


 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

 

 

 

 
 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลรษัฎา 
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โครงการท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิลหัต หมู่ท่ี 1 

5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมงานขยายผิวถนน ค.ส.ล. ถนนวานิช หมู่ท่ี 7 ท้ังสองด้าน 

14. โครงการปรับปรงุผิวจราจรถนนพัชนี-กู้กู (จากซอย ดวงแข - ถนนเทพกระษัตรี) หมู่ท่ี 3  

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีตถนนศรีสุทัศน์ เขตรอยต่อ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 

17. โครงการปรับปรงุทางเท้าถนนรษัฎานุสรณ์ (จากสามแยกถนนรว่มพัฒนา – พิมพ์ประไพเพลส) หมู่ท่ี 3 

27. โครงการจัดทำติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย หมู่ท่ี 1-7 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

1.โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

22. โครงการติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรและเครือข่าย 

แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

สำหรับโครงการท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 

5. โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา 

ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 

แผนงานการพาณิชย์ 

1. เก้าอ้ีสนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

แผนงานการศึกษา 

2. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080  พิกเซล 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนิกส์ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. ระบบงานทะเบียนราษฎร์และเครือข่าย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ซอยนิลหัต หมู่ท่ี 1 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

- เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง  

เป้าหมาย 

1.ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50x0.10 เมตร  

ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร 

2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชว่งความกว้าง 4.50 เมตร ยาวไม่น้อย

กว่า 100.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร 

จุดพิกัด (N 7˚ 53' 02.6”)  

          (E 98˚ 25' 39.3”) 

งบประมาณ   880,000  ( ป� 2570 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

พ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ช่วยลดป�ญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนท่ี 

-ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ซอยนิลหัต 2 หมู่ท่ี 1 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

- เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดีข้ึน  

เป้าหมาย 

1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างเฉลี่ย 6.00-8.00 ม. ยาว 

243.00 เมตร หรือพืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,690.00 ตร.ม. 

2.ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70x0.70 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) 

จุดพิกัด (N 7˚ 53' 02.6”)  

          (E 98˚ 25' 39.3”) 

งบประมาณ   4,760,000  ( ป� 2566 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

พ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

-ลดป�ญหาน้ำท่วมในพ้ืนท่ี 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองช่าง 

เหตุผล   เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวทางเทศบาลได้รังวัดสอบเขต

ทางสาธารณประโยชน์เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของเขต

ทาง จึงได้ขยายความยาวของคูระบายน้ำเพ่ิมข้ึนและเพ่ิม

พ้ืนท่ีถนน ค.ส.ล. ตามพ้ืนท่ีเอกสาร รว.9 ทาง

สาธารณประโยชน์ จึงทำให้มีงบประมาณพ้ืนท่ีมากข้ึน

ประกอบกับวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนของราคาวัสดุท่ีเพ่ิม

มากข้ึนในป�จจุบัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมงานขยายผิว

ถนน ค.ส.ล. ถนนวานิช หมู่ท่ี 7 ท้ังสองด้าน 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือลดป�ญหาน้ำท่วมขัง 

 

เป้าหมาย 

1.ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70x0.70 เมตร  

ยาวไม่น้อยกว่า 1,050.00 เมตร 

2.งานขยายถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

765.00 ตร.ม. 

จุดพิกัด (N 7˚ 52' 52.6”)  

          (E 98˚ 24' 51.9”) 

 

งบประมาณ   10,219,000  ( ป� 2567 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

-จำนวนพ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ป�ญหาน้ำท่วมขังลดลง 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมงานขยายผิว

ถนน ค.ส.ล. ถนนวานิช หมู่ท่ี 7 ท้ังสองด้าน 

วัตถุประสงค์ 

-เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  

-เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขังสามารถระบายน้ำได้ดีข้ึน 

เป้าหมาย 

1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลีย่ 4.00-5.00 เมตร ยาว 

525.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตร.ม. 

