมพ์Multifunction 7,900 - - - -
บบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 ครืไอง8.ครืไองพิมพ์ Multifunction 17,000 - - - -
ชนิดลซอร์/ชนิด LED สี  
จ านวน 1 ครืไอง(ศพด.บຌานทารือ฿หม)1. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 39,600 - 20,800 - -
งานส านักงาน (จอขนาด (1ชุด)
เมนຌอยกวา 19 นิๅว) พรຌอม
ชุดปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
จ านวน 3 ชุด2. ครืไองส ารองเฟฟງา  ขนาด 6,400 - 2,500 - -800 VA จ านวน3 ครืไอง (1ครืไอง)3. ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์/ 12,000 - - - -
ชนิด LED สี บบ Network 
จ านวน 1 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา4. ครืไองพิมพ์ Multifunction 7,900 - - - -
บบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 ครืไอง(ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ)1. ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์/ 12,000 - - - -
ชนิด LED สี บบ Network 
จ านวน 1 ครืไอง(ศพด.ทศบาลรัษฎา(หลมตุຍกก)1 ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ 39,600 - 20,800 -
งานส านักงาน (จอขนาด (1ชุด)
เมนຌอยกวา 19 นิๅว) พรຌอม
ชุดปรกรมระบบปฏิบัติการฯ
จ านวน 3 ชุด2 ครืไองส ารองเฟฟງา  ขนาด 6,400 - 2,500 - -800 VA จ านวน 2 ครืไอง (1ครืไอง)3 ครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์/ 12,000 - - - -
ชนิด LED สี บบ Network 
จ านวน 1 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา4 ครืไองพิมพ์ Multifunction 7,900 - - - -
บบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 ครืไอง(รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา)1. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับงาน - 129,000 - - -
ประมวลผลบบทีไ 1 (จอ
ขนาดเมนຌอยกวา 19 นิๅว) 
พรຌอมชุดปรกรมระบบ
ปฏิบัติการฯ  จ านวน 5 ชุด2.ครืไองคอมพิวตอร์all in one 103,200 - - - - กองการศึกษา
ส าหรับงานประมวลผลบบทีไ1(จอขนาดเมนຌอยกวา 19 นิๅว)
พรຌอมชุดปรกรมระบบ
ปฏิบัติการ จ านวน 4 ชุด3. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด 12,800 - - - - กองการศึกษา800 VA  จ านวน 4 ครืไอง4. ครืไองพิมพ์ ชนิดลซอร์/ 45,000 - - - - กองการศึกษา
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network บบทีไ 2 
จ านวน 3 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

ศพด.ท.1 (บຌานทารือ฿หม)1. ครืไองคอมพิวตอร์ All in one - - 269,000     - -Touch Screen จ านวน 10 ครืไอง2. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 25,000       - -800 VA จ านวน 10 ครืไอง
ศพด.ท.2 (บຌานทุงคาฯ)1. ครืไองคอมพิวตอร์ All in one - - 269,000     - -Touch Screen จ านวน 10 ครืไอง2. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 25,000       - -800 VA จ านวน 10 ครืไอง
ศพด.ท.3 (บຌานกูຌกู)1. ครืไองคอมพิวตอร์ All in one - - 269,000     - -Touch Screen จ านวน 10 ครืไอง2. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 25,000       - -800 VA จ านวน 10 ครืไอง
ศพด.ท.4 (บຌานหลมตุຍกก)1. ครืไองคอมพิวตอร์ All in one - - 269,000     - -Touch Screen จ านวน 10 ครืไอง2. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 25,000       - -800 VA จ านวน 10 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

รงรียนทศบาลรัษฎา1. ครืไองคอมพิวตอร์ All in one - - 807,000     - -Touch Screen จ านวน 30 ครืไอง2. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - - 75,000       - -800 VA จ านวน 30 ครืไอง445



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา5 การรักษาความ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1. ชุดคอมพิวตอร์ 72,500 72,500 - - - ส านักปลัดฯ
สงบภาย฿น การปฏบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ประกอบดຌวย (ฝຆายปกครอง) - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 1.1 ครืไองคอมพิวตอร์1ครืไอง

฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ 1.2 ลิๅนชักกใบงิน 1 ชุด1.3 ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด800 VA 1 ครืไอง1.4 ครืไองพิมพ์฿บสลิป 1 ชุด1.5 Switch Hub 1 ชุด2. Software Parking 55,000 55,000 - - -Program A (ปรกรมบริการ
ลานจอดรถ 1 ทางขຌา 1 ทาง
ออก)
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา6 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1. ครืไองสกนนอร์ ส าหรับ - 3,200 9,600 3,200 3,200 กองสาธารณสุข
การปฏบัติงานของจຌาหนຌาทีไ งานกใบอกสารทัไวเป ละสิไงวดลຌอม - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ จ านวน 6 ครืไอง
฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ 2. ครืไองคอมพิวตอร์ส าหรับ - 39,600 79,200 - 39,600 - ฿ชຌทดทนของดิมทีไช ารุด งานส านักงานพรຌอมชุด
สียหาย ปรกรม จ านวน 8 ครืไอง3. ครืไองส ารองเฟฟງา ขนาด - 5,000 10,000 - 5,000800 VA  จ านวน 8 ครืไอง4. ครืไองพิมพ์บบฉีดหมึกพรຌอม 4,300 4,300 4,300

ติดตัๅงถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)  จ านวน 3 ครืไอง - -5.ครืไองอานบัตร - - 700
จ านวน 1 ครืไอง

1,329,200 862,200 2,377,700 7,500 52,100
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา7 บริหารงานทัไวเป คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.ครืไองทรศัพท์ 4,000 - - - - ส านักปลัดฯ
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 2 ครืไอง (ฝຆายผนฯ) - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ 2.กຌาอีๅท างาน - 10,000 - -
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว
อยางพียงพอ 3.ตูຌ฿สอกสารบานทึบ 20,000 - - - - ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 ตูຌ (ฝຆายอ านวยการ)4.ครืไองปรับอากาศ ชนิด 80,000 - - - -
ขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดเมนຌอยกวา36,000บีทียู
จ านวน 2 ครืไอง5.ตຍะท างานพรຌอมกຌาอีๅ 20,000 - - - -
จ านวน 2 ชุด6.ตูຌอกสาร (บานลืไอนสูง) 60,000 - - - -
จ านวน 6 ตูຌ7.ตูຌอกสาร (บานลืไอน) 7,500 - - - -
จ านวน 1 ตูຌ8. ตຍะประชุมหนຌาขาว 60,000 - - - -
จ านวน 30 ตัว9. ครืไองปรับอากาศ ชนิด 47,000 47,000 - - -
ขวนขนาดเมนຌอยกวา 

448



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา36,000 บีทียูจ านวน 2 ครืไอง10. ครืไองปรับอากาศ ชนิด 28,600 28,600 - - -
ขวนขนาดเมนຌอยกวา 18,000 บีทียูจ านวน 2 ครืไอง11. ครืไองปรับอากาศ ชนิด 23,000 - - - -
ขวนขนาดเมนຌอยกวา 13,000 บีทียูจ านวน 1 ครืไอง12. ทรศัพท์ส านักงานบบ 7,500 5,000 - - -
ตัๅงตຍะ จ านวน 5 ครืไอง (3 ครืไอง) (2 ครืไอง)13. ตูຌกใบอกสารบานลืไอน - 7,500 - - -
จ านวน 1 ตูຌ14. ครืไองทรสารบบ฿ชຌ - 30,000 - - -
กระดาษ จ านวน 1 ครืไอง15. ตูຌกใบอกสาร (บานลืไอน) - 22,500 - - -
จ านวน 3 ตูຌ16. ครืไองปรับอากาศ ชนิด - 47,000 - - - กองคลัง
ขวนขนาดเมนຌอยกวา (งานบัญชี)36,000 บีทียูจ านวน 1 ครืไอง17. ทรศัพท์เรຌสาย - 4,000 - - - กองคลัง
จ านวน 2 ครืไอง (งานการงินละ
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา18. ถังกใบนๅ าพรຌอมติดตัๅง 25,200 - - - - ส านักปลัดฯ
จ านวน 4 ถัง (ฝຆายอ านวยการ)19. ครืไองปรับอากาศ ชนิด 28,600 - - - -
ตัๅงพืๅนหรือชนิดขวน ขนาด
เมนຌอยกวา 18,000 บีทียู
จ านวน 1 ครืไอง20. ตูຌส าหรับจัดกใบครืไองคอม 10,000 ส ากนัดปลัดฯ
พิวตอร์ละอุปกรณ์ ขนาด 12 U (ฝຆายผนฯ)
จ านวน 1 ตูຌ21. ตูຌส าหรับจัดกใบครืไองคอม - - 20,000 - -
พิวตอร์ละอุปกรณ์ ชนิดติด
ผนัง ขนาด 12 U จ านวน 1 ตูຌ
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา8 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.กຌาอีๅส านักงาน 15,000 - - - - กอง
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 5 ตัว สาธารณสุขฯ - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ 2.ตຍะหนຌาขาวขนาด 13,000 - - - -
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน เมนຌอยกวา 60x150x75ซม
อยางพียงพอ จ านวน 10 ตัว3.พัดลมเอนๅ า 60,000 - - - -

จ านวน 12 ตัว4.กຌาอีๅพลาสติกบบมี 4,000 - - - -
พนักพิง จ านวน 10 ตัว5. ทรศัพท์เรຌสาย - 10,000 - - -
จ านวน 4 ครืไอง6. ทนกลาวปຂดงาน (พดียม) - 10,000 - - -
จ านวน 2 อัน7. ตูຌหลใกกใบอกสาร 15 ลิๅนชัก - 4,500 - - -
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา9 รักษาความสงบภาย฿น คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.กຌาอีๅพักคอย 4 ทีไนัไง 200,000 - - - - ส านักปลัดฯ
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 20 ชุด (ฝຆายปกครอง) - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ 2.ครืไองปรับอากาศขนาด 24,000 - - -
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน เมนຌอยกวา 18,000 บีทียู 
อยางพียงพอ จ านวน 1 ครืไอง3.ตຍะหมูบูชา จ านวน 1 ชุด 8,500 - - -4. คาน์ตอร์ จ านวน 1 ชุด - 35,000 - - -5. ชุดตຍะสนามเมຌจริง - 47,500 - - -

