


 
ผนพัฒนาท้องถิไน  (พ.ศ. 2561-2565) 
ทบทวนครัๅงทีไ 1  (ปลีไยนปลงครัๅงทีไ 1)       

งานวิคราะห์นยบายละผน 
ฝ่ายผนงานละงบประมาณ 

สำนักปลัดทศบาล 
ทศบาลตำบลรษัฎา 
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ครงการทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน  (พ.ศ. 2561-2565)  ทบทวนครัๅงทีไ 1  (ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1)  

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา 
1. ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล. พรຌอมคูระบายนๅำ ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคีจากบຍทพลาซาประตู 2 ถึงถนนประชา
อุทิศ หมูทีไ 5 (ฟส 3)   
ยุทธศาสตร์ทีไ 5  การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร 
ผนงานสาธารณสุข 
2. ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุงครุภัณฑ์กองสาธารณสุขละสิ่งวดลຌอม                   
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รายละอียดครงการพัฒนาทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนครัๅงทีไ 1  (ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1) 

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ  
ครงการ/ป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ทบทวนครัๅงทีไ 1 (พิไมติมครัๅงทีไ 1) ครงการ/ป้าหมาย/งบประมาณ 

ทีไปลีไยนปลง 
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
ผนงาน : อุตสาหกรรมละการยธา 
1. ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล. พรຌอมคูระบายนๅำ ค.ส.ล. 
ถนนประชาสามัคคีจากบຍทพลาซาประตู 2 ถึงถนน   
ประชาอุทิศ หมูทีไ 5 (ฟส 3)  
วัตถุประสงค์ - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความปลอดภัย฿นการสัญจร - พืไอป้องกันละกຌเขปัญหานๅำทวมขัง  
ป้าหมาย 
ดำนินการดังนีๅ 1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌางฉลีไย 8.00 - 9.00 มตร  
   หนา 0.20 มตร ยาว 200.00 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา       1,710.00  ตารางมตร 2. กอสรຌางคูระบายนๅำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70 x 1.00 มตร     
   ความยาวเมนຌอยกวา 200.00 มตร  3. กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล. ขนาดกวຌาง 0.80 มตร  
   หนา 0.20 มตร ยาวเมนຌอยกวา 200.00 มตร  (รายละอียดตามบบปลนทศบาล)  
จุดพิกัด (N 7˚ 55' 32.1”)  
          (E 98˚ 22' 47.3”) 
งบประมาณ  

4,750,000  ( ปี 2565 ) 
ตัวชีๅวัด (KPI) 
พืๅนทีไทีไดำนินการ 
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะไดຌรับ -นๅำเมทวมขัง  - ประชาชนเดຌรับความสะดวกละปลอดภัย฿นการสัญจร 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ - กองชาง    

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 
ผนงาน : อุตสาหกรรมละการยธา 
1. ครงการกอสรຌางถนน ค.ส.ล. พรຌอมคูระบายนๅำ ค.ส.ล. 
ถนนประชาสามัคคีจากหมูบຌานพฤกษาวิลล์ ถึงสามยก
ถนนทางหลวงชนบท ภก.3001 หมูทีไ 5   
วัตถุประสงค์ - พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความปลอดภัย฿นการสัญจร - พืไอป้องกันละกຌเขปัญหานๅำทวมขัง 
ป้าหมาย 
ดำนินการดังนีๅ 1. กอสรຌางถนน ค.ส.ล. กวຌางฉลีไย 6.70 – 10.00 มตร  
   หนา 0.20 มตร ยาว 950.00 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา       7,870.00  ตารางมตร 2. กอสรຌางคูระบายนๅำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70 x 1.00 มตร     
   ยาวเมนຌอยกวา 905.00 มตร พรຌอมฝาปຂด  3. กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล. ขนาดกวຌาง 1.20 มตร  
   หนา 0.20 มตร ยาวเมนຌอยกวา 250.00 มตร (บริวณ 
   บนคูระบายนๅำ ค.ส.ล.)  4. กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล. ขนาดกวຌาง 1.20 มตร  
   หนา 0.20 มตร ยาวเมนຌอยกวา 539.00 มตร (บริวณ 
   หลังทอระบายนๅำ ค.ส.ล.)  
5. กอสรຌางรางระบายนๅำ ค.ส.ล. ขนาดกวຌาง 0.80 มตร  
   หนา 0.20 มตร ยาวเมนຌอยกวา 350.00 มตร (บริวณ 
   หลังทอระบายนๅำ ค.ส.ล.)  
6. งานตีสຌนจราจร Theomplas Paint (yellow & white)    
   รวมพืๅนทีไเมนຌอยกวา 412.00 ตารางมตร (รายละอียดตามบบปลนทศบาล) 
จุดพิกัด (N 7˚ 55' 28.0”)  
          (E 98˚ 22' 53.8”) 
งบประมาณ  

22,500,000  ( ปี 2565 )  
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ครงการ/ป้าหมาย/งบประมาณ 
ตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ทบทวนครัๅงทีไ 1 (พิไมติมครัๅงทีไ 1) ครงการ/ป้าหมาย/งบประมาณ 
ทีไปลีไยนปลง     ตัวชีๅวัด (KPI) 

