


 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงาน   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.���5 

 เพิ�มเติม ครั�งที� ! 
เทศบาลตําบลรษัฎา 

 

 

 

 
งานวิเคราะหน์โยบายและแผน     
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

                                                สํานกัปลดัเทศบาล 
เทศบาลตําบลรษัฎา 



 

 

 
บัญชสีรปุจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

และงบประมาณ 

 

 

  

 

 

 



จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 80.00 22,620,000            98.91 กองช่าง

รวม 4 80.00 22,620,000          98.91
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 20.00 250,000                1.09 สํานักปลัดฯ

รวม 1 20.00 250,000              1.09
รวมทั้งสิ้น 5 100.00 22,870,000          100.00
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



 

 

 

 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม            

และงบประมาณ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังน้ี 4,750,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

คูระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนประชาสามัคคี 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 8.00 - 9.00  
จากโบ๊ทพลาซ่า ประตู 2 ถึงถนนประชา เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือ
อุทิศ หมู่ท่ี 5 (เฟส 3) พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,710.00  ตารางเมตร

2. ก่อสร้างคูระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.70x1.00
เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร 
3. ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
0.80 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
200.00 เมตร 

2 โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังน้ี 2,500,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

บ่อพัก ค.ส.ล.จากหมู่บ้านวรานีย์บายพาส  - งานวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ถึงถนนประชาอุทิศ หมู่ท่ี 5 ศูนย์กลาง 1.00 เมตร มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก

 ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า 271.00 เมตร

พ.ศ.2565
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พ.ศ.2564

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
เทศบาลตําบลรัษฎา



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
เทศบาลตําบลรัษฎา

3 โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังน้ี 370,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
บ่อพัก ค.ส.ล.จากซอยในนา หมู่ท่ี 2  - งานวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล. (สําเร็จรูป) จํานวน 5 บ่อ ความยาว
ไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังน้ี 15,000,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง
คูระบายนํ้า ค.ส.ล.บริเวณทางเข้าศูนย์  1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 5.00-9.00 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 355.00 เมตร
(บ้านแหลมตุ๊กแก) ถึงคลองท่าจีน หมู่ท่ี 4 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,048.00 ตารางเมตร

 2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้างเฉลี่ย 4.00-8.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 609.00 เมตร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,850.00  ตารางเมตร 
3. ก่อสร้างคูระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x
0.50 x 0.10 เมตร ยาว 715.00 เมตร
4. วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.
ชั้น 3 พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า
80.00 เมตร

รวม 4 - 22,620,000
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 

 

 

 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในระเบียบกฏหมายท่ี 250,000 ต่างจังหวัด สํานักปลัดฯ

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานรักษาความสงบ (ฝ่ายปกครอง)

และความม่ันคง เรียบร้อยฯ

 - จัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบ

การณ์ จากด้านการรักษาความสงบฯ

รวม 1 - 250,000

แบบ ผด.02

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
        5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

4

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
เทศบาลตําบลรัษฎา