จ านวน 5 ชุด6. ตูຌกใบอกสารบานลืไอน 9,600 - - - -
ทรงสูง จ านวน 2 ตูຌ7. ตຍะท างานพรຌอมกຌาอีๅ - 15,000 - - -
หนังบุนวม จ านวน 1 ชุด8.กຌาอีๅหนังบุนวม จ านวน 2 ตัว - 10,000 - - -9. ตูຌกใบอกสาร 15 ลิๅนชัก - 15,000 - - -
จ านวน 2 ตูຌ10. ตูຌกใบอกสาร 4 ลิๅชัก - 7,900 - - -11. ตูຌกใบอกสารบานลืไอน - 6,000 - - -
จ านวน 1 ตูຌ12. กຌาอีๅพักคอยชนิด 3 ทีไนัไง - 200,000 - - -
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

จ านวน 20 ชุด13. กຌาอีๅพักคอยชนิด 4 ทีไนัไง - - - 200,000 -
จ านวน 20 ชุด14.ตຍะพับอนกประสงค์ - - 7,000 - -
จ านวน 2 ตัว15.กຌาอีๅสนามเมຌครงหลใกบบ - - 110,000 - -
มีพนักพิง
จ านวน 20 ตัว16. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิๅว - - 27,000 - -
จ านวน 4 ตัว17. ถังนๅ าบบพลาสติก ขนาด - - 64,000 - -
ความจุ 2,000 ลิตร
จ านวน 10 ถัง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา10 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.ตูຌบานลืไอนกระจก 4,500 - - - - กองชาง
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 1 ตูຌ - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ 2. ชัๅนวางของ 5 ชัๅน เมนຌอย - - 150,000 - - กองชาง
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน กวา 23 ชอง จ านวน 1 ชุด
อยางพียงพอ 3. ตຍะท างานพรຌอม กຌาอีๅ 7,000 - - - -

จ านวน 1 ชุด4. ครืไองปรับอากาศ บบยก 17,000 - - - -
สวนชนิดติดผนัง ขนาด 12000
บีทียู5.ครืไองปรับอากาศ บบยก - - 47,000 - -
สวนชนิดตัๅงพืๅนหรือชนิดขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู6. ตูຌหลใกบบ 2 บาน - - 22,000 - - กองชาง
จ านวน 4 ตูຌ7. ตຍะท างานหลใก - - 9,000 - -
จ านวน 2 ตัว8. กຌาอีๅส านักงาน - - 4,000 - -
จ านวน 2 ตัว
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา11 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ กองการศึกษา กองการศึกษา
พียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 1.ตຍะประชุมขนาดเมนຌอย - - - 25,000 -2.พืไอพิไมประสิทธิภาพการ กวา 6x1.5x0.75 มตร
ปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 1 ชุด3.พืไอปຓนอุปกรณ์฿นการ 2.กຌาอีๅประธานทีไประชุม - - - 3,000 -
สนับสนุนการจัดการรียน จ านวน 1 ตัว
การสอน 3.กຌาอีๅผูຌขຌารวมประชุม - - - 23,800 -

จ านวน 14 ตัว4. ทีไวางหนังสือพิมพ์พรຌอม - - 12,500 - -
เมຌหนีบ จ านวน 5 ชุด5. ครืไองคลือบบัตรพลาสติก 5,000 - - - -
ขนาด A4 จ านวน 1 ครืไอง6. ตูຌบานลืไอนกระจกสูง 28,000 - - - -
ขนาดเมนຌอยกวา 90x45x180
ซม. จ านวน 4 ตูຌ7. ตຍะท างานพรຌอมกຌาอีๅ 38,000 - - - -
จ านวน 4 ชุด8. ครืไองดูดฝุຆน - 39,000 - - - (ศพด.รร.บຌานทุงคา
จ านวน 3 ครืไอง ศพด.ท.หลมตุຍกก
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา9. ครืไองปรับอากาศ บบยก 32,400 - - - -
สวนชนิดขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 ครืไอง10. ครืไองปรับอากาศ บบยก 282,000 - - - -
สวนชนิดขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 
จ านวน 6 ครืไอง11. ทรศัพท์ จ านวน 9 ครืไอง 5,400 - - - -12. ครืไองทรสาร 1,800 - - - -
จ านวน 1 ครืไอง13. ตูຌสาขาทรศัพท์  จ านวน 18,000 - - - -1 ครืไอง14.ตูຌอกสาร (บานลืไอน) - - 22,500 - -
จ านวน 3 ตูຌ(ศพด.ทต.รัษฎา)1.ตูຌกใบอกสารกระจกบาน 24,000 - - - -
ปຂด ขนาด 45x600 ซม.
จ านวน 2 ตูຌ
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา(ศพด.บຌานทารือ฿หม)1.ครืไองคลือบบัตรพลาสติก 5,000 - - - -
ขนาด A4 จ านวน 1 ครืไอง2.ฉากบังตา 3 ตอน (สตน 8,700 - - - -
ลส) พรຌอมผຌา ขนาด 200x165 ซม. ครงท าดຌวยทอกลม3.ตຍะครู 3 ลิๅนชักพรຌอมกຌาอีๅ 21,000 - - - -
จ านวน 3 ชุด(ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ)1.ครืไองคลือบบัตรพลาสติก 5,000 - - - -
ขนาด A4 จ านวน 1 ครืไอง2.ครืไองฟอกอากาศ 180,000 - - - -
จ านวน 6 ครืไอง3.พัดลมคจรติดผนังขนาด 36,000 - - - -24 นิๅว จ านวน 12 ครืไอง4.ตูຌกใบของติดผนัง ขนาด 280,000 - - - -1.50x0.35x0.65 มตร
พรຌอมติดตัๅง จ านวน 8 ตูຌ

457



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา5.ชัๅนวางของลน 5 ชอง 35,000 - - - -
จ านวน 35 ตูຌ6.ชัๅนวางทีไนอน 3 ชอง 54,600 - - - -
จ านวน 78 ตูຌ7.ชัๅนขຌามุม 3 ชอง 8,400 - - - -
จ านวน 12 ตูຌ8.ชัๅนวางของยีราฟ 18,000 - - - -
ขนาดกวຌาง 34 ซม.ยาว 82 ซม.
สูง 80 ซม. จ านวน 6 ตูຌ

ศพด.ทศบาลรัษฎา(หลมตุຍกก)1.ครืไองคลือบบัตรพลาสติก 5,000 - - - -
ขนาด A 4 จ านวน 1 ครืไอง 2.ตຍะครู 3ลิๅนชักพรຌอมกຌาอีๅ 14,000 - - - -
จ านวน 2 ชุด  (รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา)1.ตูຌกใบอกสารบานลืไอน 14,700 - - - -
กระจก ขนาด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา90x45x183 ซม.
จ านวน 1 ตูຌ2.ตูຌหลใกบานทึบสูงขนาดเม 45,000 - - - -
นຌอยกวา 90x45x183 ซม.
จ านวน 2 ตูຌ3.ตูຌหลใกกใบอกสาร2ตอน - 81,000 - - -
พรຌอมลิๅนชักกใบของ 9 ตูຌ4.พัดลมพดาน จ านวน 8 ตัว 24,000 - - -5.พัดลมคจร จ านวน 4 ตัว 8,800 - - -6.ตูຌบานลืไอนกระจกสูง  ขนาด - - 27,000       -
เมนຌอยกวา กวຌาง 91x45x183
ซม. จ านวน 4 ตูຌ -7.ชัๅนวางรองทຌา  30 ชอง ขนาด - - 86,400       - -
เมนຌอยกวา กวຌาง 25x ยาว 200x -
สูง 55 ซม.  จ านวน 6 ชุด -
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา8.ตຍะประชุม 10-12 ทีไนัไง - - - - 20,000    
ประกอบดຌวย - ตຍะ ขนาดเมนຌอยกวา 150 x60 x 75 ซม. - ตຍะตอคຌงชุดประชุม ขนาด
เมนຌอยกวา 150 x 75 ซม.9.กຌาอีๅส าหรับนัไงประชุมมีพนัก - - - - 18,000    
พิงขึๅนครงหลใก ขนาดเมนຌอย
กวากวຌาง 58 ลึก 59 สูง 92 ซม.
จ านวน 12 ตัว10. ครืไองปรับอากาศบบยก - - 55,900       - -
สวน บบตัๅงพืๅนหรือบบขวน
ขนาด 48,000 บีทียู
จ านวน 1 ตัว
ศพด.ท.1 (บຌานทารือ฿หม)1.ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอมกຌาอีๅ - - 30,000       - -
ส าหรับดใกปฐมวัย 
จ านวน 10 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

ศพด.ท.2 (บຌานทุงคาฯ)1. ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอมกຌาอีๅ - - 30,000       - -
ส าหรับดใกปฐมวัย 
จ านวน 10 ชุด2. ครืไองปรับอากาศ บบยก - - 61,200       - -
สวน บบตัๅงพืๅนหรือบบขวน
ขนาด 20,000 บีทียู
จ านวน 2 ตัว
ศพด.ท.3 (บຌานกูຌกู)1. ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอมกຌาอีๅ - - 30,000       - -
ส าหรับดใกปฐมวัย 
จ านวน 10 ชุด2. ตูຌบานลืไอนกระจกสูง ขนาด 27,000
เมนຌอยกวา 90x45x180 ซม. -
จ านวน 4 ตูຌ

