


 

 

 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  

(เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 
เทศบาลตําบลรษัฎา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน   

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

สาํนกัปลดัเทศบาล 

เทศบาลตําบลรษัฎา 



 

 

 

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื�นฐาน

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28 64,609,000 - - - - - - - - 28 64,609,000

รวม 28 64,609,000 - - - - - - - - 28 64,609,000

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

   3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 350,000 - - - - - - - - 1 350,000

รวม 1 350,000 - - - - - - - - 1 350,000

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติและสงัคม

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 10 3,500,000

   4.2 แผนงานการศึกษา 3 1,250,000 - - - - - - - - 3 1,250,000

   4.3 แผนงานสาธารณสุข 2 360,000 2 360,000 2 360,000 2 360,000 2 360,000 10 1,800,000

   4.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

   4.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 115,000 4 195,000 3 115,000 3 115,000 3 115,000 16 655,000

รวม 11 2,925,000 9 1,755,000 8 1,675,000 8 1,675,000 8 1,675,000 44 9,705,000

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร

   5.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 1 6,500,000 - - - - - - - - 1 6,500,000

   5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 38,828 - - - - - - - - 1 38,828

รวม 2 6,538,828 - - - - - - - - 2 6,538,828

รวมทั�งสิ�น 42 74,422,828 9 1,755,000 8 1,675,000 8 1,675,000 8 1,675,000 75 81,202,828

ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570) (เพิ�มเตมิครั�งที� 1)

เทศบาลตาํบลรัษฎา

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื�อเป็นอาคารที�ให้  - ดาํเนินการปรับปรุงอาคาร 600,000  -  -  -  -  - พื�นที�  - เทศบาลฯ ไดมี้ กองช่าง

ค.ส.ล.ชั�นเดียว หมู่บา้น ประชาชนไดร่้วมทาํกิจกรรม ค.ส.ล. ชั�นเดียว พื�นที� ที�ดาํเนินการ อาคารที�ใชป้ระโยชน์

พร้อมพนัธ์ หมู่ที� 6 ไม่นอ้ยกวา่ 55.00 ตารางเมตร เกี�ยวกบัชุมชนในพื�นที�

 (รายละเอียดตามแบบแปลน หมู่ที� 6

ของเทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 54.5”)

(E 98˚ 23’ 27.7”)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

2 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการก่อสร้างถนน 1,245,000  -  -  -  -  - พื�นที�  - ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยเฟื� องฟ้า ความสะดวกในการสญัจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ที�ดาํเนินการ ความสะดวกและ

หมู่ที� 5 กวา้งเฉลี�ย 6.80 - 7.00 เมตร ปลอดภยัในการสญัจร

พร้อมขยายปากถนน ความ  - แกไ้ขปัญหานํ� าท่วม

กวา้งเฉลี�ย 16.70 เมตร ขงั ใหมี้การระบายนํ� า

ความยาว 103.00 เมตร หรือ ที�ดีขึ�น

พื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 694.00

ตารางเมตร

 จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 00.8”)

(E 98˚ 22’ 37.6”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

3 โครงการก่อสร้างถนน  -  เพื�อป้องกนันํ� าท่วมขงั  - ดาํเนินการ  ดงันี� 3,200,000  -  -  -  -  - พื�นที�  - ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ค.ส.ล.พร้อมคูระบายนํ� า ภายในซอย สามารถร 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ที�ดาํเนินการ ความสะดวกและ

ค.ส.ล. เหมแกว้ ซ.1 ะบายนํ� าได้ 0.15 เมตร กวา้งเฉลี�ย 6.80- ปลอดภยัในการสญัจร

หมู่ที� 5  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ 10.00 เมตร  พร้อมขยายปาก

ความสะดวกในการสญัจร ถนน ความกวา้งเฉลี�ย 17.00 

เมตร หรือพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 

1,360.00 ตารางเมตร

2. ก่อสร้างคูระบายนํ�า ค.ส.ล.ขนาด

0.50x0.50 เมตร ยาว 180 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 53’ 59.6”)

(E 98˚ 22’ 32.0”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

4 โครงการปรับปรุงบนัได  - เพื�อความปลอดภยัใน  - ดาํเนินการปรับปรุงบนัได 75,000  -  -  -  -  - พื�นที�ที�  - ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

พร้อมติดตั�งราวบนัได การใชส้ถานที�ที�ออก พร้อมติดตั�งราวบนัได ดาํเนินการ ความปลอดภยัในการ

สแตนเลส บริเวณศาลา กาํลงักาย สแตนเลส ขนาด     2" ใชส้ถานที�ออก

อเนกประสงค ์หมู่บา้น (รายละเอียดตามแบบแปลน กาํลงักาย

อิราวดี หมู่ที� 5 ของเทศบาล)

 จุดพิกดั  

(N 7˚ 55’ 09.2”)

(E 98˚ 22’ 15.7”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง  - ช่วยลดปัญหานํ� าท่วม  - ดาํเนินการดงันี� 1,150,000  -  -  -  -  - จาํนวน  - ช่วยลดปัญหา กองช่าง

คูระบายนํ� า ค.ส.ล. ขงัและสามารถระบายนํ� า 1. ก่อสร้างคูระบายนํ� า ค.ส.ล. พื�นที�ที� นํ� าท่วมขงับริเวณ

ซอยสุวรรณ -ไชยบุรินทร์ ลงสู่ท่อระบายนํ� าหลกัได้ ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ดาํเนินการ คูระบายนํ� า และ

หมู่ที� 6 ยาว 96.00 เมตร สามารถระบายนํ� าลง

2. ปรับปรุงคูระบายนํ� า ค.ส.ล. สู่ท่อระบายนํ� าหลกัได้

 ขนาด 0.50 เมตร ความลึก

เฉลี�ย 0.50-1.30 เมตร 

ยาว 81.60 เมตร

 - ปรับปรุงบ่อพกั ค.ส.ล. 

ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

จาํนวน 1 บ่อ 

 จุดพิกดั

(N 7˚ 55’ 28.1”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

(E 98˚ 23’ 38.1”)

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการดงันี� 2,200,000  -  -  -  -  - จาํนวน  - ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ถนนค.ส.ล. ซอยพะเนียง 1 ความสะดวก และปลอดภยั 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื�นที�ที� ความสะดวก และ

หมู่ที� 5 ในการสญัจร กวา้งเฉลี�ย 4.00-5.00 เมตร ดาํเนินการ ปลอดภยัในการสญัจร

หนา 0.15 เมตร ยาว 260.00

เมตร หรือพื�นที�ไม่ นอ้ยกวา่ 

1,150 ตารางเมตร

 - ปรับปรุงบ่อพกั ขนาด 

1.24 x 1.24 เมตร 

จาํนวน 23 บ่อ

 - ปรับปรุงบ่อพกั ขนาด 

1.00 x 1.00 เมตร  
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

จาํนวน 1 บ่อ

จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 33.3”)

(E 98˚ 22’ 35.2”)

7 โครงการก่อสร้างรั� วกั�น  - เพื�อกั�นขอบเขตที�  - ดาํเนินการดงันี� 150,000  -  -  -  -  - พื�นที�ที�  - เพื�อป้องกนัการ กองช่าง

รอบที�สาธารณะ บริเวณ สาธารณะที�ชดัเจน 1. ติดตั�งเสารั� วคาวบอยอดัแรง ดาํเนินการ บุกรุกของที�สาธารณะ

ชุมชนบา้นแหลมตุก๊แก ขนาด 6"x6"x1.70 เมตร 

หมู่ที� 4 (ลบเหลี�ยมทุกมุม)

 - ติดตั�งคานคอนกรีตอดัแรง 

ขนาด 5"x2.5"x2.50 เมตร 

(ลบเหลี�ยมทุกมุม)

 - ประกอบติดตั�งและทาสีรั� ว
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

จุดพิกดั

(N 7˚ 52’ 33.1”)

(E 98˚ 25’ 20.3”)

8 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อป้องกนันํ� าท่วมขงั  - ดาํเนินการดงันี� 855,000  -  -  -  - พื�นที�ที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ค.ส.ล. พร้อมคูระบายนํ� า  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง ดาํเนินการ สะดวกและปลอดภยั

ค.ส.ล. ซอยขมิ�นทอง ความสะดวกในการสญัจร  2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ในการสญัจร

หมู่ที� 5 ยาว 79.00 เมตร หรือพื�นที�ไม่  - แกไ้ขปัญหานํ� าท่วมขงั

นอ้ยกวา่ 197.50 ตารางเมตร ใหมี้การระบายนํ� าที�ดีขึ�น

 - ก่อสร้างคูระบายนํ� า ค.ส.ล. 

ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 

เมตร ยาว 79.00 เมตร

9



แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

จุดพิกดั

(N 7˚ 55’ 47.4”)

(E 98˚ 22’ 46.0”)

9 โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื�อใหร้ะบบนาฬิกา  - ดาํเนินการติดตั�งชุดควบคุม 250,000  -  -  -  -  - พื�นที�ที�  - เพื�อใหป้ระชาชน กองช่าง

นาฬิกาวงเวยีหอนาฬิกา ทาํงานบอกเวลาไดถู้กตอ้ง พร้อมระบบป้องกนัไฟตก ทาํการติดตั�ง และผูใ้ชเ้สน้ทางทราบ

เกาะสิเหร่  - เพื�อใหร้ะบบมีการ ไฟเกิน ถึงเวลา ณ ปัจจุบนั

ป้องกนัชุดควบคุม จุดพิกดั

(N 7˚ 53’ 11.6”)

(E 98˚ 25’ 35.7”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

10 โครงการติดตั�งไฟฟ้า  - เพื�อความปลอดภยัต่อ  - ดาํเนินการติดตั�งเสาไฟ 495,000  -  -  -  -  - จาํนวน  - ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

แสงสวา่งลานสุขภาพชุมชน ชีวติและทรัพสินยข์อง แสงสวา่งชนิดพบัไดสู้ง 5 เมตร โคมไฟที� ความปลอดภยัในชีวติ

เทศบาลตาํบลรัษฎา ประชาชน พร้อมโคมไฟ LED ขนาด 60 ดาํเนินการ และทรัพยสิ์น

หมู่บา้นศรีสุชาติ 2  - เพื�ออาํนวยความสะดวก วตัต ์จาํนวน 8 ชุด พร้อม

ในการใชส้วนสุขภาพ อุปกรณ์

จุดพิกดั

(N 7˚ 55’ 47.4”)

(E 98˚ 22’ 46.0”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

11 โครงการก่อสร้างคูระบาย  - เพื�อไม่ใหน้ํ� าจากถนน  - ดาํเนินการก่อสร้างคูระบาย 100,000  -  -  -  -  - พื�นที�ที�  - ช่วยลดปริมาณนํ� า กองช่าง

นํ� า ค.ส.ล. บริเวณทาง รัษฎานุสรณ์ ไหลเขา้ภาย นํ� า ค.ส.ล. ขนาด 0.30 x 0.30 ดาํเนินการ ที�อยูบ่นถนนรัษฎานุ-

เขา้-ออก โรงเรียนบา้นกูกู้ ในพื�นที�ของโรงเรียนบา้น เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ สรณ์ไม่ใหไ้หลเขา้พื�นที�

หมู่ที� 3 กูกู้ ความยาวทางเขา้ 7.30 เมตร ภายในโรงเรียนบา้น

ความยาวทางออก 8.50 เมตร กูกู้

ความยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 

15.80 เมตร

จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 30.5”)

(E 98˚ 24’ 00.3”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

12 โครงการปรับปรุงศาลา  - เพื�อใหชุ้มชนหาดแสนสุข  - ปรับปรุงศาลาหมู่บา้น 100,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนในพื�นที�ได้ กองช่าง

หมู่บา้นชุมชนหาดแสนสุข ไดมี้พื�นที�ในการทาํกิจกรรม ขนาด 6.80 x 9.00 เมตร ที�ดาํเนินการ มีพื�นที�ในการทาํกิจกรรม

หมู่ที� 7 ร่วมกนั พื�นที� 61.20 ตารางเมตร ร่วมกนั

โดยมีรายละอียด

1. ผนงัก่ออิฐบลอ็ค พื�นที� 3.00 

ตารางเมตร

2. ผนงัเดิมฉาบปูนเรียบ พื�นที� 

32.00 ตารางเมตร

3. ผนงัเดิมทาสีใหม่ พื�นที�

113.00 ตารางเมตร

4. ทาสีนํ�ามนัสีขาว ประตูไม้

อดัพร้อมวงกบไม ้ขนาด 0.80 x

 2.00 เมตร จาํนวน 1 บาน 

พื�นที� 2.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

5. ติดตั�งหลงัคากนัสาด ขนาด

 0.80 x 6.75 เมตร

6. พื�นปูกระเบื�องเซรามิก ขนาด

 0.60 x 0.60 เมตร พื�นที� 

51.00 ตารางเมตร

7. รื�อตูค้วบคุมและสายไฟฟ้า

เดิมออกพร้อมติดตั�งกลบัตาม

สภาพเดิม

 จุดพิกดั

(N 7˚ 52’ 32.9”)