2.ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70x0.70 เมตร  

ยาวไม่น้อยกว่า 1,050.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) 

จุดพิกัด (N 7˚ 52' 52.6”)  

          (E 98˚ 24' 51.9”) 

งบประมาณ    10,200,000  ( ป� 2566 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

-จำนวนพ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

-ลดป�ญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนท่ี 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองช่าง 

เหตุผล    เพ่ือแก้ไขป�ญหาการเดินทางสัญจรและการป้องกัน

การน้ำท่วมขังในแนวเขตถนนวานิช ตลอดสายทางจึงจำเป�น

เร่งด่วนในการแก้ไขป�ญหา จึงได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาเป�น

ป�งบประมาณ 2566  

 



4 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพัชนี-กู้กู (จากซอย 

ดวงแข - ถนนเทพกระษัตรี) หมู่ท่ี 3  

 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือแก้ไขป�ญหาความเดือดร้อนในการสัญจร 

 

เป้าหมาย 

1.งานปรับปรุงผิวจราจรเดิม พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,400.00 

ตารางเมตร 

2.งานก่อสร้างคูระบายน้ำขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตร 

ยาวไม่น้อยกว่า 84.00 เมตร  

3.งานปรับปรุงฝาคูระบายน้ำเดิม  

จุดพิกัด (N 7˚ 54'.34.0”)  

          (E 98˚ 23' 57.1”) 

 

งบประมาณ 11,000,000  ( ป� 2568 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

พ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     กองช่าง 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีต 

ถนนพัชนี - หัวท่า เช่ือมต่อซอยดวงแขและซอยแม่ขำ    

หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3  

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

- เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขังสามารถระบายน้ำได้ดีข้ึน 

เป้าหมาย 

1.ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05   

   เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความยาว   

   1,625.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,650 ตารางเมตร  

2.งานก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร    

   ยาวไม่น้อยกว่า 84.00 เมตร.  

3.ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม  

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) 

จุดพิกัด (N 7˚ 54' 38.2”)  

          (E 98˚ 23' 55.4”) 

งบประมาณ 5,120,000  ( ป� 2566 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

พ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

- ลดป�ญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนท่ี 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองช่าง 

เหตุผล  เนื่องจากได้เพ่ิมพ้ืนท่ีปรับปรุงผิวจราจรของถนนแม่

ขำตลอดสาย จึงทำให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับค่าวัสดุ

ก่อสร้างมีการผันผวนของราคาท่ีปรับข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีต 

ถนนศรีสุทัศน์ เขตรอยต่อ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 

 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

เป้าหมาย 

- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In Place Recycling) กว้าง 13.50 – 15.50 

เมตร ยาว 480.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,080.00 

ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)  

จุดพิกัด (N 7˚ 53' 7.0”)  

          (E 98˚ 24' 30.4”) 

งบประมาณ  4,697,000  ( ป� 2569 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

จำนวนพ้ืนท่ีถนนท่ีได้มีการปรับปรุง 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กองช่าง 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีต

ถนนศรีสุทัศน์ (เขตรอยต่อเทศบาลนครภูเก็ต - ทางข้ึน

สะพานเกาะสิเหร่) หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

เป้าหมาย 

 - ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05   

   เมตร ความกว้างเฉลี่ย 13.50 – 15.50 เมตร ความยาว   

   480.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) 

จุดพิกัด (N 7˚ 53' 06.4”)  

          (E 98˚ 24' 37.7”) 

 

งบประมาณ  5,550,000  ( ป� 2566 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

จำนวนพ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองช่าง 

เหตุผล  เนื่องจากได้เปลี่ยนวัสดุปูพ้ืนผิวจราจรใหม่จากเดิม

เป�นชนิดยาง PARA AC เปลี่ยนใหม่เป�นชนิดยาง AC 60/70 

ทำให้มีคุณภาพท่ีแข็งแรงกว่าชนิดท่ีส่วนผสมด้วยยางพารา

และมีราคาต่อหน่วยท่ีแพงกว่าชนิดยาง AC 60/70 ประกอบ

กับค่าวัสดุก่อสร้างมีการผันผวนของราคาท่ีปรับข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง  

 



6 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

17. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนรัษฎานุสรณ์  

(จากสามแยกถนนร่วมพัฒนา – พิมพ์ประไพเพลส) หมู่ท่ี 3 

 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรมีความปลอดภัย 

- เพ่ือให้มีความเป�นระเบียบเรียบร้อย 

- เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

เป้าหมาย 

- ปรับปรุงทางเท้าท้ัง 2 ฝ��ง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตาราง

เมตร 

จุดพิกัด (N 7˚ 54' 30”)  

          (E 98˚ 24' 0.3”) 

 

 

 

งบประมาณ  8,800,000  ( ป� 2567 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

พ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กองช่าง 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีต 

พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนรัษฎานุสรณ์  -  หมู่บ้านซิตี้โฮม 

ถนนร่วมพัฒนา หมู่ท่ี 3 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

 

 

เป้าหมาย 

- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ�ลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ความกว้างเฉลี่ย 8.00 – 13.50 เมตร ความยาว  

2,300.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 25,540 ตารางเมตร 

- ปรับปรุงทางเท้าท้ัง 2 ฝ��ง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตาราง

เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) 

จุดพิกัด (N 7˚ 54' 32.6”)  

          (E 98˚ 23' 52.8”) 

งบประมาณ  20,770,000  ( ป� 2566 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

จำนวนพ้ืนท่ีท่ีดำเนินการ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กองช่าง 

เหตุผล  เนื่องจากได้เพ่ิมพ้ืนท่ีปรับปรงุผิวจราจรของถนนร่วม

พัฒนาถึงหมู่บ้านซิตี้โฮม จึงทำให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ

ค่าวัสดุก่อสร้าง มีการผันผวนของราคาท่ีปรับข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

27. โครงการจัดทำติดตั้งป้ายบอกช่ือซอย หมู่ท่ี 1-7 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนและผู้สัญจรไปมาทราบถึงชื่อซอยต่างๆ 

สะดวกในการเดินทาง 

เป้าหมาย 

-ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย หมู่ท่ี 1-7 

 

 

งบประมาณ   1,000,000  ( ป� 2566-2570 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

-จำนวนป้ายท่ีทำการติดตั้ง 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ประชาชนและผู้สัญจรไปมาทราบถึงชื่อซอยต่างๆ สะดวก 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

27. โครงการจัดทำติดตั้งป้ายบอกช่ือซอย หมู่ท่ี 1-7 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบชื่อซอย เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

เป้าหมาย 

-งานป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง เสาสแตนเลสท่อกลม        

ขนาด 3 นิ้ว (เกรด 304) ความสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) 

งบประมาณ   2,465,000  ( ป� 2566 ) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 

-จำนวนป้ายท่ีทำการติดตั้ง 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-ประชาชนและผู้สัญจรไปมาทราบถึงชื่อซอยต่างๆ สะดวก 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองช่าง 

เหตุผล   เนื่องจากสภาพป�จจุบันป้ายซอยตามจุดต่างๆ ยัง

ไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงทำให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี และคน

ต่างถ่ินไม่สามารถรู้ตำแหน่งชื่อซอยท่ีชัดเจน เทศบาลจึงได้

สำรวจซอย, ถนน ภายในเขตเทศบาลฯ ครบทุกหมู่จาก     

หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้แล้วเสร็จท้ังหมดโดยด่วน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

และสังคม 

แผนงาน  สาธารณสุข 

1.โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ อสม. หรือแกนนำโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือท่ีจะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีในการรณรงค์ให้ความรู้

และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

2.เพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน 

3.เพ่ือสร้างจิตสำนึกเรื่องการไม่ทอดท้ิงสุนัขหรือแมวให้เป�น 

ป�ญหาของสังคม 

4.เพ่ือจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถุงมือ เข็มฉีดยา 

กระบอกฉีดยา 

5.เพ่ือลดจำนวนสุนัข-แมวในพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา 

6.เพ่ือควบคุมจำนวนสุนัขและแมวท่ีมีเจ้าของไม่ให้เพ่ิม

จำนวนมาก 

7.เพ่ือสร้างจังหวัดภูเก็ตเป�นพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย 

1.จัดอบรมให้ความรู้ อสม.และแกนนำ พร้อมฝ�กปฏิบัติ 1 

ครั้ง/ป� 

2.สำรวจจำนวนสุนัข แมวท้ังท่ีมีเจ้าของและจรจัด 1 ครั้ง/ป� 

3.ฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขหรือแมวท่ีสำรวจ 

4. สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

ในการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมวจรจัดหรือไม่มี  

เจ้าของหรือมีเจ้าของแต่ไม่สามารถนำไปผ่าตัดทำหมันได้ 

จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

และสังคม 

แผนงาน  สาธารณสุข 

1.โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ อสม. หรือแกนนำโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือท่ีจะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีในการรณรงค์ให้ความรู้

และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

2.เพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน 

3.เพ่ือสร้างจิตสำนึกเรื่องการไม่ทอดท้ิงสุนัขหรือแมวให้เป�น 

ป�ญหาของสังคม 

4.เพ่ือจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถุงมือ เข็มฉีดยา 

กระบอกฉีดยา 

5.เพ่ือผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวในพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา 

6.เพ่ือสร้างจังหวัดภูเก็ตเป�นพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

เป้าหมาย 

1.จัดอบรมให้ความรู้ อสม.และแกนนำ พร้อมฝ�กปฏิบัติ 1 

ครั้ง/ป� 

2.สำรวจจำนวนสุนัข แมวท้ังท่ีมีเจ้าของและจรจัด 1 ครั้ง/ป� 

3.ฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขหรือแมวท่ีสำรวจ 

4. สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

ในการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมวจรจัดหรือไม่มี

เจ้าของหรือมีเจ้าของแต่ไม่สามารถนำไปผ่าตัดทำหมันได้ 

จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว 
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โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

งบประมาณ  

400,000 บาท (ป�2566 - 2570) 

ตัวช้ีวัด   

1.จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

2.จำนวนครั้งท่ีให้การสนับสนุน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการควบคุม

ป้องกันและดูแลรักษาสุนัขหรือแมวของตนเองให้ปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

2.ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน 

3.ลดป�ญหาการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัข-แมวมีเจ้าของและ

จรจัด 

4.แก้ไขป�ญหาระยะยาวในการควบคุมการระบาดของโรค

พิษสุนัขบ้า 

5.ประกาศเขตพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

งบประมาณ  

400,000 บาท (ป�2566 - 2570) 

ตัวช้ีวัด   

1.จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

2.จำนวนครั้งท่ีให้การสนับสนุน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการควบคุม

ป้องกันและดูแลรักษาสุนัขหรือแมวของตนเองให้ปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

2.ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน 

3.ลดป�ญหาการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัข-แมวมีเจ้าของและ

จรจัด 

4.แก้ไขป�ญหาระยะยาวในการควบคุมการระบาดของโรค

พิษสุนัขบ้า 

5.ประกาศเขตพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

เหตุผล   

เพ่ือให้โครงการครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและ

แมวในพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

22. โครงการติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรและ

เครือข่าย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชน 

2. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานทะเบียน

ท้องถ่ิน 

เป้าหมาย 

- ติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร์และเครือข่าย 

ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ

ท่ี 1 จำนวน 5 เครื่อง 

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ

สิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 

Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 4 

เครื่อง 

5. เครื่องแสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จำนวน 4 เครื่อง  

6. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) จำนวน 9 เครื่อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

22. โครงการติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรและ

เครือข่าย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชน 

2. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานทะเบียน

ท้องถ่ิน 

เป้าหมาย 

- ติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร์และเครือข่าย 

ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ

ท่ี 1 จำนวน 5 เครื่อง 

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ

สิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 

Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 5 

เครื่อง 

5. เครื่องแสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จำนวน 5 เครื่อง  

6. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) จำนวน 10 เครื่อง 
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โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 5 

เครื่อง 

8. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook 

Printer) จำนวน 4 เครื่อง 

9. เครื่องพิมพ์รายงาน พิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

(Line Matrix Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

10. ระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน และระบบงาน

ทะเบียนราษฎร พร้อมติดตั้งและทดสอบ จำนวน 1 

ชุด 

งบประมาณ   1,687,850 บาท (ป� 2566) 

ตัวช้ีวัด จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการ

งานด้านทะเบียนท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง) 

 

 

7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 2 

เครื่อง 

8. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook 

Printer) จำนวน 2 เครื่อง 

9. เครื่องพิมพ์รายงาน พิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

(Line Matrix Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

10. ระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน และระบบงาน

ทะเบียนราษฎร พร้อมติดตั้งและทดสอบ จำนวน 1 

ระบบ 

งบประมาณ   1,687,850 บาท (ป� 2566) 