ศพด.ท.4 (บຌานหลมตุຍกก) -1. ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอมกຌาอีๅ - - 30,000       -
ส าหรับดใกปฐมวัย 
จ านวน 10 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา2. ครืไองปรับอากาศ บบยก - - 122,400     -
สวน บบตัๅงพืๅนหรือบบขวน -
ขนาด 20,000 บีทียู
จ านวน 4 ตัว
รงรียนทศบาลรัษฎา1. ตຍะคอมพิวตอร์พรຌอมกຌาอีๅ - - 90,000       -
ส าหรับดใกปฐมวัย 
จ านวน 30 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา12 สังคมสงคราะห์ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - พืไอพิไมประสิทธิภาพการ 1. ตຍะท างานพรຌอมกຌาอีๅ 40,000 - - - - กองสวัสดิการ
ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 4 ชุด สังคม - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 2. กຌาอีๅท างาน จ านวน 4 ชุด 20,000 - - - -
฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ 3. พัดลมพดาน จ านวน 8 ตัว 24,000 - - - -4. พัดลมคจร ขนาดเมนຌอย 12,000 - - - -

กวา 18 นิๅว จ านวน 4 ตัว5. ครืไองปรับอากาศ ชนิด 25,900 - - - -
ขวนขนาดเมนຌอยกวา 15,000 บีทียูจ านวน 1 ครืไอง6. ครืไองทรสารบบ฿ชຌกระดาษ - 18,000 - - -
ธรรมดา จ านวน 1 ครืไอง7. ทรศัพท์  บบเรຌสาย - 5,000 - - -
จ านวน 2 ครืไอง8. กระดานฟลิปชาร์ท - - 18,000 - -
จ านวน 3 ตัว9. ตຍะหนຌาขาว
จ านวน 15 ตัว - 19,500 - - -10. พัดลมเอนๅ า จ านวน 6 ตัว - 30,000 - - -2,093,700 755,000 1,108,900 251,800 38,000
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา13 รักษาความสงบภาย฿น คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟງาละวิทยุ 1.พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 1.ครืไองรับ-สงวิทยุสืไอสาร 120,000 - - - - ส านักปลัดฯ
พียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (ฝຆายปกครอง)

จ านวน 10 ครืไอง2. จัดซืๅอครืไองรับ-สงวิทยุ 56,000 48,000 48,000 48,000 -
ดังนีๅ1.1 ชนิดประจ าทีไ1.2 ชนิดมือถือ3. วิทยุ 40 w จ านวน3ครืไอง - 75,000 - - -4. ครืไองบันทึกสียง - 10,000 - - -
จ านวน 1 ครืไอง5.เฟสองสวางฉุกฉินคลืไอนทีไ - - 400,000 - -
จ านวน 4 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา14 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟງาละวิทยุ 1.พืไอ฿หຌมีครืไองมือ (ศพด.บຌานทารือ฿หม) กองการศึกษา
ครืไอง฿ชຌพียงพอส าหรับ 1.ครืไองขยายสียงบบพกพา 6,000 - - - -
การปฏิบัติงาน พรຌอม USB/SD CARD ลน 2.พืไอพิไมประสิทธิภาพ MP3/ FM ครืไองขยายเรຌสาย
การปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ บบหิๅว 15- 50 3.พืไอปຓนอุปกรณ์฿นการ วัตต์ Portable sound 
สนับสนุนการจัดการรียน system  จ านวน 2 ครืไอง
การสอน (ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ)1.ครืไองลน DVD/Bluy-ray 28,000 - - - -

จ านวน 7 ครืไอง(กองการศึกษา)1.ชุดครืไองสียงชนิดพกพา 100,000 - - - -
ครืไองสียงคลืไอนทีไ 
พรຌอม Bluetooth ฿นตัว 
จ านวน 2 ตัว2.ทรทัศน์สี LED สมาร์ททีวี 120,000 - - - -
ขนาดเมนຌอยกวา 50 นิๅว 
จ านวน 4 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา(รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา)1.ทรทัศน์สี LED ขนาด เม - 105,000 - - -
นຌอยกวา 29 นิๅว จ านวน 7
ครืไอง2.ครืไองลน DVD/Bluy-ray - 28,000 - - -
จ านวน 7 ครืไอง
ศพด.ท.4 (บຌานหลมตุຍกก)1. ทรทัศน์ อลอีดี (LED TV) - - 72,600      - -
ขนาด เมนຌอยกวา 40 นิๅว 
ระดับความละอียดจอภาพ 1920x1080 พิกซล 
จ านวน 6 ครืไอง2. ครืไองลน DVD/Bluy-ray - - 24,000       - -
จ านวน 6 ครืไอง .3.ทรทัศน์ อลอีดี (LED TV) บบ - - - 74,800       - (รร.ทต.รัษฎา/Smart TV ขนาดเมนຌอยกวา 48 ศพด.ท.1,2,4)
นิๅว ระดับความละอียดจอภาพ 1920x1080 พิกซล 
จ านวน 4 ครืไอง 
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา15 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟງาละ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1. ทรทัศน์ อล อี ดี 13,100 - - - - กองชาง
วิทยุ การปฏบัติงานของจຌาหนຌาทีไ (LED TV) ระดับความละอียด - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ จอภาพ

฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ 1920*1080 พิกซล
ขนาด 40 นิๅว2. คมเฟอลูมินียม ส าหรับ - 110,000 110,000 110,000 - กองชาง
หลอดฟลูออรสซนต์ (100 คม) (100 คม) (100 คม)
จ านวน 300 คม3. คมเฟถนนอลูมินียม ส าหรับ - 490,000 490,000 490,000 -
หลอดอลอีดี T8 (300 คม) (300 คม) (300 คม)
จ านวน 900 คม4. คมเฟถนน LED เมนຌอยกวา - 875,000 875,000 875,000 -110 วัตต์ (50 คม) (50 คม) (50 คม)
จ านวน 150 คม5. คมเฟถนนอลูมินียม ส าหรับ - 328,000 205,000 205,000 -
หลอดซดียม 250 W. (80 คม) (50 คม) (50 คม)
จ านวน 180 คม6.คมเฟถนน LED เมนຌอย 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -
กวา 110 วัตต์ พรຌอมติดตัๅง (100 ชุด) (100 ชุด) (100 ชุด) (100 ชุด)
จ านวน 400 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา7. คมเฟถนน อลอีดี (LED) - 16,710,000 - - -
ขนาดเมนຌอยกวา 110 วัตต์
พรຌอมอุปกรณ์ครบชุด
จ านวน 600 คม468



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา16 บริหารงานทัไวเป คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เฟฟງาละ  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 1. ชุดเมครฟนส าหรับหຌอง - 250,000 - - - ส านักปลัดฯ
วิทยุ ฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ ประชุม ชัๅน3 (ฝຆายอ านวยการ) - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 2. ระบบครืไองสียงหຌองประชุม - 409,000 - -

การปฏบัติงานของจຌาหนຌาทีไ สภาฯ ประกอบดຌวย2.1ล าพงคูหนຌา จ านวน 4 ตัว - (74,000) - -2.2 ชุดคอนทรล เมค์ประชุม - (22,000) - -
จ านวน 1 ครืไอง2.3 เมค์ ส าหรับประธานสภาฯ - (7,500) - -
จ านวน 1 ตัว2.4 เมค์ส าหรับสมาชิกสภาฯ - (223,200) - -
จ านวน 36 ตัว2.5 สายเมค์ 12 มตร - (11,200) - -
จ านวน 4 สຌน2.6 สายเมล์ตอพวง ขนาด - (7,400) - -2.5 ม.  จ านวน 4 สຌน2.7 ครืไองขยายสัญญาณสียง - (14,900) - -
จ านวน 1 ครืไอง2.8 เมค์ครฟนเรຌสาย - (35,800) - -
จ านวน 2 ตัว2.9 ครืไองส ารองเฟฟງา - (13,000) - -
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา3.คมเฟพดานหลอด LED - 78,000 - -
เมนຌอยกวา 16 วัตต์
จ านวน 30 คม4.คมสปอร์ตเลท์ LED MR - 26,400 - -16 DIM
จ านวน 12 คม

2,943,100 21,529,000 5,238,000 4,302,800 0
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา17 สังคมสงคราะห์ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณาละ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1. กลຌองถายภาพนิไง - 20,000 - - - กองสวัสดิการ
ผยพร การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ระบบดิจิตอล จ านวน (1 ครืไอง) สังคม - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ 2 ครืไอง

ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 2.ติดตัๅงระบบครืไองขยาย 464,000 - - - -
อยางพียงพอ สียง ละ ปรจค

ตอร์พรຌอมจอรับภาพ ดังนีๅ1.จอรับภาพ ชนิดมอตอร์ (20,000) - - - -
เฟฟງา จ านวน 1 จอ2.ครืไองมัลติมีดียปรจค (33,000) - - - -
ตอร์ จ านวน 1 ครืไอง3.อมป์ 5 Zone (20,000) - - - -
จ านวน 1 ชุด4.ตูຌล าพงติดผนัง (240,000) - - - -
จ านวน 8 ตัว5.ตูຌ Rack + ถาด 1U&2U (9,100) - - - -(มีฝาปຂดหนຌาหลัง) 
จ านวน 1 ชุด6.ครืไองลน DVD /USB (2,400) - - - -
จ านวน 1 ครืไอง7.เมครฟนเรຌสาย (34,000) - - - -
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

จ านวน 2 ชุด8.เมครฟนมีสาย บบ (7,200) - - - -
เดนามิกมีสวิตส์ปຂด/ปຂด
จ านวน 2 ชุด9.สายสัญญาณ ทอรຌอยสาย (50,900) - - - -
อุปกรณ์ชืไอมตอระบบทัๅง
หมด จ านวน 1 งาน10.บริการติดตัๅง จ านวน 1 งาน (47,400) - - - -472



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา18 ผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณาละ 1.พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ (ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ) กองการศึกษา
ผยพร พียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 1. กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด 350,000 - - - -2.พืไอพิไมประสิทธิภาพการ ประกอบดຌวย

ปฎิบัติของจຌาหนຌาทีไ  - กลຌองทรทัศน์วงจรปຂดอิน3.พืไอปຓนอุปกรณ์฿นการ ฟารด ชนิดสีบบมุมมองคงทีไ
สนับสนุนการจัดการรียน ขนาดเมนຌอยกวา 3.6 มม. 
การสอน จ านวน 27 ชุด  (ทรงดม-