(E 98˚ 24’ 10.0”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

13 โครงการก่อสร้างบ่อ  - เพื�อกกัเก็บนํ� าไวใ้ช้  - ดาํเนินการก่อสร้างบ่อ 1,000,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - มีนํ� าเพียงพอในการ กองช่าง

เก็บนํ� า ค.ส.ล.บริเวณ สาํหรับสาธารณประโยชน์ เก็บนํ� า ค.ส.ล. ขนาด 5.00 x ที�ดาํเนินการ ใหบ้ริการสาธารณะกบั

ลานเอนกประสงค ์หมู่บา้น 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ประชาชน

อิราวดี หมู่ที� 5  (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 55’ 11.2”)

(E 98˚ 22’ 16.0”)

15



แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

14 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการก่อสร้างถนน 7,000,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ค.ส.ล.ซอยบุษบง หมู่ที� 3 ความสะดวกในการสญัจร ค.ส.ล. กวา้งเฉลี�ย 5.00-6.00 ที�ดาํเนินการ สะดวกในการสญัจร

เมตร ยาว 824.00 เมตร หรือ

พื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 4,480.00 

ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน  

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 36.7”)

(E 98˚ 23’ 43.6”)

16



แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

15 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการดงันี� 1,160,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ค.ส.ล.พร้อมคูระบายนํ� า ความสะดวกในการสญัจร 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง ที�ดาํเนินการ สะดวกในการสญัจร

ค.ส.ล. ซอยวานิช 1  - เพื�อป้องกนันํ� าท่วมขงั เฉลี� 4.00-4.70 เมตร  ยาว  - ลดปัญหานํ� าท่วมขงั

หมู่ที� 7 สามารถระบายนํ� าไดดี้ขึ�น 125.00 เมตร หรือพื�นที�ไม่ ในพื�นที�

นอ้ยกวา่ 345.00ตารางเมตร

2. ก่อสร้างคูระบายนํ� า ค.ส.ล. 

ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร 

ยาว 83.00 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 52’ 52.4”)

(E 98˚ 24’ 49.0”)

17



แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

16 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการดงันี� 1,230,000  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง ความสะดวกในการสญัจร 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง ที�ดาํเนินการ สะดวกในการสญัจร

บ่อพกั ค.ส.ล. ซอยวานิช 2  - เพื�อป้องกนันํ� าท่วมขงั เฉลี�ย 3.50-5.00 เมตร  - ลดปัญหานํ� าท่วมขงั

หมู่ที� 7 สามารถระบายนํ� าไดดี้ขึ�น ยาว 117.00 เมตร หรือพื�นที� ในพื�นที�

ไม่นอ้ยกวา่ 650.00ตารางเมตร

2. พร้อมปรับปรุงบ่อพกั 

ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20

เมตร จาํนวน 12 บ่อ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 52’ 55.5”)

(E 98˚ 24’ 48.6”)

18



แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

17 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการก่อสร้างถนน 600,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยวานิช 3 ความสะดวกในการสญัจร ค.ส.ล. กวา้งเฉลี�ย 4.00 - 4.70 ที�ดาํเนินการ สะดวกในการสญัจร

หมู่ที� 7 เมตร ยาว 125.00 เมตร หรือ

พื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 345.00 

ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 52’ 58.4”)

(E 98˚ 24’ 44.9”)

19



แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

18 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการดงันี� 1,300,000  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ค.ส.ล. พร้อมคูระบายนํ� า ความสะดวกในการสญัจร 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง ที�ดาํเนินการ สะดวกในการสญัจร

ค.ส.ล. ซอยจ่าพาส หมู่ที� 3  - เพื�อป้องกนันํ� าท่วมขงั เฉลี�ย 3.30-5.30 เมตร ยาว  - ลดปัญหานํ� าท่วมขงั

สามารถระบายนํ� าไดดี้ขึ�น 113.00 เมตร หรือพื�นที�ไม่ ในพื�นที�

นอ้ยกวา่ 404.00ตารางเมตร

2.ก่อสร้างคูระบายนํ� า ค.ส.ล. 

ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร 

ยาว 113.00 เมตร

3.วางท่อระบายนํ� า ค.ส.ล.

ขนาด 0.60 เมตร ยาว 6.00 

เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

20



แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

 จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 37.7”)

(E 98˚ 24’ 09.1”)

19 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการดงันี� 2,750,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ค.ส.ล. พร้อมคูระบายนํ� า ความสะดวกในการสญัจร 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง ที�ดาํเนินการ สะดวกในการสญัจร

ค.ส.ล. ซอยดอกแกว้  - เพื�อป้องกนันํ� าท่วมขงั เฉลี�ย 6.60-7.00 เมตร พร้อม  - ลดปัญหานํ� าท่วมขงั

หมู่ที� 5 สามารถระบายนํ� าไดดี้ขึ�น ขยายปากถนนความกวา้ง ในพื�นที�

เฉลี�ย 16.00 ม.ยาว 121.00 

เมตร หรือพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 

935.00ตารางเมตร

2.ก่อสร้างคูระบายนํ� า ค.ส.ล. 

ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร 

21



แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ยาว 206.00 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 01.2”)

(E 98˚ 22’ 40.1”)

20 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการก่อสร้างถนน 1,050,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยชุมชนมะลิแกว้ ความสะดวกในการสญัจร ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว ที�ดาํเนินการ สะดวกในการสญัจร

 หมู่ที� 1 150.00 เมตร หรือพื�นที�ไม่

นอ้ยกวา่ 600.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

 จุดพิกดั

(N 7˚ 53’ 34.4”)

(E 98˚ 25’ 35.4”)

21 โครงการก่อสร้างหอ้งนํ� า  - เพื�อใหป้ระชาชนในชุมชน  - ดาํเนินการก่อสร้างอาคาร 489,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนสามารถใช้ กองช่าง

สาธารณะ ชุมชนประชา ไดมี้หอ้งนํ� าที�ถูกสุขลกัษณะ ค.ส.ล. ชั�นเดียว มีหอ้งนํ� า 4 ที�ดาํเนินการ ประโยชน์ของอาคาร 