ตัวช้ีวัด จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการ

งานด้านทะเบียนท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง) 

เหตุผล 

ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ท่ี มท 0309.5/ว5 

ลงวันท่ี 14 มกราคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ

ขอเป�ดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาล

ตำบลรัษฎา ซ่ึงเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาล (980 

แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเป�ด

ให้บริการด้านทะเบยีนราษฎรด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณตนเอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหาร 

แผนงาน สาธารณสุข 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

(EMS) 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลรัษฎา 

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลรัษฎา 

เป้าหมาย 

จัดอบรมฟ��นฟูความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS) และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

จำนวน 2ป�/ครั้ง 

งบประมาณ  

50,000 บาท (ป�2567) 

50,000 บาท (ป� 2569) 

ตัวช้ีวัด  จำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มีความรู้

ความสามารถเพ่ิมข้ึนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหาร 

แผนงาน สาธารณสุข 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

(EMS) 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลรัษฎา 

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลรัษฎา 

เป้าหมาย 

จัดอบรมฟ��นฟูความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS) และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

จำนวน 2ป�/ครั้ง 

งบประมาณ  

100,000 บาท (ป�2567) 

100,000 บาท (ป� 2569) 

ตัวช้ีวัด  จำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มีความรู้

ความสามารถเพ่ิมข้ึนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

เหตุผล   

เนื่องจากการอบรมดังกล่าวดำเนินการทำร่วมกับภาคี

เครือข่ายท้ังจังหวัด โดยเดิมท่ีทางเทศบาลได้ดำเนินการตาม 
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โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

 แผนเนื่องจากมีเครือข่ายอ่ืนเป�นเจ้าภาพและทางเทศบาล

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม ในการนี้จึงขอเพ่ิมงบประมาณใน

การดำเนินการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผนงาน - 

5. โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ในเขตพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป�นการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ัวไปและรักษาความสะอาด

ท่ีหรือทางสาธารณะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีมูลฝอย

ท่ัวไปตกค้าง 

เป้าหมาย 

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะและรักษาความ

สะอาดในเขตพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา (รายละเอียดตามข้อกำหนด

ขอบเขตงานของเทศบาลตำบลรัษฎา) 

งบประมาณ  

30,000,000 บาท (ป�2566) 

30,000,000 บาท (ป�2567) 

30,000,000 บาท (ป�2568) 

30,000,000 บาท (ป�2569) 

30,000,000 บาท (ป�2570) 

ตัวช้ีวัด  จำนวนครั้งในการจ้างเหมา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ไม่เกิดป�ญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา 

2.พ้ืนท่ีตำบลรัษฎามีความสะอาด เป�นระเบียบเรียบร้อย 

3.ไม่เกิดป�ญหาการจัดเก็บขยะตกค้างในพ้ืนท่ี 

ท่ีมาของโครงการ 

ป�ญหา/ความต้องการของประชาชนจากแผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 

2,3,5,6 และหมู่ท่ี 7 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผนงาน - 

5. โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และ

กำจัดมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป�นการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยท่ัวไปและรักษา

ความสะอาดท่ีหรือทางสาธารณะ ให้มีความสะอาด

เรียบร้อย ไม่มีมูลฝอยท่ัวไปตกค้าง 

เป้าหมาย 

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขน และกำจัด และรักษา

ความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา (รายละเอียดตาม

ข้อกำหนดงานของเทศบาลตำบลรัษฎา) 

งบประมาณ  

45,000,000 บาท (ป�2566) 

45,000,000 บาท (ป�2567) 

45,000,000 บาท (ป�2568) 

45,000,000 บาท (ป�2569) 

45,000,000 บาท (ป�2570) 

ตัวช้ีวัด  จำนวนครั้งในการจ้างเหมา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ไม่พบป�ญหามูลฝอยตกค้างในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา พ้ืนท่ี

มีความสะอาดและเป�นระเบียบเรียบร้อย 

 

ท่ีมาของโครงการ 

ป�ญหา/ความต้องการของประชาชนจากแผนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 

1,2,3,4,5,6 และหมู่ท่ี 7 
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โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

เหตุผล   

เพ่ือให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยไม่ให้มีขยะเหลือตกค้างใน