ส าหรับภาย฿น) - กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด
อินฟรารด ชนิดสีบบ
มุมมองคงทีไขนาดเมนຌอยกวา 3.6  ม.ม. จ านวน 13 ชุด(ทรงกระบอก-ส าหรับภาย฿น) - ครืไองบันทึกภาพบบ
ดิจิตอล จ านวน 2 ชุด - จอภาพบบ LCD หรือLED 
ขนาดเมนຌอยกวา 18.5 นิๅว 
จ านวน 2 ชุด - ตูຌ RACK ขนาด 19 นิๅว 
จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา - ครืไองส ารองเฟ ขนาด1400 VA จ านวน 1 ครืไอง2. ครืไองบันทึกสียงระบบ 2,500 - - -
ดิจิตอล ความจุเมนຌอยกวา   2 GB จ านวน 1 ครืไอง3. ชุดครืไองสียงตามสาย 200,000 - - -
พรຌอมคาติดตัๅงประกอบดຌวย  -อมป์ 5 Zone จ านวน 1 ชุด- เมค์ประกาศสียงดนตรี 
จ านวน 1 ชุด- ล าพงฮอร์น จ านวน  8 ชุด- ตูຌล าพง จ านวน  9 ชุด- ตูຌ Rack + ถาด 1 U&2U 
จ านวน 1 ชุด- ครืไองลน DVD/USB
จ านวน  1 ชุด4. ชุดครืไองสียงพกพา     100,000 - - -
ครืไองสียงคลืไอนทีไ ดຌวยพาว
วอร์มิกซอร์ 8 อินพุต 300 w(2×150 w) ล าพง 8 นิๅว  
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา2 ทาง พรຌอม Blutooth     
฿นตัว  พรຌอมเมครฟน
จ านวน  2 ตัว(รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา)1.ระบบครืไองสียงหຌองประชุม 464,000 - - -
ประกอบดຌวย - จอรับภาพ ขนิดมอตอร์เฟฟງา (20,000) - - -
จ านวน 1 จอ - ครืไองมัลติมีดีย ปรจค (33,000) - - -
ตอร์ จ านวน 1 ครืไอง - อมป์ 5 Zone จ านวน 1 ชุด (20,000) - - - - ตูຌล าพงติดผนัง จ านวน 8 ตัว (240,000) - - - - ตูຌ Rack + ถาด 1U&2U (9,100) - - -(มีฝาปຂดหนຌาหลัง) จ านวน 1 ชุด - ครืไองลน DVD /USB (2,400) - - -
จ านวน 1 ครืไอง - เมครฟนเรຌสาย (34,000) - - -
จ านวน 2 ชุด - เมครฟนมีสาย บบ (7,200) - - -
เดนามิกมีสวิตส์ปຂด/ปຂด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

จ านวน 2 ชุด(พรຌอมอุปกรณ์ละติดตัๅง) (98,300) - - -2. ทรทัศน์ อลอีดี (LED TV) 117,900 - - -
ขนาด 40 นิๅว ระดับความ
ละอียดจอภาพ 1920x1080 
พิกซล จ านวน 9 ครืไอง3. จอรับภาพ ชนิดมอตอร์ 9,500 - - -
เฟฟງา ขนาดสຌนทยงมุม 100
นิๅว จ านวน 1 จอ4. ครืไองมัลติมีดียปรจคตอร์ 28,200 - - -
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSILumenns  จ านวน 1 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา19 บริหารงานทัไวเป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณาละ  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 1.ครืไองบันทึกสียงพรຌอม 50,000 - - - - ส านักปลัดฯ
ผยพร พียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ถอดสียง จ านวน 1 ชุด (งานกิจการสภาฯ) - พืไอพิไมประสิทธิภาพการ 2.กลຌองถายภาพ ระบบดิจิตอล - 27,200 - - -

ปฎิบัติของจຌาหนຌาทีไ ความละอียดเมนຌอยกวา 16 กองคลัง
ลຌานพิกซล  จ านวน 2 ครืไอง (งานจัดกใบ3.ครืไองมัลติมีดียปรจคตอร์ 30,300 - - - - รายเดຌละงาน
ขนาดเมนຌอยกวา 3,500 ANSI ส านักปลัดฯLumens  จ านวน 1 ครืไอง (ฝຆายอ านวยการ)4.กลຌองบันทึกภาพ - - 95,000 - - ส านักปลัดฯ
จ านวน 1 ชุด (ฝຆายผนฯ)5.กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด 84,000
ชนิดครือขายบบมุมมอง
คงทีไส าหรับติดตัๅงภาย฿นอา
คาร จ านวน 13 ชุด6.กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด 98,400
ชนิดครือขายบบมุมมอง
คงทีไส าหรับติดตัๅงภายนอก
อาคาร  จ านวน 12 กลຌอง7. อุปกรณ์บันทึกภาพผานครือ 110,000
ขายบบ 16 ชอง จ านวน2ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา8. ทรทัศน์ อลอีดี (LED) 30,000
ขนาด 40" จ านวน 2 ครืไอง
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา20 การรักษาความ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณาละ  - พืไอความปลอดภัย฿นชีวิต 1.กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด ชนิด 33,000 333,000 165,000 165,000 165,000 ส านักปลัดฯ 
สงบภาย฿น ผยพร ละทรัพย์สินของประชาชน ครือขาย บบมุมมองคงทีไ (1 ชุด) (10 ชุด) (5 ชุด) (5 ชุด) (5 ชุด) (ฝຆายปกครอง)

ส าหรับติดตัๅงภายนอกอาคาร2. กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด 92,000 - - - ส านักปลัดฯ 
จ านวน 4 ตัว (ฝຆายปกครอง)3. อุปกรณ์บันทึกภาพผาน 24,000 - - -
ครือขาย (NVR) บบ 8 ชอง4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 9,500 - - -
บบ POE บบ 8 ชอง5.กลຌองบันทึกติดหมวกดับพลิง - - 400,000 - - ส านักปลัดฯ 
จ านวน 8 ตัว (ฝຆายปกครอง)6.อุปกรณ์ GPS ติด฿นรถยนต์ - - 200,000 - -
ดับพลิง 
จ านวน 9 ตัว7.กลຌองบันทึกติดตัๅง฿นรถยนต์ - - 200,000 - -
ดับพลิง 
จ านวน 9 ตัว8.ชุดอากาศยานเรຌคนขับส าหรับ - - 200,000 - -
ถายภาพทางอากาศ (ดรน)
จ านวน 1 ชุด

479



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา21 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ฆษณาละ  - พืไอความปลอดภัย฿นชีวิต 1. ระบบติดตามยานพาหานะ - 415,000 - - สาธารณสุข
ผยพร ละทรัพย์สินของประชาชน ประกอบดຌวย ละสิไงวดลຌอม - พืไอพิไมประสิทธิภาพการ 1.1 ครืไอง GPS พรຌอมติดตัๅง - (105,000) - -

ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 14 ครืไอง1.2 คาบริการรับ-สง ขຌอมูล - (53,200) - -
รายปจ านวน 14 ครืไอง1.3 คาบริการหนຌาวใบหลัก฿น - (107,000) - -
การสดงขຌอมูลพรຌอมบ ารุง
รักษา฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌอยาง
ตอนืไอง 1 ระบบ1.4 คาจัดกใบละวิคราะห์ - (149,800) - -
ขຌอมูล2. กลຌองติดหนຌารถพรຌอม - 70,000
อุปกรณ์ จ านวน 14 ครืไอง - -3. กลຌองถายภาพระบบดิจิตอล - 13,600 -
จ านวน 1 ครืไอง - -1,974,900 393,800 2,067,400 165,000 165,000
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รวม



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา22 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบຌาน  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.ตูຌยใน ขนาดเมนຌอยกวา 15,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ
งานครัว การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ครืไอง - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ 2. ตูຌยในขนาดเมนຌอยกวา 9 - 30,000 - - - กองสาธารณสุข

ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน คิวบิกฟุต  จ านวน 2 ครืไอง ละสิไงวดลຌอม
อยางพียงพอ481



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา23 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบຌาน 1.พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ (ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ) กองการศึกษา
งานครัว พียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 1.ตูຌยใน ขนาดเมนຌอยกวา 9 - - - 15,500 -2.พืไอพิไมประสิทธิภาพการ คิวบิกฟุต  จ านวน 1 ครืไอง

ปฎิบัติของจຌาหนຌาทีไ 2. คูลลอร์ตຌมนๅ ารຌอน 26,000 - - - -3.พืไอปຓนอุปกรณ์฿นการสนับ ขนาดความจุ เมนຌอยกวา14 
สนุนการจัดการรียนการสอน ลิตร จ านวน 1 ฿บ3.ชัๅนขวนปรงสีฟัน นืๅอเมຌ 15,000 - - - -

ยางพาราขนาด80x100 ซม. 
จ านวน 6 อัน4. ครืไองกรองนๅ าพรຌอมอุปกรณ์ - - - - 239,000
จ านวน 1 ชุด  ประกอบดຌวย1) ชุดครืไองกรองนๅ า2) ป๊ัมจายนๅ าสตนลส3) ครืไองผลิตสง4) กรองสนิม5) กรองกลิไน6) กรองหินปูน7) ตูຌคอนทรล8) ถังกใบนๅ า9) คาบริการติดตัๅง

482



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา5. ครืไองซักผຌาบบธรรมดา - 54,000 - - - (ศพด.รร.บຌานทุงคา
ขนาด 15 กิลกรัม ศพด.ท.หลมตุຍกก
จ านวน 3 ครืไอง ศพด.บຌานทารือ฿หม)6. ครืไองฉีดนๅ า - 70,000 - - - (ศพด.รร.บຌานทุงคา
จ านวน 2 ครืไอง ศพด.ท.หลมตุຍกก)7.ครืไองฉีดนๅ ารงดันสูง - - 19,000 - -
จ านวน 1 ครืไอง กองการศึกษา8.ครืไองซักผຌาบบธรรมดา - - 18,000       
ขนาด 15 กิลกรัม จ านวน 1 ครืไอง