อุดม หมู่ที� 1 เมื�อมีการทาํกิจกรรมในเขต หอ้ง ขนาด 2.50 x 7.50 เมตร เมื�อมีกิจกรรมภายใน

ชุมชนประชาอุดม พื�นที� 18.75 ตารางเมตร อาคารอเนกประสงค ์

(รายละเอียดตามแบบแปลน ของชุมชนประชาอุดม

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 52’ 58.6”)

(E 98˚ 25’ 26.3”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการปรับปรุงผวิจราจร 1,700,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ดว้ยแอสฟัลตติ์กคอนกรีต ความสะดวกในการสญัจร ดว้ยแอสฟัลตติ์กคอนกรีต ที�ดาํเนินการ สะดวก และปลอดภยั

ถนนการเคหะ หมู่ที� 7 หนา 0.05 เมตร ความกวา้ง ในการเดินทางสญัจร

เฉลี�ย 7.60 - 8.00 เมตร 

ความยาว 450.00 เมตร หรือ

พื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 3,285 

ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 52’ 58.7”)

(E 98˚ 24’ 38.5”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

23 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื�อใหป้ระชาชนในเขต  - ดาํเนินการดงันี� 2,000,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดมี้เครื�อง กองช่าง

พร้อมเครื�องออกกาํลงักาย พื�นที�ไดมี้ที�ออกกาํลงักาย 1) งานปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบ 220,000 ที�ดาํเนินการ เล่นในการออกกาํลงั

บริเวณลานสุขภาพมหา และที�พกัผอ่น พื�นที� พร้อมงานทางเดินคอนกรีต กายที�ไดคุ้ณภาพ

วทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  - มีเครื�องออกกาํลงักาย พื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 135.00 ตาราง  - ทาํใหป้ระชาชนมี

หมู่ที� 6 ตามสถานี เพื�อบริหาร เมตร และก่อสร้างฐานพื�นคอนกรีต พื�นที�พกัผอ่นหยอ่นใจ

ร่างกาย ไดค้รบทุกส่วน สาํหรับวางเครื�องออกกาํลงักาย

จาํนวน 8 ฐาน

 2)  เครื�องออกกาํลงักาย 1,780,000

สแตนเลส 8 ชุด 16 สถานี

ประกอบดว้ย

1. ชุดเตียงซิทอพั 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

2. ชุดบริหารขอ้เทา้และเข่า  2 
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

สถานี จาํนวน 1 ชุด

3. ชุดจกัรยานบริหารหนา้ทอ้ง

2 สถานี จาํนวน 1 ชุด

4. ชุดบริหารหวัไหล่ และ

หนา้อกแบบดึงลง 2 สถานี

จาํนวน 1 ชุด

5. เครื�องฝึกกา้วเดิน 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

6. จกัรยานกา้วเดิน 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

7. ลูกตุม้แกวง่ตวั 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

8. ชุดบาร์ยกตวัพร้อมจาน
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

หมุนเอว 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

 จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 51.8”)

(E 98˚ 23’ 24.0”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

24 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื�อใหป้ระชาชนในเขต ดาํเนินการดงันี� 2,000,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดมี้เครื�อง กองช่าง

พร้อมเครื�องออกกาํลงักาย พื�นที�ไดมี้ที�ออกกาํลงักาย 1) งานปรับปรุงภูมิทศัน์โดย 350,000 ที�ดาํเนินการ เล่นในการออกกาํลงั

บริเวณลานสุขภาพ ภายใน และที�พกัผอ่น รอบพื�นที� พร้อมงานทางเดิน กายที�ไดคุ้ณภาพ

บริเวณสถานีวทิยกุระจาย  - มีเครื�องออกกาํลงักาย คอนกรีต พื�นที�ไม่นอ้ยกวา่  - ทาํใหป้ระชาชนมี

เสียงแห่งประเทศไทย ตามสถานี เพื�อบริหาร 250.00 ตารางเมตรและฐานพื�น พื�นที�พกัผอ่นหยอ่นใจ

จงัหวดัภูเก็ต (สวท.) หมู่ที� 6 ร่างกาย ไดค้รบทุกส่วน คอนกรีต สาํหรับวางเครื�องออก

กาํลงักาย   จาํนวน 10 ฐาน

2) เครื�องออกกาํลงักาย 1,650,000

สแตนเลส 10 ชุด 16 สถานี

1. ชุดจกัรยานบริหารหนา้ทอ้ง

2 สถานี จาํนวน 1 ชุด

2. ชุดบริหารหวัไหล่ และ

หนา้อกแบบดึงลง 2 สถานี
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

จาํนวน 1 ชุด

3. เครื�องฝึกกา้วเดิน 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

4. จกัรยานกา้วเดิน 2 สถานี

 จาํนวน 1 ชุด 

5. ลูกตุม้แกวง่ตวั 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

6. ชุดบาร์ยกตวัพร้อมจานหมุน

 เอว 2 สถานีจาํนวน 1 ชุด

7. เครื�องบริหารแขน ไหล่แบบ

บาร์โหนตวัคู่  จาํนวน 1 ชุด

8. เครื�องบริหารแขน แบบ

โหนตวั จาํนวน 1 ชุด
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

9. เครื�องบริหารกลา้มเนื�อ

แขน ไหล่แบบพวงมาลยั

เดี�ยว 2 (เสาคู่) จาํนวน 1 ชุด

10. เครื�องบริหารกลา้มเนื�อ

แขน และไหล่แบบโหนห่วง 

จาํนวน 1 ชุด

จุดพิกดั  

(N 7˚ 54’ 36.0”)  

(E 98˚ 23’ 21.8”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ  - ดาํเนินการปรับปรุงผิว 1,860,000  -  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ดว้ยแอสฟัลตติ์กคอนกรีต ความสะดวกในการสญัจร จราจรดว้ยแอสฟัลตติ์ก ที�ดาํเนินการ ความสะดวกและ

ถนนบา้นแหลมตุก๊แก คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัในการเดินทาง

หมู่ที� 4 ความกวา้งเฉลี�ย 6.00 - 9.00 สญัจร

เมตร ความยาว 280.00 เมตร 

หรือพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่2,340 

ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 52’ 33.4”)

(E 98˚ 25’ 28.0”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ ดาํเนินการดงันี� 13,500,000  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ดว้ยแอสฟัสตติ์กคอนกรีต ความสะดวกในการสญัจร  - ปรับปรุงผิวจราจรดว้ย ที�ดาํเนินการ สะดวก และปลอดภยัใน