หมู่บ้าน ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ให้ดี

กว่าเดิม ซ่ึงในป�ท่ีผ่านมาเทศบาลจ้างเหมาเอกชนแค่เก็บ 

ขนขยะเท่านั้น แต่ค่ากำจัดขยะเทศบาลตำบลรัษฎา  ต้อง

รับผิดชอบนำไปชำระท่ีเทศบาลนครภูเก็ต และเพ่ือความ

คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณของเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

บัญชีครุภัณฑ์ 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนงาน   การพาณิชย ์

หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 

เป้าหมาย  

เก้าอ้ีสนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง 

จำนวน 20 ตัว 

งบประมาณ   120,000 บาท (ป� 2566) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่าย

ปกครอง) 

 

 

แผนงาน   การพาณิชย ์

หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 

เป้าหมาย  

เก้าอ้ีสนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง 

จำนวน 40 ตัว 

งบประมาณ    360,000 บาท (ป� 2566) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่าย

ปกครอง) 

เหตุผล 

1. เนื่องจากเป�นครุภัณฑ์ท่ีไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขอ อนุมัติจัดซ้ือตามราคา

ท้องถ่ิน ซ่ึงราคาครุภัณฑ์ ตามท้องถ่ินมีการปรับราคาสูงข้ึน 

2. เนื่องจากเก้าอ้ีพักคอยสำหรับให้บริการประชาชน 

ผู้โดยสาร และนักท่องเท่ียว ยังมีไม่เพียงพอต่อการ

ให้บริการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

บัญชีครุภัณฑ์ 

โครงการ / เป้าหมาย / งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

โครงการ / เป้าหมาย / งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนงาน  การศึกษา 

 

หมวด     ค่าครุภัณฑ์ 

 

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  

(โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา) 

2. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 

40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ  

1920 x 1080 พิกเซล  จำนวน 7 เครื่อง 
 

งบประมาณ  62,300 บาท  (ป� 2566) 
                  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา 

 

 

แผนงาน  การศึกษา 

 

หมวด     ค่าครุภัณฑ์ 

 

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  

(โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา) 

2. โท ร ทั ศน์ แอล  อี ดี  (LED TV) แบบ  Smart TV 

ขนาด 43 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ   

3840 x 2160 พิกเซล  จำนวน 7 เครื่อง 
 

งบประมาณ   105,000 บาท  (ป� 2566) 
                  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา 

 

เหตุผล 

เพ่ือให้เป�นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

เดือนธันวาคม 2564  
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

บัญชีครุภัณฑ์ 

 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เป้าหมาย 

- ระบบงานทะเบียนราษฎร์และเครือข่าย ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

จำนวน 5 เครื่อง 

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ

การใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมี

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 

แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง 

5. เครื่องแสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จำนวน 4 เครื่อง  

6. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) จำนวน 9 เครื่อง 

7. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kVA จำนวน 5 เครื่อง 

8. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) 

จำนวน 4 เครื่อง 

9. เครื่องพิมพ์รายงาน พิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (Line 

Matrix Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

10. ระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน และระบบงาน

ทะเบียนราษฎร พร้อมติดตั้งและทดสอบ จำนวน 1 ชุด 

 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เป้าหมาย 

- ระบบงานทะเบียนราษฎร์และเครือข่าย ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

จำนวน 5 เครื่อง 

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการ

ใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 

แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง 

5. เครื่องแสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จำนวน 5 เครื่อง  

6. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) จำนวน 10 เครื่อง 

7. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVA จำนวน 2 เครื่อง 

8. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) 

จำนวน 2 เครื่อง 

9. เครื่องพิมพ์รายงาน พิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (Line 

Matrix Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

10. ระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน และระบบงาน

ทะเบียนราษฎร พร้อมติดตั้งและทดสอบ จำนวน 1 ระบบ 
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โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

โครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

งบประมาณ   1,687,850 บาท (ป� 2566) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง) 

 

 

งบประมาณ   1,687,850 บาท (ป� 2566) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง) 

เหตุผล 

เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงตามจำนวนของเจ้าหน้าท่ีท่ี

กรมการปกครองกำหนดกำหนดตามจำนวนประชากร 
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