483



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา24 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบຌาน  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ 1. ถังรองรับขยะมูลฝอย (ถัง 900,000  900,000 - - กองสาธารณสุข
งานครัว ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ คอนทนนอร์) ขนาดความจุ ละสิไงวดลຌอม - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ เมนຌอยกวา 4 ลูกบาศก์มตร

฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ จ านวน 6 ถัง2. ตูຌยใน ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15,000 - - - - กองชาง484



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา25 บริหารงานทัไวเป คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบຌาน  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ 1.ครืไองท านๅ ารຌอน-นๅ ายใน - - 25,100 - - ส านักปลัดฯ
งานครัว ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 1 ครืไอง (งานบริการฯ) - พืไ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ

พียงพอตอการ฿หຌบริการ
ประชาชน

971,000 154,000 944,100 15,500 239,000
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รวม



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา26 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การกษตร  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.ครืไองพนสะพายหลัง 900,000 - 900,000 - - กองสาธารณสุขฯ
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ชนิดละอองฝอย  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ จ านวน 2 ครืไอง
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 2.ครืไองพนหมอกควันบบ 118,000 - - - -
อยางพียงพอ สะพายเหล 

จ านวน 2 ครืไอง3.กรงสุนัขบบพับเดຌ 15,000 - 15,000 - -
จ านวน 3 อัน4. ครืไองพนสารคมีชนิด - 800,000 - - - กองสาธารณสุข
ละอองฝอยละอียด (ULV) ละสิไงวดลຌอม
ขนาด฿หญติดตัๅงบนรถยนต์
จ านวน 1 ครืไอง5. ครืไองพนหมอกควันบบ - 413,000 - - -
สะพายเหล จ านวน 7 ครืไอง (งบสปสช.)6.ครืไองปรรูปวัสดุอินทรีย์ - - 6,800,000 - - กองสาธารณสุข
บบติมอากาศ ขนาดความจุ ละสิไงวดลຌอม
เมนຌอยกวา 10 ลูกบาศก์มตร
พรຌอมระบบปรรูป
จ านวน 1 ครืไอง

486



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา27 บริหารงานทัไวเป คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การกษตร  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 1. ครืไองสูบนๅ า ขนาดเมนຌอย 65,000 - - - - ส านักปลัดฯ
฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ กวา 10 รงมຌา ระบบเฟ 380 (ฝຆายอ านวยการ) - พืไอ฿ชຌทดทนของดิมทีไ วลท์ 
ช ารุด 2. ครืไองป๊ัมนๅ า พรຌอมติดตัๅง - 170,000 - - - ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 ชุด (ฝຆายอ านวยการ)487



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา28 การรักษาความ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การกษตร  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ 1.ครืไองสูบนๅ าบบทุนลอย - - 500,000 - - ส านักปลัดฯ
สงบภาย฿น ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ (ผายปกครอง) - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ

฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ

1,098,000 1,383,000 8,215,000 0 0
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รวม



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา29 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.รถบรรทุกขยะมูลฝอย - - - 2,500,000 - กองสาธารณสุขฯ
ละขนสง การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ บบลังคอนทนนอร์ - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ ขนาดความจุเมนຌอยกวา

ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 4 ลูกบาศก์มตร จ านวน
อยางพียงพอ 1 คัน 2.รถบรรทุกขยะมูลฝอยบบ 5,200,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ

อัดทຌายตูຌบรรจุขยะท าดຌวย
สตนลส ความเมนຌอยกวา 5
ลุกบาศก์มตาร จ านวน 2 คัน3.รถจักรยานยนต์ 76,000 - - - - กองชาง
ขนาด 110 ซีซี บบกียร์
ธรรมดา จ านวน 2 คัน4.รถบรรทุก 6 ลຌอ ขนาด 3,000,000 - - - -6 คิว บบทຌายปຂด
จ านวน 1 คัน5.รถปຂกอัพบบททຌาย 1,000,000 - - -
จ านวน 1 คัน6.รถกระชຌาเฟฟງา 6 ลຌอ - 4,500,000 4,500,000 - -
จ านวน 2 คัน (1 คัน) (1 คัน)
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา7.รถบรรทุกขยะบบอัดทຌาย - 4,600,000 4,600,000 2,300,000 2,300,000 กองสาธารณสุข
ความจุเมนຌอยกวา 5 ลูกบาศก์ (2คัน) (2คัน) (1คัน) (1คัน) ละสิไงวดลຌอม
มตร  จ านวน 6 คัน8.รถบรรทุกขยะบบอัดทຌาย - 6,600,000 3,300,000 3,300,000 6,600,000
ความจุเมนຌอยกวา 12 ลูกบาศก์ (2คัน) (1คัน) (1คัน) (2คัน)
มตร  จ านวน 4 คัน   9.รถบรรทุกฉีดนๅ าลຌางถนน - - 5,000,000 - -
ความจุเมนຌอยกวา 6,000 ลิตร
จ านวน 1 คัน 10. รถบรรทุก 6 ลຌอ ขนาดเม - 4,500,000 - - -
นຌอยกวา 240 รงมຌา  พรຌอม
กระบะหลใกปຂด 3 ดຌาน ติดตัๅง
ครนพับ พรຌอมชุดระชຌาเฟฟງา
พรຌอมรีมทคอนทรล ยกสูงเดຌ
เมนຌอยกวา 15 มตร
จ านวน 1 คัน 

490



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา30 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ 1. รถบรรทุก (ดีซล) ขนาด 1 - 729,000 - - - กองสาธารณสุข
ละขนสง ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ คัน ปริมาตรกระบอกสูบเมตไ า ละสิไงวดลຌอม - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ กวา 2,000 ซีซี บบดับบิๅลคบ

฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ จ านวน 1 คัน 2. รถพยาบาล (รถตูຌ) - 2,000,000 2,000,000 - - กองสาธารณสุข
จ านวน 2 คัน ละสิไงวดลຌอม3. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 - 40,800 - - -
ซีซี  จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา31 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ 1.รถบรรทุก (ดีซล) - 729,000 - - กองการศึกษา
ละขนสง ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ สูบเมตไ ากวา 2,000 ซีซี

฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ บบดับบิๅลคบ จ านวน 1 คัน2. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 - - 242,500 - - สถานศึกษา฿น
ซีซี จ านวน 5 คัน สังกัด32 บริหารงานทัไวเป คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ 1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 - 50,500 - - - กองคลัง

ละขนสง ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ซีซี จ านวน 1 คัน (งานผนทีไภาษี) - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 2. รถบรรทุก (ดีซล) บบดับ - 729,000 - - - กองคลัง
฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ บิๅลคใบ จ านวน 1 คัน (งานจัดกใบ

รายเดຌ)
9,276,000 24,478,300 19,642,500 8,100,000 8,900,000
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รวม



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา33 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืไนโ  - พืไอความปลอดภัย฿น 1.คมเฟสัญญาณจราจร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - กองชาง
ชีวิตละทรัพย์สินของ พรຌอมอุปกรณ์
ประชาชน 2.ตูຌควบคุมสัญญาณเฟจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 -

ละติดตัๅงเฟสัญญาณ3.กระจกคຌง 300,000 300,000 300,000 300,000 -4.เฟกระพริบ 300,000 300,000 300,000 300,000 -5.ปງายจราจร 400,000 400,000 400,000 400,000 -

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา34 รักษาความสงบภาย฿น คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ครืไองดับพลิง  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿น 1.จัดซืๅอครืไองชวยหาย฿จ 1,500,000 - - - - ส านักปลัดฯ
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ SCBA (Self Contained (ฝຆายปกครอง) - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ Breathing Apparatus)
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน จ านวน 4 ชุด
อยางพียงพอ 2.จัดซืๅอหัวฉีดนๅ าดับพลิง 200,000 - - - -

ชนิดดຌามจับ สามารถปรับ
มานนๅ าเดຌ จ านวน 4 อัน3.ครืไองฉีดนๅ ายาฟมบบ 350,000 - - - -
สะพายหลัง จ านวน 2ครืไอง4.พัดลมระบายควัน 100,000 - - - -
จ านวน 2 ครืไอง5.ชุดรยตัวฉุกฉิน 250,000 - - - -
จ านวน 2 ชุด6.ชุดผจญพลิง 400,000 - - - -
จ านวน 4 ชุด7.สายดับพลิงพรຌอมขຌอตอ
สวมรใวชนิดทองหลือง
ขนาด 2.5นิๅว จ านวนปละ 10สຌน 160,000 160,000 160,000 160,000 -
ขนาด 1.5นิๅว จ านวนปละ 10 สຌน 120,000 120,000 120,000 120,000 -
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา8. ครืไองชวยหาย฿จ SCBA - 450,000 450,000 450,000 -(Self Contain Breathing (3 ชุด) (3 ชุด) (3 ชุด)Apparatus)
จ านวน 9 ชุด - -9. ชุดผจญพลิง จ านวน 9 ชุด - 360,000 360,000 360,000 -(3 ชุด) (3 ชุด) (3 ชุด)10.หัวปืนฉีดฟมบบจุมถัง - 100,000 100,000 100,000 -
จ านวน 6 ชุด (2 ชุด) (2 ชุด) (2 ชุด)

3,080,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 0
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รวม



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา35 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ  - พืไอ฿หຌมีครืไองมือ 1.ครืไองหาพิกัดดຌวยสัญญาณ 25,000 - - - - กองชาง
ครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ดาวทียมบบพกพา
อยางพียงพอ จ านวน 1 ครืไอง2. ครืไองหาพิกัดดຌวยสัญญาณ - - 14,400 - - กองชาง

ดาวทียม GPS 
จ านวน 1 ครืไอง36 บริหารงานทัไวเป คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ  - พืไอ฿หຌนักรียนเดຌดืไมนๅ าทีไ 1. ลຌอวัดระยะทาง วัดระยะ 9,900 - - - - กองคลัง

สะอาดปราศจากชืๅอรคทุกคน เดຌเกล 10 กิลมตร (งานผนทีไภาษี) - พืไอ฿หຌรงรียนทศบาล
ต าบลรัษฎาเดຌมาตรฐานตาม
รงรียนสงสริมสุขภาพ