ถนนเทพประทานรอบเกาะ แอสฟัลตติ์กคอนกรีต หนา 0.05 การเดินทางสญัจร

(หนา้โครงการมูนเทอเรส- เมตร ความกวา้งเฉลี�ย 6.00 - 

สามแยกโรงพยาบาลส่งเสริม 7.00 เมตรความยาว 2,850.00 

สุขภาพตาํบลรัษฎา) หมู่ที� 1 เมตร หรือพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่

18,520 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 53’ 06.7”)

(E 98˚ 26’ 17.9”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ ดาํเนินการดงันี� 3,900,000  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ดว้ยแอสฟัลตติ์กคอนกรีต ความสะดวกในการสญัจร  - ปรับปรุงผิวจราจรดว้ย ที�ดาํเนินการ สะดวก และปลอดภยัใน

ถนนแหลมหงาอนุสรณ์ แอสฟัลตติ์กคอนกรีตหนา 0.05 การเดินทางสญัจร

(3041) หมู่ที� 1 เมตร ความกวา้งเฉลี�ย 6.00 - 

7.00 เมตรความยาว 750.00 

เมตร หรือพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่

4,870 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 31.6”)

(E 98˚ 25’ 58.8”)
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

       1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ ดาํเนินการดงันี� 12,650,000  -  -  -  - จาํนวนพื�นที�  - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ดว้ยแอสฟัสตติ์กคอนกรีต ความสะดวกในการสญัจร  - ปรับปรุงผิวจราจรดว้ย ที�ดาํเนินการ สะดวก และปลอดภยัใน

ถนนสามกอง-ถนนกาญจนา แอสฟัลตติ์กคอนกรีตหนา 0.07 การเดินทางสญัจร

อุทิศ (ดา้นหลงัมหาวทิยาลยั เมตร ความกวา้งเฉลี�ย 5.50 - 

ราชภฏัภูเก็ต) หมู่ที� 6 9.60 เมตรความยาว 1,330.00 

เมตร หรือพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่

13,760 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล)

 จุดพิกดั

(N 7˚ 54’ 24.4”)

(E 98˚ 22’ 58.4”)

รวม      28      โครงการ 64,609,000 - - - - - - -
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แบบ ผ 02

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงทางเขา้ - เพื�อปรับปรุงทางเขา้ - ปรับปรุงทางเขา้อาคาร 350,000 - - - -  - จาํนวนพื�นที�  -ประชาชน ผูโ้ดยสาร สาํนกัปลดัฯ

อาคารสถานีขนส่ง หนา้อาคารสถานีขนส่ง สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดั ก่อสร้าง และนกัท่องเที�ยว 

ผูโ้ดยสารจงัหวดัภูเก็ต ผูโ้ดยสารจงัหวดัภูเก็ต ภูเก็ต แห่งที� 2 และตีเส้น ปรับปรุง ผูม้าใชบ้ริการสถานี

แห่งที� 2 แห่งที� 2 ใหมี้สภาพที�ดี ช่องจอดรถและสัญลกัษณ์ ทางเขา้ ขนส่งฯ แห่งที� 2 

- เพื�อจดัใหมี้สิ�งอาํนวย ผูพ้ิการ อาคารสถานี มีความพึงพอใจ

ความสะดวกสาํหรับ ขนาดพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ 52 ขนส่งฯ  - ผูพ้ิการและผูสู้งอายุ

คนพิการและผูสู้งอายุ ตารางเมตร แห่งที� 2 เขา้ถึงสิ�งอาํนวย

(รายละเอียดตามแบบ ความสะดวก

แปลนที�เทศบาลกาํหนด)

รวม      1      โครงการ 350,000 - - - - - - -

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  พัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที�ยว

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที�ยว

       3.3  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 พัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที�  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมความรู้และ - เพื�อใหชุ้มชนมีความรู้และ  - จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ 200,000    200,000    200,000 200,000 200,000  - จาํนวนกิจกรรม  - ประชาชนมีทกัษะ สาํนกัปลดัฯ

ทกัษะการระงบัไฟป่า ช่วยเหลือการแกไ้ขและระงบั แก่ประชาชน อาสาสมคัร ที�ดาํเนินการ ความรู้ในการระงบัไฟป่า

ไฟป่าได้ ในพื�นที� อยา่งนอ้ย 50 คน

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน  - เพื�อช่วยเหลือประชาชน  - ใหค้วามช่วยเหลือ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - จาํนวนประชาชน  - ประชาชนไดรั้บการ สาํนกัปลดัฯ

ดา้นสาธารณภยัหรือภยัพิบติั ผูป้ระสบสาธารณภยัหรือภยั ประชาชนผูป้ระสบสาธารณ- ที�ไดรั้บความ เยยีวยาช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน พิบติัฉุกเฉิน ภยัหรือภยัพิบติัฉุกเฉิน ช่วยเหลือ  - สามารถแกไ้ขปัญหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื�นที�

รวม      2      โครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 - - -

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด  - เพื�อเพิ�มความปลอดภยัใน  - ติดตั�งระบบกลอ้ง CCTV 500,000      - - - -  - จาํนวนที�ติดตั�ง  - นกัเรียนและบุคลากร กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตาํบลรัษฎา ชีวิตและทรัพยสิ์นในเขต จาํนวน 48 ชุด พร้อม ในสถานศึกษามีความ

 อาคาร 3 ชั�น 12 หอ้งเรียน พื�นที�โรงเรียนเทศบาลตาํบล อุปกรณ์  ปลอดภยัดา้นชีวิตและ

รัษฎา และบริเวณโดยรอบ ทรัพยสิ์น

2 โครงการติดตั�งระบบ  - เพื�อใหมี้ระบบอินเตอร์เน็ต  - ติดตั�งระบบอินเตอร์เน็ต 500,000 - - - -  - จาํนวนที�ติดตั�ง  - โรงเรียนมีระบบ กองการศึกษา

อินเตอร์เน็ต โรงเรียนเทศบาล ที�คลอบคลุมพื�นที�อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ตาํบลรัษฎา อาคาร 3 ชั�น  - เพื�อใชใ้นการจดัการเรียน จาํนวน 1 งาน ที�ครอบคลุมและพร้อม

12 หอ้งเรียน การสอนและใชก้บัระบบ ใชง้าน

กลอ้งวงจรปิด 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบประมาณและที�ผา่นมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 พัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที�  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

        4.2 แผนงานการศึกษา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบประมาณและที�ผา่นมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 พัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที�  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