พืๅนทีไทีไดำนินการ 
ผลลัพธ์ทีไคาดวาจะไดຌรับ -นๅำเมทวมขัง  - ประชาชนเดຌรับความสะดวกละปลอดภัย฿นการสัญจร 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ - กองชาง 
หตุผล   
     นืไองจากถนนประชาสามัคคีป็นครงการทีไทศบาล
ตำบลรัษฎา฿หຌความสำคัญของถนนสายนีๅ ซึไงเดຌบงการ
กอสรຌางออกป็น 3 ฟส ซึไงระยะรก ฟส 1 เดຌดำนินการ
กอสรຌางลຌวถึงหมูบຌานพฤกษาวิลล์ (กำลังดำนินการ), ฟส 
2 กอสรຌางถนน ค.ส.ล. ถึงบริวณทางขຌาบຍทพลาซา ประตู 
2 ละฟส 3 กอสรຌางถนน ค.ส.ล. ถึงถนนประชาอุทิศ หมูทีไ 
5 พืไอ฿หຌงานกอสรຌางทางมีความตอนืไองกันละกอสรຌาง฿น
คราวดียวกัน จึงรวมทัๅง 2 ครงการป็นครงการดียว จะ
ทำ฿หຌประชาชนเดຌ รับผลการะทบนຌ อยทีไ สุ ด  ละลด
ระยะวลา฿นการกอสรຌาง฿หຌสัๅนกวาดิม มืไอครงการ
กอสรຌางลຌวสรใจจะทำ฿หຌประชาชนเดຌรับความสะดวก฿น
การดินทางละลดปัญหา   นๅำทิๅงของครัวรือนทีไเหลลงมา
บนถนน สามารถเหลลง      รางระบายนๅำของครงการเดຌ 
ทีไสำคัญจะชวยลดอุบัติหตุ    ฿นการสัญจรเดຌป็นอยางดี           
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รายละอียดครงการพัฒนาทีไปลีไยนปลง 
ผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนครัๅงทีไ 1  (ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ 1) 

สำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดำนินการ  
ครงการ/ป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2561-2565)  
ทบทวนครัๅงทีไ 1 ครงการ/ป้าหมาย/งบประมาณ 

ทีไปลีไยนปลง 
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร 
ผนงาน  สาธารณสุข 
2. ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุงครุภัณฑ์  
 กองสาธารณสุขละสิ่งวดลຌอม 
วัตถุประสงค์ 
พืไอบำรุงรักษาครุภัณฑ์฿หຌอยู฿นสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ป้าหมาย 
ดำนินการบำรุงรักษาละซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ 
1.รถยนต์นัไง จำนวน 3 คัน 
2.รถตูຌพยาบาล จำนวน 1 คัน 
3.รถบรรทุกนๅำ จำนวน 1 คัน 
4.รถหางหยีไยว จำนวน 1 คัน 
5.รถดูดคลนลน จำนวน 1 คัน 
6.รถกระบะ จำนวน 1 คัน  
งบประมาณ  
300,000 บาท (ป2564) 
300,000 บาท (ป 2565) 
ตัวชีๅวัด   จำนวนครุภัณฑท์ีไดำนินการ 
ผลทีไคาดวาจะไดຌรับ 
ครุภัณฑ์อยู฿นสภาพดีสามารถนำมา฿ชຌงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก    
กองสาธารณสุขละสิ่งวดลຌอม  

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานการมืองการบริหาร 
ผนงาน  สาธารณสุข 
2. ครงการบำรุงรักษาละปรับปรุงครุภัณฑ์   
กองสาธารณสุขละสิ่งวดลຌอม 
วัตถุประสงค์ 
พืไอบำรุงรักษาครุภัณฑ์฿หຌอยู฿นสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ป้าหมาย 

ดำนินการบำรุงรักษาละซอมซมครุภัณฑ์ ดังนีๅ 
1.รถยนต์นัไง จำนวน 3 คัน 
2.รถตูຌพยาบาล จำนวน 1 คัน 
3.รถบรรทุกนๅำ จำนวน 1 คัน 
4.รถหางหยีไยว จำนวน 1 คัน 
5.รถดูดคลนลน จำนวน 1 คัน 
6.รถกระบะ จำนวน 1 คัน  
งบประมาณ  
300,000 บาท (ป2564) 
1,800,000 บาท (ป 2565) 
ตัวชีๅวัด  จำนวนครุภัณฑท์ีไดำนินการ 
ผลทีไคาดวาจะไดຌรับ 
ครุภัณฑ์อยู฿นสภาพดีสามารถนำมา฿ชຌงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก    
กองสาธารณสุขละสิ่งวดลຌอม 
หตุผล   
งบประมาณดังกลาว เมพียงพอตอการดำนินการ 
นื่องจากปัจจุบันรถดูดคลนลนของกองสาธารณสุขละ
สิ่งวดลຌอมเมมีรงดูด ผงวงจรขัดขຌอง ทอดูดตัวหนอน
สื่อมสภาพ ฝาทຌายกงงอ ละพ่ือป็นการกຌเขปัญหาละ
บรรทาความดือดรຌอนของประชาชน มีความจำป็นตຌอง
ซอมซมพ่ือ฿หຌรถสามารถ฿ชຌงานเดຌปกติ 
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