34,900 0 14,400 0 0
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา37 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1.พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ (รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา) กองการศีกษา
พียงพอส าหรับการปฏิบัติ 1.ชัๅนกใบฟງมผลงานดใก 80,000 - - - -
งาน จ านวน 16 ตูຌ2.พืไอพิไมประสิทธิภาพ 2.ชัๅนวางหนังสือชว์ปก 45 16,000 - - - -
การปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ องศา จ านวน 8 ตัว3.พืไอปຓนอุปกรณ์฿นการ 3.ชัๅนขวนปรงสีฟัน นืๅอเมຌ 20,000 - - - -
สนับสนุนการจัดการรียน ยางพารา จ านวน 8 อัน
การสอน 4.ชัๅนกใบของลนยีราฟนืๅอเมຌ 96,000 - - - -

จริงพรຌอมกลองพลาสติก 
จ านวน 24 อัน5.ครืไองลนสนาม - - - 1,920,000 -
กลางจຌงพรຌอมติดตัๅงของ
รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา  (ศพด.ร.ร.บຌานทุงคาฯ)1.ชัๅนกใบฟງมผลงานดใกท า 90,000 - - - -
จากเมຌยางพาราจ านวน 18 ตูຌ(ศพด.ทศบาลรัษฎา(หลมตุຍกก))1 ตຍะสนาม ประกอบดຌวย 56,000 - - - --ตຍะหินออน ตงม 
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา(สีไหลีไยม) ขนาดตຍะกลาง 
สຌนผาศูนย์กลาง 60 cm -ตຍะสนาม ชุด วัว นารัก -ตຍะสนาม ชุด กะ นารัก -ตຍะสนาม ชุดรถวสปງา

358,000 0 0 1,920,000 0
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รวม



แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา38 ผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1.พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ (รงรียนทศบาลต าบลรัษฎา) กองการศึกษา
ละการพทย์ พียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 1ครืไองชัไงนๅ าหนักดิจิตอล 44,000 - - - -2.พืไอพิไมประสิทธิภาพ จ านวน 8 ครืไอง

การปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ 2ครืไองวัดอุณหภูมิบบ 20,000 - - - -3.พืไอปຓนอุปกรณ์฿นการ ดิจิตอลจ านวน 8 ครืไอง
สนับสนุนการจัดการรียน (ศพด.บຌานทารือ฿หม)
การสอน 1. เมຌวัดสวนสูง 1,200 - - - -

รายละอียด ดังนีๅ-บอกคาปຓนซนติมตร -
สามารถวัดสวนสูงเดຌสูงสุด 190 cm. -มีความละอียด฿นการวัด 1 cm.
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา39 สาธารณสุข คาครุภัณฑ์ ครุภัฑณ์วิทยาศาสตร์  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ 1. ครืไองนึไงฆาชืๅอระบบเอนๅ า - 95,000 - - - กองสาธารณสุข
หรือการพทย์ ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ จ านวน 1 ครืไอง ละสิไงวดลຌอม - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 2. ครืไองวัดคาความขຌมสงบบ 10,000

฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ พกพา  จ านวน 1 ครืไอง - พืไอ฿ชຌทดทนของดิมทีไ
ช ารุดสียหาย

65,200 95,000 10,000 0 0
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา40 คหะละชุมชน คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอสรຌาง  - พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ 1. รถขในปูน  จ านวน 2 คัน 6,000 - - - - กองชาง
ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ 2. กรวยจราจร สูงเมนຌอยกวา 30,000 - - - - - พืไอ฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ 50 ซม. จ านวน 80 อัน
฿นการปฏิบัติงานอยางพียงพอ 3. สาจราจร สูงเมนຌอยกวา 55,000 - - - -75 ซม. จ านวน 100 อัน4. รถสปรย์ยางอสฟัลท์ - - 6,500,000 - -

ขนาดความจุ เมนຌอยกวา 3,000 ลิตร จ านวน 1 คัน41 อุตสาหกรรมละการ คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอสรຌาง  - พืไอกຌเขปัญหานๅ าทวม 1. ครืไองสูบนๅ าชนิด฿บตัดบดขยะ - 90,000 - - - กองชาง
ยธา Submersible Sewage Pump

เมนຌอยกวา 1.5 กิลลิตรหรือ 2
รง ระบบเฟ 380 V. ทอ 3 นิๅว
จ านวน 2 ครืไอง

91,000 90,000 6,500,000 0 0
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา42 การศึกษา คาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  - พืไอ฿หຌคน฿นชุมชนมีสถานทีไ 1. ชุมชนหาดสนสุข หมูทีไ 7 - - 499,300   - - กองการศึกษา
ออกก าลังกาย ประกอบดຌวย - พืไอ฿หຌคน฿นชุมชนมีสุขภาพ 1.อุปกรณ์บริหารขน-หัวเหล- 93,900       
รางกายทีไขใงรง หนຌาอก (บบถาง-หุบยกตัว) 

จ านวน 1 ชุด2.อุปกรณ์บิดอวละยไ าทຌาสลับ 62,900       
จ านวน 1 ชุด3.อุปกรณ์วิไงตางระดับสลับหัว 72,900       
เหล(บบขຌอหวีไยง) จ านวน1ชุด4.อุปกรณ์ดินสลับขน-ขานว 77,900       
ราบ จ านวน 1 ชุด5.อุปกรณ์ดินอากาศเรຌการกระ 68,900       
ทกดีไยว จ านวน 1 ชุด6.อุปกรณ์ยกนๅ าหนัก (บบยืน) 56,900       
จ านวน 1 ชุด7.อุปกณ์นัไงปัດนจักรยาน 65,900       
จ านวน 1 ชุด2. บริวณศรีสุชาติ2 หมูทีไ 5 - - 484,000   - -
ประกอบดຌวย1.ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 97,800       
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

ดินอากาศ จ านวน 2 ชุด2..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 46,000       
ลูกตุຌมกวงตัว จ านวน 1 ชุด3..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 97,800       
จักรยานกຌาวดิน จ านวน 2 ชุด4..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 49,800       
ซิทอัพบริวณหนຌาทຌอง 
จ านวน 1 ชุด5..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 49,800       
บริหารขาหยียด จ านวน 1 ชุด6..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 49,800       
ผลักบริหารกลຌามนืๅอขน 
จ านวน 1 ชุด7..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 45,000       
ดึงบริหารกลຌามขน 
จ านวน 1 ชุด8..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 48,000       
บิดอวบริหารล าตัว 
จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา3. หมูบຌานอิรวดี หมูทีไ 5 - - 484,000   - -
ประกอบดຌวย1.ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 97,800       
ดินอากาศ จ านวน 2 ชุด2..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 46,000       
ลูกตุຌมกวงตัว จ านวน 1 ชุด3..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 97,800       
จักรยานกຌาวดิน จ านวน 2 ชุด4..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 49,800       
ซิทอัพบริวณหนຌาทຌอง 
จ านวน 1 ชุด5..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 49,800       
บริหารขาหยียด จ านวน 1 ชุด6..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 49,800       
ผลักบริหารกลຌามนืๅอขน 
จ านวน 1 ชุด7..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 45,000       
ดึงบริหารกลຌามขน 
จ านวน 1 ชุด8..ครืไองออกก าลังกายสถานีคู 48,000       
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แบบ ผ 03

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ ป้าหมาย หนวยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

ผนงานพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)
ทศบาลต าบลรัษฎา

งบรประมาณละทีไผานมา

บิดอวบริหารล าตัว 
จ านวน 1 ชุด 0 0 1,467,300 0 029,315,000 56,930,300 54,775,300 21,952,600 9,394,100

.505

รวมทัๅงสิๅน
รวม
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สวนทีไ 4 

การติดตามละประมินผล 
1.การติดตามละประมินผล   นวทาง฿นการติดตามละประมินผล สอดคลຌองกับระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการ
จัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.2548 กຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 3) พ.ศ.2561 ป็นบบทีไ 
กำหนด฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนดำนินการ฿หຌคะนนตามกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ซึไง
ป็นสวนหนึไงของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ดยดำนินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหกสิบวัน นับตวันทีไ
ประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย มีรายละอียด ดังนีๅ 

1. นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌอง
ผนพัฒนาทຌองถิไน ประกอบดຌวย  

ประดในการพิจารณา คะนน 
1. ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 
2. การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวย 65  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (10)  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด (10)  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  3.4 วิสัยทัศน์ (5)  3.5 กลยุทธ์ (5)  3.6 ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ (5)  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  3.8 ผนงาน (5)  3.9 ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม (5)  รวม 100    

คะนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน)        
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  นวทางบืๅองตຌน฿นการ฿หຌคะนนนวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผล
ยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

ประดในการ
พิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

1.ขຌอมูลสภาพทัไวเป
ละขຌอมูลพืๅ นฐาน
ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน  ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 20  

(1) ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับดຌานกายภาพ ชน ทีไตัๅงของหมูบຌาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของหลงนๅำ 
ลักษณะของเมຌ/ปຆาเมຌ ฯลฯ ดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขตการปกครอง  
การลือกตัๅง ฯลฯ (3)   (2) ขຌอมูลกีไยวกับดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขตการปกครอง การ
ลือกตัๅง ฯลฯ ประชากร ชน ขຌอมูลกีไยวกับจำนวนประชากร ละชวงอายุ
ละจำนวนประชากร ฯลฯ (2)   (3) ขຌอมูลกีไยวกับสภาพทางสังคม ชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาสพติด การสังคมสงคราะห์ ฯลฯ (2)   (4) ขຌอมูลกีไยวกับระบบบริการพืๅนฐาน ชน การคมนาคมขนสง การเฟฟງา 
การประปา ทรศัพท์ ฯลฯ (2)  
(5) ขຌอมูลกีไยวกับระบบศรษฐกิจ ชน การกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การทองทีไยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุมอาชีพ รงงานฯลฯ 
ละศรษฐกิจพอพียงทຌองถิไน (ดຌานการกษตรละหลงนๅำ) (2)  
(6) ขຌอมูลกีไยวกับศาสนา ประพณี  วัฒนธรรม ชน การนับถือศาสนา 
ประพณีละงานประจำปี ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน สินคຌาพืๅนมืองละของ
ทีไระลึก ฯลฯ ละอืไนโ (2)  
(7) ขຌอมูลกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ชน นๅำ ปຆาเมຌ ภูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (2)  
(8) การสำรวจละจัดกใบขຌอมูลพืไอการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนหรือการ฿ชຌ
ขຌอมูล จปฐ. (2)  
(9) การประชุมประชาคมทຌองถิไน รูปบบ วิธีการ ละการดำนินการประชุม
ประชาคมทຌองถิไน ดย฿ชຌกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสิน฿จ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประยชน์ รวมกຌปัญหา ปรึกษาหารือ ลกปลีไยนรียนรูຌ 
พืไอกຌปัญหาสำหรับการพัฒนาทຌองถิไนตามอำนาจหนຌาทีไขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน (3)  