        4.2 แผนงานการศึกษา

3 โครงการติดตั�งระบบโทรศพัท์ - เพื�อรองรับการติดตั�งระบบ  - ติดตั�งระบบโทรศพัท์ 250,000 - - - -  - จาํนวนที�ติดตั�ง  - โรงเรียนมีระบบ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตาํบลรัษฎา อินเตอร์เน็ต  พร้อมอุปกรณ์ โทรศพัทพ์ร้อมใชง้าน

อาคาร 3 ชั�น 12 หอ้งเรียน  - เพื�อรองรับการติดต่อสื�อ- จาํนวน 1 งาน

สารจากภายในและภายนอก

รวม      3     โครงการ 1,250,000 - - - - - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 พัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที�  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

        4.3 แผนงานสาธารณสุช

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้ - เพื�อใหค้วามรู้ อสม.ในพื�นที�  - อบรมใหค้วามรู้ อสม.หมู่ที� 2 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - จาํนวน  - อสม.มีความรู้ความ กอง

และคดักรองวณัโรค หมู่ที� 2,3 และกลุ่มเสี�ยงวณัโรค และหมู่ที� 3 ตาํบลรัษฎาไม่นอ้ย กิจกรรมที� เขา้ใจเกี�ยวกบัโรคและ สาธารณสุขฯ

- เพื�อคน้หาผูป่้วยรายใหม่ กวา่ 40 คน ดาํเนินการ สามารถนาํไปเผยแพร่ให้

- เพื�อใหผู้ป่้วยรายใหม่ไดรั้บการ  - คดักรองกลุ่มเสียงในพื�นที� - จาํนวนผูเ้ขา้ ประชาชนในพื�นที�ได้

รักษาอยา่งทนัถ่วงที หมู่ที� 2 และหมู่ที� 3 ตาํบล โครงการ - ผูป่้วยรายใหม่ไดรั้บการ

รัษฎาไม่นอ้ยกวา่ 100 คน รักษาอยา่งทนัท่วงที

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน  - เพื�อจดัหายา เวชภณัฑ ์และ  - จดัสรรหายา เวชภณัฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จาํนวน  - ประชาชนไดรั้บยา กอง

ดา้นป้องกนัและควบคุมโรค วสัดุที�ใชใ้นการป้องกนัและควบ และวสัดุที�ใชใ้นการป้องกนัและ ครั� งที� เวชภณัฑ ์และวสัดุที�ใชใ้น สาธารณสุขฯ

ติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ เ◌่ช่น ถุงมือ ดาํเนินการ การป้องกนัและควบคุม

ผา้ปิดปาก หรือจมูก ฯลฯ โรคติดต่อ 

ใหป้ระชาชน

รวม      2      โครงการ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 - - -

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบประมาณและที�ผา่นมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 พัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที�  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

        4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหค้วามข่วยเหลือ  - เพื�อใหค้วามช่วยเหลือ  - ส่งเสริมแลพฒันาบุคคลใหมี้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - บุคคลผู ้  - บุคคลผูป้ระสบปัญหา กองสวสัดิการ

ประชาชนดา้นการส่งเสริม ประชาชนที�ไดรั้บความเดือดร้อนความรู้ สามารถนาํไปใชใ้นการ ประสบปัญหา ทางสังคมหรืออยูใ่นสภาว สังคม

และพฒันาคุณภาพชีวิต และประสบปัญหาทางสังคม พฒันาคุณภาพชีวิต ทางสังคมหรือ ยากลาํบาก หรือผูไ้ดรั้บ

ในเขตเทศบาลตาํบลรัษฎา และไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง  - ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซม ไดรั้บความ ความเดือดร้อน ไดรั้บการ

ไดใ้นการดาํรงชีวิตตลอดจนการ ที�อยูอ่าศยั เดือดร้อน ได้ ช่วยเหลือใหมี้คุณภาพ

จดับริการสาธารณะเพื�อใหมี้  - จดัหาสิ�งของที�จาํเป็นในการ รับการช่วย ชีวิตที�ดีขึ�น

คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น ดาํรงชีวิต เหลือและได้  - บุคคลผูป้ระสบปัญหา

 - เพื�อส่งเสริมหรือช่วยเหลือ  - ช่วยเหลือและส่งเสริมการเขา้ รับการส่งเสริม ความเดือดร้อน สามารถ

บุคคลใหส้ามารถเขา้ถึงปัจจยั ถึงปัจจยัพื�นฐานในการดาํรง และพฒันา เขา้ถึงปัจจยัพื�นฐานในการ

พื�นฐานในยการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขในสังคม คุณภาพชีวิต ดาํรงชีวิตไดอ้ยางปกติสุข

ปกติสุขในสังคม รวมถึงการ ฯลฯ ใหดี้ขึ�น ในสังคม และมีคุณภาพ

ส่งเสริมพฒันาบุคคลใหมี้ความรู้ ชีวิตที�ดีขึ�น

สามารถนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิต

ใหดี้ขึ�น อยูใ่นสังคมไดป้กติสุข

รวม      1      โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบประมาณและที�ผา่นมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 พัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที�  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

        4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึก - เพื�อใหป้ระชาชนในชุมชน - อบรมใหค้วามรู้การรณรงค์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ผูเ้ขา้ร่วมโครง - ผูเ้ขา้ร่วมโครงการลด กองสวสัดิการ

การประหยดัพลงังาน(บา้น มีความรู้และใชพ้ลงังานอยา่ง วางแผนการประหยดัพลงั การลดค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน สงัคม

ประหยดัพลงังาน) ประหยดัมีประสิทธิภาพ งานในแต่ละหมู่บา้น ดา้นพลงังานไฟ ไฟฟ้า

- เกิดจิตสาํนึกดา้นการประหยดั - จดัตั�งกลุ่มอาสาสมคัร ฟ้าลงร้อยละ 5 - เกิดการสร้างความรู้

พลงังานไฟฟ้าภายในครัวเรือน พลงังานชุมชน ความเขา้ใจในเรื�องการ

ประหยดัพลงังาน

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ - เพื�อส่งเสริมใหเ้กิดการใช้ - อบรมใหค้วามรู้เรื�อง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละ 80 - ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิด กองสวสัดิการ

แก่เยาวชนและประชาชนดา้น พลงังานอยา่งรู้คุณค่า สถานการณ์พลงังาน เทคนิค เกิดความรู้ความ ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยว สงัคม

พลงังาน - เพื�อใหเ้ยาวชนและประชาชน การประหยดัพลงังานและ เขา้ใจดา้นพลงั กบัสถานการณ์พลงังาน

เกิดจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังาน เทคโนโลยพีลงังานทดแทน งานชุมชนหรือ เทคนิคประหยดัพลงังาน

อยา่งคุม้ค่า พลงังานทดแทน และพลงังานทดแทน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบประมาณและที�ผา่นมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 พัฒนาสู่เมืองเศรษฐกจิที�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที�  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

        4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

ที� โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบประมาณและที�ผา่นมา

3 โครงการส่งเสริมการใชเ้ตา - เพื�อส่งเสริมและสนสันุนให้ - อบรมใหค้วามรู้เรื�องการ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - เกิดการประหยดั - ประชาชนในชุมชน กองสวสัดิการ

ประสิทธิภาพสูล (เตาซุปเปอร์ ชุมชนใชเ้ตาหุงตม้เพื�อประหยดั ใชเ้ตาหุงตม้เพื�อประหยดั ค่าใชจ่้ายดา้น สามารถประหยดัค่าใช้ สงัคม

อั�งโล)่ พลงังานเชื�อเพลิง พลงังานเชื�อเพลิง พลงังานร้อยละ5 จ่ายในการหุงตม้ในครัว

- เพื�อประหยดัพลงังานและลด เรือน

ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน

4 โครงการส่งเสริมระบบอบแหง้ - เพื�อส่งเสริมใหค้วามรู้การ - อบรมใหค้วามรู้เรื�องการ - 80,000 - - - - ลดระยะเวลา - กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กองสวสัดิการ

พลงังานแสงอาทิตย์ ผลิตสินคา้ตากแหง้ที�มีคุณภาพ ผลิตสินคา้ตากแหง้ที�มีคุณ การอบแหง้ใน ปลากะตกัสามารถผลิต สงัคม

และปลอดภยั ภาพและปลอดภยั กระบวนการแปร สินคา้ที�มีคุณภาพ

- เพื�อลดตน้ทุนดา้นพลงังาน - การจดัทาํตูอ้บแหง้พลงั รูปผลิตภณัฑไ์ด้

ในกระบวนการแปรรูปสินคา้ งานแสงอาทิตยข์นาด 2 X 2 มากกวา่ร้อยละ

และเพิ�มมูลค่าใหก้บัสินคา้ เมตร จาํนวน 3 ชุด 50%

รวม      4      โครงการ 115,000 195,000 115,000 115,000 115,000 - - -
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ที� โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั�งกลอ้ง - เพื�อเพิ�มความปลอดภยั - ติดตั�งระบบกลอ้ง CCTV 6,500,000 - จาํนวนที� - ประชาชนในพื�นที� สาํนกัปลดัฯ

CCTV เพิ�มเติมในเขต ในชีวติและทรัพยสิ์นใน จาํนวน 70 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั�ง มีความปลอดภยัดา้น (ปชส.)

ตาํบลรัษฎา พื�นที�สาธารณะ เพิ�มเติมครอบคลุมพื�นที� ชีวติและทรัพยสิ์น

- เพื�ออาํนวยความ ตาํบลรัษฎา - ภาพลกัษณ์ของ

สะดวกแก่ประชาชนที� องคก์รที�ดีขึ�น

ตอ้งการตรวจสอบภาพ - สามารถแสดง

จากระบบกลอ้ง CCTV ขอ้มูลจากพื�นที�ได้

ที�มีการติดตั�งครอบคลุม ครอบคลุมมากขึ�น

พื�นที�มากขึ�น

รวม      1      โครงการ 6,500,000 - - - - - - -

       5.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

งบประมาณและที�ผา่นมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั�นคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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ที� โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั�งเหลก็ดดั  - เพื�อบาํรุงรักษาป้อม  - ติดตั�งเหล๋กดดัประตู-หนา้ 105,000 - จาํนวนที�  - ป้อมยามตรวจ สาํนกัปลดัฯ

ประตู-หนา้ต่างและกั�น ตรวจการณ์ใหอ้ยูใ่น ต่าง ป้อมตรวจการณ์ชุมชน ดาํเนินการ การณ์และครุภณัฑ์

โครงเหลก็ ป้อมตรวจ สภาพปกติ พร้อมใชใ้น หมู่บา้นการเคหะ หมู่ที� 7 ภายในป้อมยาม มี

การณ์ชุมชนหมู่บา้น การปฏิบติังาน ความปลอดภยั

การเคหะ หมู่ที� 7

รวม      1      โครงการ 105,000 - - - - - - -

       5.7  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที�ผา่นมา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 3  การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั�นคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั�วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 1,540,000 - - - - สาํนกัปลดัฯ

แบบมุมมองคงที�สาํหรับติดตั�งภายนอกอาคาร (ปชส.)

จาํนวน 70 เครื�อง

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสาํหรับเครื�อง 28,000 - - - - สาํนกัปลดัฯ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) (ปชส.)

3. เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 70,000 - - - - สาํนกัปลดัฯ

จาํนวน 28 เครื�อง (ปชส.)

4. โปรแกรมบริหารและจดัการบนัทึก 700,000 - - - - สาํนกัปลดัฯ

กลอ้งวงจรปิด จาํนวน 70 กลอ้ง (ปชส.)

5. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาํหรับบนัทึกภาพ 550,000 - - - - สาํนกัปลดัฯ

กลอ้งวงจรปิด (Server) (ปชส.)

6. เครื�องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล 33,800 - - - - สาํนกัปลดัฯ

แบบที� 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิ�ว) (ปชส.)

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎิบตัการฯ

7. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ แบบ PoE 240,700 - - - - สาํนกัปลดัฯ

(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง (ปชส.)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

จาํนวน 29 เครื�อง

8. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) 26,000 - - - - สาํนกัปลดัฯ

ขนาด 8 ช่อง SFP+Combo (ปชส.)

