




 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   

(พ.ศ. 2566-2570) 

แก้ไขครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลรษัฎา 



หน้า ที� โครงการ หน่วยงาน เหตุผลการแก้ไข

ที�รับผดิชอบหลกั (เดมิ) (แก้ไขเป็น)

102 12 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหาร กองการศึกษา (1) สนบัสนุนค่าใชจ่้ายสาํหรับอาหาร (1) สนบัสนุนค่าใชจ่้ายสาํหรับอาหาร เนื�องจากเกิดขอ้ผิดพลาดจากการพิมพ์

สถานศึกษา กลางวนัในสงักดัเทศบาล  งบประมาณ กลางวนัในสงักดัเทศบาล  งบประมาณ 

3,073,875 บาท (ปี 2566-2570) 3,073,875 บาท (ปี 2566-2570)

1. นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลตาํบลรัษฎา  1. นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลตาํบลรัษฎา  

จาํนวน 15 คน จาํนวน 150 คน

แผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไขครั�งที� 1

เทศบาลตาํบลรัษฎา

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดาํเนินการ

       4.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ�น

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที� 1  พฒันาสู่เมืองเศรษฐกิจที�ขบัเคลื�อนดว้ยนวตักรรมและบริการมูลค่าสูงระดบันานาชาติ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที� 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ

    4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติและสงัคม
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หน้า ที� โครงการ หน่วยงาน เหตุผลการแก้ไข

ที�รับผดิชอบหลกั (เดมิ) (แก้ไขเป็น)

188 9 โครงการสนบัสนุนและปรับปรุง กองการศึกษา งบประมาณ 2,000,000 บาท (ปี 2566- งบประมาณ 2,000,000 บาท (ปี 2566- แกไ้ขตามนโยบายของผูบ้ริหาร

เพื�อจดัใหมี้ลานกีฬาออกกาํลงักายสนาม 2570) 2570)

เด็กเล่นในชุมชน กองการศึกษา กองช่าง

189 10 โครงการจดัหาเครื�องออกกาํลงักายกลางแจง้ กองการศึกษา งบประมาณ 1,000,000 บาท (ปี 2566- งบประมาณ 1,000,000 บาท (ปี 2566- แกไ้ขตามนโยบายของผูบ้ริหาร

2570) 2570)

กองการศึกษา กองช่าง

    4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติและสงัคม

       4.7  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ�น

แผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไขครั�งที� 1

เทศบาลตาํบลรัษฎา

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดาํเนินการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที� 1  พฒันาสู่เมืองเศรษฐกิจที�ขบัเคลื�อนดว้ยนวตักรรมและบริการมูลค่าสูงระดบันานาชาติ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที� 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ
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หน้า ที� โครงการ หน่วยงาน เหตุผลการแก้ไข

ที�รับผดิชอบหลกั (เดมิ) (แก้ไขเป็น)

202 7 โครงการประชาสมัพนัธ์เทศบาล สาํนกัปลดัฯ (5) จดัทาํวดีีทศัน์นาํเสนอเทศบาลตาํบล (5) จดัทาํวดีีทศัน์นาํเสนอเทศบาลตาํบล มีความจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํ

ตาํบลรัษฎา รัษฎา  งบประมาณ 50,000 บาท  รัษฎา  งบประมาณ 50,000 บาท  วดีิทศัน์นาํเสนอเทศบาล เนื�องจากมีการ

(ปี 2569) (ปี 2566) เปลี�ยนแปลงหวัหนา้ส่วนราชการ

นครินทร์   ยอแสงรัตน์

      นายกเทศมนตรีตาํบลรัษฎา

   5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร

       5.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ�น

เทศบาลตาํบลรัษฎา

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดาํเนินการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที� 3  การพฒันาคน สงัคม บริการรัฐ และการจดัการความมั�นคง ความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อย

เห็นชอบ

     (นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์)

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที� 7  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร

แผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไขครั�งที� 1
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หน้า ที� ประเภท หน่วยงาน เหตุผลการแก้ไข

ที�รับผดิชอบหลกั (เดิม) (แก้ไขเป็น)

259 1 ครุภณัฑส์าํนกังาน กองการศึกษา 6. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 6. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน ปรับปรุงราคาตามบญัชีราคา

ขนาด 13,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง ขนาด 13,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง มาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือน

งบประมาณ 21,000 บาท งบประมาณ 23,500 บาท ธนัวาคม  2564

7. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 7. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 

ขนาด 24,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง ขนาด 24,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง

งบประมาณ  32,400 บาท งบประมาณ  32,200 บาท

8. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 8. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 

ขนาด 26,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง ขนาด 26,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง

งบประมาณ  36,000 บาท งบประมาณ  36,300 บาท

9. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 9. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 

ขนาด 32,000 บีทีย ูจาํนวน 2 เครื�อง ขนาด 32,000 บีทีย ูจาํนวน 2 เครื�อง

งบประมาณ  84,600 บาท งบประมาณ  86,000 บาท

แผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไขครั�งที� 1

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ�น
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แผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไขครั�งที� 1

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีครุภัณฑ์

หน้า ที� ประเภท หน่วยงาน เหตุผลการแก้ไข

ที�รับผดิชอบหลกั (เดิม) (แก้ไขเป็น)

10. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 10. เครื�องปรับอากาศ ชนิดแขวน 

ขนาด 50,000 บีทีย ู ขนาด 50,000 บีทีย ู

จาํนวน 16 เครื�อง  จาํนวน 16 เครื�อง  

งบประมาณ  912,000 บาท งบประมาณ  896,000 บาท

นครินทร์  ยอแสงรัตน์

เห็นชอบ

   (นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์)

    นายกเทศมนตรีตาํบลรัษฎา

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ�น
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