2. การวิคราะห์
สภาวการณ์ละ
ศักยภาพ 
                                                   
                                          
                              

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
(1) การวิคราะห์ทีไครอบคลุมความชืไอมยง ความสอดคลຌองยุทธศาสตร์
จังหวัด (ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนยบายของผูຌบริหารทຌองถิไน
รวมถึงความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติละ Thailand 4.0  

20 
   (5)    
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ประดในการ
พิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

2. การวิคราะห์
สภาวการณ์ละ
ศักยภาพ (ตอ)  (2) การวิคราะห์การ฿ชຌผังมืองรวมหรือผังมืองฉพาะละการบังคับ฿ชຌผลของ

การบังคับ฿ชຌ สภาพการณท์ีไกิดขึๅนตอการพัฒนาทຌองถิไน    (3)  
(3) การวิคราะห์ทางสังคม ชน ดຌานรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาสพติด ทคนลยี จารีต ประพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ป็นตຌน (3)  
(4) การวิคราะห์ทางศรษฐกิจ ขຌอมูลดຌานรายเดຌครัวรือน การสงสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสงัคม การพัฒนาอาชีพละกลุมตางโ สภาพทางศรษฐกิจ
ละความปน็อยูทัไวเป ป็นตຌน (3)  
(5) การวิคราะห์สิไงวดลຌอม พืๅนทีไสีขียว ธรรมชาติตางโ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิไงทีไกิดขึๅน การประดิษฐ์ทีไมีผลตอสิไงวดลຌอมละการพัฒนา (3)   (6) ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนา฿นปัจจุบันละ
อกาสการพัฒนา฿นอนาคตของทຌองถิไน ดຌวยทคนิค SWOT Analysis ทีไอาจ
สงผลตอการดำนินงานเดຌก S-Strength (จุดขใง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (อกาส) ละ T-Threat (อุปสรรค) (3)  

3.ยุทธศาสตร์                       
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 60  

สอดคลຌองกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน ประดในปัญหา
การพัฒนาละนวทางการพัฒนาทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ละชืไอมยงหลักประชารัฐผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติละ Thailand 4.0 (10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นขตจังหวัด สอดคลຌองละชืไอมยงกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน ละ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ละชืไอมยงหลักประชารัฐ ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0  (10)  

3 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด สอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนการบริหารราชการ

ผนดิน นยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. ละนยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ ผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ละ Thailand 4.0                  (10)   

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึไงมีลักษณะสดงสถานภาพทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌองการ
จะป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดจน สอดคลຌองกับอกาสละศักยภาพทีไ
ป็นลักษณะฉพาะขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสัมพันธ์กับครงการ
พัฒนาทຌองถิไน (5)  

3.5 กลุยุทธ์ สดง฿หຌหในชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิไงทีไตຌองทำตามอำนาจหนຌาทีไของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไจะนำเปสูการบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืสดง฿หຌหในถึง
ความชัดจน฿นสิไงทีไจะดำนินการ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์นัๅน (5)  

3.6 ปງาประสงค์ของ
ตละประดในกลยุทธ ์ ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ มีความสอดคลຌองละสนับสนุนตอกล

ยุทธ์ทีไจะกิดขึๅน มุงหมายสิไงหนึไงสิไง฿ดทีไชดัจน (5)  
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) ความมุงมัไนอันนวน฿นการวางผนพฒันาทຌองถิไน พืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์ของ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงกิดจากศักยภาพของพืๅนทีไจริง ทีไจะนำเปสู
ผลสำรใจทางยุทธศาสตร ์ (5)  

3.8 ผนงาน ผนงานหรือจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา฿นอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย฿นรืไอง (5)  
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ประดในการ
พิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน

ตใม คะนน
ทีไเดຌ 

฿ดรืไองหนึไงหรือผนงานทีไกิดจากปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด คาปງาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีความ
ชัดจน นำเปสูการจัดทำครงการพัฒนาทຌองถิไน฿นผนพฒันาทຌองถิไนสีไปี ดย
ระบุผนงานละความชืไอมยงดังกลาว 

3.9 ความชืไอมยง
ของยุทธศาสตร์฿น
ภาพรวม ความชืไอมยงองค์รวมทีไนำเปสูการพัฒนาทຌองถิไนทีไกิดผลผลิต/ครงการจาก

ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 Thailand 4.0 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด /ผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัดละ           
ยุทธ ศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (5)  

 รวมคะนน 100   
2. นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไน  

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

 

ประดในการพิจารณา คะนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 
3. การประมินผลการนำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 
4.   ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. ครงการพัฒนา ประกอบดຌวย 60  5.1 ความชัดจนของชืไอครงการ (5)  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ (5)  5.3 ปງ าหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนนำเปสูการตัๅ ง

งบประมาณเดຌถูกตຌอง (5)  5.4 ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  5.5 ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (5)  5.6 ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 (5)  5.7 ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  5.8 ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติ
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ (5)  5.9 งบประมาณ มีความสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) (5)  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาด
วาจะเดຌรับ (5)  5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ (5)  รวม 100 
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คะนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌรับพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไน
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน)  

นวทางบืๅองตຌน฿นการ฿หຌคะนนนวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการ
สอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน
ตใม คะนน

ทีไเดຌ 
1.การสรุปสถานการณ์พัฒนา  ป็นการวิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร

ป ก ค ร อ ง ส ว น ทຌ อ ง ถิไ น  ( ฿ ชຌ ก า ร วิ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
ละ Trend ปัจจัยละสถานการณ์การปลีไยนปลงทีไมีผลตอ
การพัฒนา อยางนຌอยตຌองประกอบดຌวยการวิคราะห์ศักยภาพ
ดຌานศรษฐกิจ,สังคม,ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม) 

10  
2. การประมินผลการนำ
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเปปฏิบัติ
฿นชิงปริมาณ 1) การควบคุมทีไมีการ฿ชຌตัวลขตางโ พืไอนำมา฿ชຌวัดผล฿นชิง

ปริมาณ ชน การวัดจำนวนครงการ กิจกรรม งานตางโ กใคือ
ผลผลิตนัไนองวาป็นเปตามทีไตัๅงปງาหมายอาเวຌหรือเมจำนวน
ทีไดำนินการจริงตามทีไเดຌกำหนดเวຌทาเร จำนวนทีไเมสามารถ
ดำนินการเดຌมีจำนวนทาเหรสามารถอธิบายเดຌตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficency) ของการพัฒนาทຌองถิไนตามอำนาจ
หนຌาทีไทีไเดຌกำหนดเวຌ 

10  
 2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีไ

ดำนินการ฿นชิงปริมาณ (Quantitative)    
3. การประมินผลการนำ
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเปปฏบิตัิ
฿นชิงคุณภาพ 1) การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชิงคุณภาพคือ

การนำอาทคนิคตางโ มา฿ชຌพืไอวัดวาภารกิจ ครงการ 
กิจกรรม งานตางโ ทีไดำนนิการ฿นพืๅนทีไนัๅนโ ตรงตอความ
ตຌองการของประชาชนหรือเมละป็นเปตามอำนาจหนຌาทีไ
หรือเม ประชาชนพึงพอ฿จหรือเม สิไงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำนินการตางโ มสีภาพหรือลักษณะถูกตຌอง คงทน ถาวร 
สามารถ฿ชຌการเดຌตามวตัถุประสงค์หรือเม ซึไงป็นเปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีไบรรลุ
วัตถุประสงค์ละปງาหมายของผนการปฏบิัติราชการตามทีไ
เดຌรับงบประมาณมาดำนนิการ รวมถึงสามารถทียบคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน                                          
2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีไ
ดำนินการ฿นชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน
ตใม คะนน

ทีไเดຌ 
4. ผนงานละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 1) วิ คราะห์ผนงาน งาน ทีไ กิดจากดຌานตางโ มีความ

สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นมิติ
ตางโ จนนำเปสูการจัดทำครงการพัฒนาทຌองถิไนดย฿ชຌ  SWOT Analysis/Demand ( Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ทຌ อ ง ถิไ น ทีไ มี พืๅ น ทีไ ติ ด ต อ กั น                                        
2) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดຌานตางโ ทีไสอดคลຌองกับ
การกຌเขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ ละหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงละดยฉพาะศรษฐกิจพอพียงทຌองถิไน 
(ดຌานการกษตรละหลงนๅำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)   

10      
5. ครงการพัฒนา                     
5.1 ความชัดจนของชืไอครงการ 
         
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับครงการ 
                                                   
5.3 ปງาหมาย(ผลผลิตของ
ครงการ) มีความชดัจนนำเปสู
การตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง   
5.4 ครงการมีความสอดคลຌอง
กับผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี
                                
                                                         

ประกอบดຌวย (5)   ป็นครงการทีไมีวัตถุประสงค์สนองตอผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดำนินการพืไอ฿หຌ
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทีไกำหนดเวຌ ชืไอครงการมีความชัดจนมุงเปรืไอง฿ดรืไองหนึไง 
อานลຌวขຌา฿จเดຌวาจะพัฒนาอะเร฿นอนาคต 
มีวัตถุประสงค์ชัดจน (clear objective) ครงการตຌองกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคลຌองกับความป็นมาของครงการ สอดคลຌอง
กับหลักการละหตุผล วิธีการดำนินงานตຌองสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ มีความป็นเปเดຌชัดจน มีลักษณะฉพาะจาะจง                                                                                                                           