จาํนวน 2 เครื�อง 

9. ตูแ้ละกล่องกนันํ� าสาํหรับจดัเก็บอุปกรณ์ 203,308 - - - - สาํนกัปลดัฯ

ภายนอก จาํนวน 28 ตู ้ (ปชส.)
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  - โครงการติดตั�งกล้องวงจรปิด กองการศึกษา

1.กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 144,000 - - - -

แบบมุมมองคงที�สาํหรับติดตั�ง ภายในสาํนกังาน

จาํนวน 48 ตวั 

2.อุปกรณ์บนัทึกภาพผา่นเครือข่าย 120,000 - - - -

(Network Video Recorder)  แบบ 32 ช่อง 

จาํนวน 1 เครื�อง

3.อุปกรณ์บนัทึกภาพผา่นเครือข่าย 57,000 - - - -

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 

จาํนวน 1 เครื�อง

4.อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 75,000

Switch) ขนาด 16 ช่อง จาํนวน 5 ชุด

5.เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,700

จาํนวน 1 เครื�อง

6.เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10,000

จาํนวน 4 เครื�อง
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

 - โครงการตดิตั�งระบบอนิเตอร์เน็ต

1.อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE 90,000

L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จาํนวน 6 ชุด

2.อุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้สาย 273,000

(Access Point) แบบที� 2   จาํนวน 13 ตวั

3.เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 62,700

จาํนวน 5 เครื�อง

4.ตูจ้ดัเก็บอุปกรณ์กระจายสญัญาณ 55,800

ขนาด 9U (Wall Rack 9U with - - - -

Accessories)  จาํนวน 6 ชุด

4,285,008 - - - -รวม
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ  - โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด - - - - กองการศึกษา

1.โทรทศัน์แอล อีดี  (LED TV) แบบ Smart 30,000

TV ขนาด 43 นิ�ว ระดบัความละเอียดจอภาพ

3840 x 2160 พิเซล  จาํนวน 2 เครื�อง

30,000 - - - -รวม
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

4 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง 1. เครื�องตบดิน จาํนวน 1 เครื�อง 21,000  -  -  -  - กองช่าง

การโยธา 2. เครื�องสกดัคอนกรีต พร้อมแบตเตอรี�  35,000  -  -  -  - กองช่าง

ขนาด 40V  จาํนวน 1 เครื�อง

56,000 - - - -รวม
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

5 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ 1. รถบรรทุก 6 ลอ้ ไม่นอ้ยกวา่ 240 4,800,000 - - - - กองช่าง

การโยธา และขนส่ง แรงมา้ แบบกระบะเททา้ย ติดเครน

พบัความสูงไม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร

พร้อมกระเชา้สาํหรับปฏิบติังาน

4,800,000 - - - -รวม
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

6 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เครื�องปรับอากาศ แบบติดผนงั 49,800  -  -  -  - กองช่าง

การโยธา (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 

บีทีย ู จาํนวน 2 ตวั

7 บริหารงานทั�วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. โตะ๊ทาํงาน จาํนวน 5 ชุด 82,500 - - - สาํนกัปลดัฯ

2. เกา้อี�สาํนกังาน จาํนวน 5 ตวั 24,500 - - - -

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน - โครงการติดตั�งระบบโทรศพัท์ - - - กองการศึกษา

1.ตูโ้ทรศพัทส์าขา 1 ชุด 150,000 - - - -

2.เครื�องโทรศพัท ์จาํนวน 25 เครื�อง 21,250

3.ชุดกระจายสญัญาณสายโทรศพัท ์ 8,000

จาํนวน 1 ชุด 

4.ตูพ้กัสายโทรศพัท ์จาํนวน 7 ชุด 14,000

350,050 - - - -รวม

52



แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

9 การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร 1. เครื�องสูบนํ�าหอยโข่งเครื�องยนตดี์เซล 1,300,000 - - - สาํนกัปลดัฯ

ภายใน ขนาด 6 นิ�ว ติดตั�งบนฐานเหลก็และแบบ

ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ 

จาํนวน 1 เครื�อง

2. เครื�องสูบนํ�าเครื�องยนตดี์เซล ชนิดหอย 215,000 - - -

โข่ง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 แรงมา้ 

จาํนวน 4 เครื�อง

1,515,000 - - - -รวม
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

10 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑกี์ฬา 1. เครื�องออกกาํลงักายสแตนเลส 8 ชุด 1,780,000  -  -  -  - กองช่าง

การโยธา 16 สถานี  พร้อมติดตั�งบริเวณลานสุขภาพ

มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต หมู่ที� 6

1. ชุดเตียงซิทอพั 2 สถานี จาํนวน 1 ชุด

2. ชุดบริหารขอ้เทา้และเข่า 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

3. ชุดจกัรยานบริหารหนา้ทอ้ง 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

4. ชุดบริหารหวัไหล่ และหนา้อกแบบดึงลง 

2 สถานี  จาํนวน 1 ชุด

5. เครื�องฝึกกา้วเดิน 2 สถานี จาํนวน 1 ชุด

6. จกัรยานกา้วเดิน 2 สถานี จาํนวน 1 ชุด

7. ลูกตุม้แกวง่ตวั 2 สถานี จาํนวน 1 ชุด

8. ชุดบาร์ยกตวัพร้อมจานหมุนเอว 2 สถานี

จาํนวน 1 ชุด
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

2. เครื�องออกกาํลงักายสแตนเลส 10 ชุด 1,650,000  -  -  -  - กองช่าง

16 สถานี  พร้อมติดตั�งบริเวณลานสุขภาพ

ภายในบริเวณสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัภุเก็ต (สวท.) หมู่ที� 6

1. ชุดจกัรยานบริหารหนา้ทอ้ง 2 สถานี 

จาํนวน 1 ชุด

2. ชุดบริหารหวัไหล่ และหนา้อกแบบดึงลง

 2 สถานี  จาํนวน 1 ชุด

3. เครื�องฝึกกา้วเดิน 2 สถานี จาํนวน 1 ชุด

4. จกัรยานกา้วเดิน 2 สถานี จาํนวน 1 ชุด 

5. ลูกตุม้แกวง่ตวั 2 สถานี จาํนวน 1 ชุด

6. ชุดบาร์ยกตวัพร้อมจานหมุนเอว 2 สถานี

จาํนวน 1 ชุด

7. เครื�องบริหารแขน ไหล่แบบบาร์โหนตวัคู่

จาํนวน 1 ชุด

8. เครื�องบริหารแขน แบบโหนตวั 

จาํนวน 1 ชุด
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แบบ ผ 03

ที� แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2566-2570)  (เพิ�มเติมครั�งที� 1)

เทศบาลตําบลรัษฎา

งบรประมาณและที�ผ่านมา

9. เครื�องบริหารกลา้มเนื�อแขน ไหล่แบบ

พวงมาลยัเดี�ยว 2 (เสาคู่) จาํนวน 1 ชุด

10. เครื�องบริหารกลา้มเนื�อแขน และไหล่

แบบโหนห่วง จาํนวน 1 ชุด

3,430,000 - - - -

14,466,058 - - - -รวมทั�งสิ�น

รวม
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