(5)  
สภาพทีไอยาก฿หຌกิดขึๅน฿นอนาคตป็นทิศทางทีไตຌองเป฿หຌถึง
ปງาหมายตຌองชัดจน สามารถระบุจำนวนทาเร กลุมปງาหมาย
คืออะเร มีผลผลิตอยางเร กลุมปງาหมาย พืๅนทีไดำนินงาน ละ
ระยะวลาดำนินงานอธิบาย฿หຌชัดจนวาครงการนีๅจะทำทีไเหน 
ริไมตຌน฿นชวงวลา฿ดละจบลงมืไอเร ฿ครคือกลุมปງาหมายของ
ครงการ หากกลุมปງาหมายมีหลายกลุม ฿หຌบอกชัดลงเปวา
฿ครคือกลุมปງาหมายหลัก ฿ครคือกลุมปງาหมายรอง 

(5)    
ครงการสอดคลຌองกับ  (1) ความมัไ นคง (2 ) การสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน (3) การพัฒนาละสริมสรຌาง
ศักยภาพคน (4) การสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียม
กันทางสังคม (5) การสรຌางการติบตคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตร
ตอสิไงวดลຌอม (6) การปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌกิดความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 

(5)   



512  

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนน
ตใม คะนน

ทีไเดຌ 
5.5 ปງาหมาย(ผลผลิตของ
ครงการ) มีความสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาต ิ 
                 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                   

5.6 ครงการมีความสอดคลຌอง
กับ Thailand 4.0                                 

         
                                
 
                                                         
5.7 ครงการสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
                                                                                 

                                                                                                              
5.8 ครงการกຌเขปัญหาความ
ยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌ
ประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ                                  

                                                     

ครงการมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติฉบับทีไ 12 ดย (1) ยึดหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง (2) ยึดคนป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดปງาหมายอนาคตประทศ
เทย 2579 (5) ยึดหลักการนำเปสูการปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจัง฿น 5 ปีทีไตอยอดเปสูผลสัมฤทธิ์ทีไป็นปງาหมาย
ระยะยาว ภาย฿ตຌนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการขงขันละการหลุดพຌนกับดักรายเดຌปานกลางสู
รายเดຌสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยละการปฏิรูป
ระบบพืไอสรຌางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
หลืไอมลๅำทางสังคม (4) การรองรับการชืไอมยงภูมิภาคละ
ความ ป็ น มื องวาความ ป็ น มื อง (5 ) การสรຌางความ
จริญ ติบ ตทางศรษฐกิจละสั งคมอยางป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอม (6) การบริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ 

(5)  

ครงการมีลักษณะหรือสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนครงสรຌาง
ศรษฐกิจเปสู Value – Based Economy หรือศรษฐกิจทีไ
ขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ทำนຌอย เดຌมาก ชน (1) ปลีไยนจาก
การผลิตสินคຌาภคภัณฑ์เปสูสินคຌาชิงนวัตกรรม (2) ปลีไยน
จากการขับคลืไอนประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรม เปสูการ
ขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม 
(3) ปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิตสินคຌาเปสูการนຌนภาค
บริการมากขึๅน รวมถึงครงการทีไ ติมตใมดຌวยวิทยาการ 
ความคิดสรຌางสรรค์ นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ
การวิจัยละพัฒนาลຌวตอยอดความเดຌปรียบชิงปรียบทียบ
ชน ดຌานกษตร ทคนลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  

ครงการพัฒนาทຌองถิไนมีความสอดคลຌองกับหຌวงระยะวลาของ
ผนพัฒนาจังหวัดทีไเดຌกำหนดขึๅน พืไอขับคลืไอนการพัฒนา
ทຌองถิไนสมือนหนึไงการขับคลืไอนการพัฒนาจังหวัด ซึไงเม
สามารถยกสวน฿ดสวนหนึไ งออกจากกันเดຌ นอกจากนีๅ
ครงการพัฒนาทຌองถิไนตຌองป็นครงการชืไอมตอหรือดินทาง
เปดຌวยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไเดຌกำหนดขึๅนทีไป็นปัจจุบัน 

(5)  
ป็นครงการทีไดำนินการภาย฿ตຌพืๅนฐานความพอพียงทีไ
ประชาชนดำนินการองหรือรวมดำนินการ ป็นครงการตอ
ยอดละขยายเดຌป็นครงการทีไประชาชนตຌองการพืไอ฿หຌกิด
ความยัไงยืนซึไงมีลักษณะทีไจะ฿หຌทຌองถิไนมีความมัไนคง มัไงคัไง 
ยัไงยืน ป็นทຌองถิไนทีไพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง  

(5)  
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ทีไเดຌ 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลຌองกับปງาหมาย               
(ผลผลิตครงการ)         
                                                                                                                                                                                                                                                 5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
                                                                                                                                                                                                                             

5.11 มีการกำหนดตัวชีๅวัด (KPI) 
ละสอดคลຌองกับวัตถปุระสงค์
ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับ     
  
5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค ์

งบประมาณครงการพัฒนาจะตຌองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการ฿นการจัดทำครงการเดຌก  (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความปรง฿ส (Transparency) (5)  
การประมาณการราคาพืไอการพัฒนาตຌอง฿หຌสอดคลຌองกับ
ครงการถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทຌองถิไน มีความปรง฿ส฿นการกำหนดราคาละ
ตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์ (5)  
มี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช นี ชีๅ วั ด ผ ล ง า น  (Key Performance Indicator : KPI) ทีไ สามารถวัด เดຌ  (measurable) ฿ชຌบอก
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  (effectiveness)  ฿ชຌ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(efficiency) เดຌ ชน การกำหนดความพึงพอ฿จการกำหนด
รຌอยละ การกำหนดอันกิดจากผลของวัตถุประสงค์ทีไกิดสิไงทีไ
เดຌรับ (การคาดการณ์ คาดวาจะเดຌรับ) 

(5)  
ผลทีไ เดຌรับป็นสิไ งทีไ กิดขึๅนเดຌจริงจากการดำนินการตาม
ครงการพัฒนาซึไงสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ การเดຌผล
หรือผลทีไ กิดขึๅนจะตຌองทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวา
วัตถุประสงค์ ซึไงการขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ
ป็นเปเดຌละมีความฉพาะจาะจง ฿นการดำนินงานตาม
ครงการ (2) วัดละประมินผลระดับของความสำรใจเดຌ (3) 
ระบุสิไงทีไตຌองการดำนินงานอยางชัดจนละฉพาะจาะจงมาก
ทีไสุดละสามารถปฏิบัติเดຌ (4) ป็นหตุป็นผล สอดคลຌองกับ
ความป็นจริง (5) สงผลตอการบงบอกวลาเดຌ 

(5)  
รวมคะนน 100    

3. สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไน฿นภาพรวม 
3.1 การวัดผล฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ   ป็นการสดงถึงวิธีการติดตามละประมินผลผนพัฒนาละครงการพัฒนาตามผนพัฒนา

ทຌองถิไนสีไปี ดยการกำหนดรูปบบทีไจะ฿ชຌติดตามละประมินผลพืไอตรวจสอบวา การดำนินกิจกรรมตาม
ครงการอยูภาย฿ตຌระยะวลาละงบประมาณทีไกำหนดเวຌหรือเม ละผลของการดำนินครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีไวางเวຌหรือเม การติดตามละประมินผลผนการพัฒนาทศบาลตำบลรัษฎา฿ชຌรูปบบทีไ          
กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนกำหนดป็นนวทางเวຌ คือ     
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3.1.1 บบประมินผลผนพัฒนา  บบทีไ 1 บบประมินตนอง฿นการจัดทำผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
3.1.2 บบติดตามผนพัฒนา฿ชຌบบรายงาน  บบทีไ 2 บบติดตามตนอง พืไอติดตามผลการดำนินงานตามผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน   3.1.3 บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน    บบทีไ 3/1 บบประมินผลการดำนินงานตามผนพัฒนา    บบทีไ 3/2 บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครอง            
สวนทຌองถิไน฿นภาพรวม    บบทีไ 3/3 บบประมินความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานขององค์กรปกครอง              
สวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศาสตร์  
4. ขຌอสนอนะ฿นการจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน฿นอนาคต 

4.1 ผลกระทบนำเปสูอนาคต  4.1.1 กิดการพัฒนาพัฒนาทีไลาชຌา พราะการดำนินงานตางโ ขององค์กรปกครองสวนตຌองผาน
กระบวนการหลายขัๅนตอน สลับซับซຌอน  4.1.2 ประชาชนอาจกิดความบืไอหนายกับกระบวนการจัดทำผนทีไมีความยุงยากมากขึๅน  4.1.3 ปัญหาอาจเมเดຌรับการกຌเขอยางตรงจุดพราะขຌอจำกัดของระบียบกฎหมายทีไทำเดຌยาก
ละบางรืไองอาจทำเมเดຌ   

4.2 ขຌอสังกต ขຌอสนอนะ ผลจากการพัฒนา  4.2.1 การจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีควรพิจารณางบประมาณละคำนึงถึงสถานะการคลัง฿น
การพิจารณาครงการ/กิจกรรม ทีไจะบรรจุ฿นผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี  

4.2.2 ควรรงรัด฿หຌมีการดำนินครงการ/กิจกรรม ทีไตัๅง฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจาย฿หຌ
สามารถดำนินการเดຌ฿นปีงบประมาณนัๅน   

4.2.3 ทศบาลควรพิจารณาตัๅงงบประมาณ฿หຌพียงพอละหมาะสมกับกับภารกิจตละดຌาน         
ทีไจะตຌองดำนินการ ซึไงจะชวยลดปัญหา฿นการอนพิไม อนลด  อนตัๅงจายรายการ฿หม      


