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 คำนำ  

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นเครื่องมือ
สำคัญที่จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ
พัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลตำบล
รัษฎา ซ่ึงจะช่วยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึนและใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนิน
โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลรัษฎา 

  เทศบาลตำบลรัษฏา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับน้ี 
จะเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎาสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม         
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ินต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.บทนำ 
 แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึน แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงาน
กับหน่วยงานภายในและภายนอก และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

 แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎา 
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ       
มีประสิทธิภาพ 

 แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาล
ตำบลรัษฎา ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ซ่ึงได้นำมาจัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566  

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566               
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 2.1 เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์
สำหรับการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลรัษฎา 

 2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

 2.3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถ่ินและงบประมาณรายจ่ายตามท่ีได้กำหนดไว้ 
   
3. ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 26 และข้อ 27) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผน
ดำเนินงานโดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 



2 

 

 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนการดำเนินการ 
ดังนี้ 

  1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

  2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดำเนินการใน
พ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 

 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดทำแผนการ
ดำเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องดำเนินการ
ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการจัดทำ
แผนการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่ได้มีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนโดยให้จัดเป็น 
แผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1, 2, 3… 

 เค้าโครงแผนการดำเนินงาน 

 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมถึงงบประมาณท่ี
หน่วยงานราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ ดำเนินการจริงในพ้ืนท่ี โดยมีเค้าโครงการแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 บทนำ 

 1) บทนำ 

 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
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 3) ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

 2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม้ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.02/1) 

 แบบสำหรับใช้ในแผนการดำเนินงาน 

1) แบบ ผด.01 คือ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

2) แบบ ผด.02 คือ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

3) แบบ ผด.02/1 คือ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 1) ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการท่ีชัดเจน 

 2) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 3) ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
สามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

 4) เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 5) เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
 
 
  



 

 

 

ส่วนท่ี  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 



 

 

 

1. บัญช ีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน         

และงบประมาณ  

 

 

  

 

 



จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.47 3,000,000             1.76 กองช่าง

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 2.94 6,935,000             4.08 กองช่าง

รวม 6 4.41 9,935,000           5.84

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

   2.1 แผนงานสาธารณสุข 8 5.88 9,060,000             5.32 กองสาธารณสุขฯ

   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.74 40,000,000           23.51 กองสาธารณสุขฯ

รวม 9 6.62 49,060,000         28.83

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.74 1,500,000             0.88 สํานักปลัดฯ

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.47 2,350,000             1.38 สํานักปลัดฯ

   3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4.41 520,000               0.31 กองสวัสดิการฯ

4

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

   3.4 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.74 2,900,000             1.70 สํานักปลัดฯ

รวม 10 7.35 7,270,000           4.27

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 5.88 1,130,000             0.66 สํานักปลัดฯ

   4.2 แผนงานการศึกษา 31 22.79 17,687,368           10.39 กองการศึกษา

   4.3 แผนงานสาธารณสุข 8 5.88 1,420,000             0.83 กองสาธารณสุขฯ

   4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16 11.76 2,420,000             1.42 กองสวัสดิการฯ

   4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2.94 160,000               0.09 กองสวัสดิการฯ

   4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 8.82 2,320,000             1.36 กองการศึกษา

   4.7 แผนงานงบกลาง 3 2.21 64,434,100           37.86 กองสวัสดิการ,กองสาธาฯ

รวม 82 60.29 89,571,468         52.64

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 13.24 12,668,350           7.44 สํานักปลัดฯ

   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 2.21 370,000               0.22 สํานักปลัดฯ
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จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

   5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4.41 1,130,000             0.66 กองสวัสดิการฯ

   5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.47 165,000               0.10 สํานักปลัดฯ
รวม 29 21.32 14,333,350         8.42

รวมทั้งสิ้น 136 100.00 170,169,818        100.00
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม            

และงบประมาณ 

 

 

 

 



 

 

 

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขต ขยายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 2,000,000 หมู่ที่ 1 - 7 กองช่าง

ตําบลรัษฎา หมู่ที่ 1 - 7

2 โครงการขยายเขตประปาในเขต ขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตําบล 1,000,000 หมู่ที่ 1 - 7 กองช่าง

เทศบาลตําบลรัษฎา รัษฎา หมู่ที่ 1 - 7

รวม 2 - 3,000,000
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       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดทําติดต้ังป้ายบอกชื่อซอย จัดทําป้ายชื่อซอยพร้อมติดต้ังเสาสแตนเลส 2,465,000 หมู่ที่ 1-7 กองช่าง

หมู่ที่ 1 - 7 ท่อกลม ขนาด 3 นิ้ว (เกรด 304) ความสูง  
เฉล่ีย 2.50 เมตร 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก 3,900,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

แอสฟัลท์ติดคอนกรีตถนนแหลมหงา คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ความกว้างเฉล่ีย

อนุสรณ์ (3041) หมู่ที่ 1 6.00-7.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,870 ตารางเมตร
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พ.ศ.2566พ.ศ.2565

    1. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด ้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566พ.ศ.2565

    1. ย ุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่พร้อมงาน 350,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เครื่องออกกําลังกายบริเวณลาน ทางเดินคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 

สุขภาพภายในบริเวณสถานีวิทยุ ตารางเมตรและฐานพื้นคอนกรีตสําหรับ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด วางเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 10 ฐาน

ภูเก็ต (สวท.) หมู่ที่ 6

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่พร้อมงาน 220,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เครื่องออกกําลังกายบริเวณลาน ทางเดินคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00

สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตารางเมตร และก่อสร้างฐานพื้นที่คอนกรีต

หมู่ที่ 6 สําหรับวางเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 

8 ฐาน

รวม 4 - 6,935,000
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2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความ จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด 8,000,000 พื้นที่ กอง

สะอาดงานกวาดถนนพร้อมตัดหญ้า งานกวาดถนนพร้อมตัดหญ้าและดูแล ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

แลดูแลตกแต่งสวนหย่อมในเขต ตกแต่งสวนหย่อมเขตเทศบาลตําบล

เทศบาลตําบลรัษฎา รัษฎา (รายละเอียดตามข้อกําหนด

ขอบเขตงานของเทศบาลตําบลรัษฎา)

2 โครงการรวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน 70,000 พื้นที่ กอง

สีเขียว ทางเท้าและที่สาธารณะต่างๆ ในวัน ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

สําคัญต่างๆ เช่น วันส่ิงแวดล้อมโลก 

วันเทศบาลวันพ่อแห่งชาติ วันแม่

แห่งชาติ เป็นต้นดังนี้

1.กําหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

อย่างน้อย2 ครั้ง/ปี

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     2.ย ุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       2.1 แผนงานสาธารณสุข
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       2.1 แผนงานสาธารณสุข

2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

จํานวน 100 คน

3.ต้นไม้สีเขียวในพื้นที่ตําบลรัษฎา

มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1,000 

ต้น

3 โครงการรวมน้ําใจคืนน้ําใสให้ชาว จัดกิจกรรมฟื้นฟูและรณรงค์ ดังนี้ 30,000 พื้นที่ กอง

รัษฎา 1.กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ํา ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

สาธารณะ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

2.กิจกรรม “นักสืบสายน้ํา” จัดให้

ความรู้และศึกษาดูงานแก่เด็ก เยาวชน 

เกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพ แหล่งน้ํา

สาธารณะและวิธีฟื้นฟูบําบัดน้ําอย่างถูก
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       2.1 แผนงานสาธารณสุข

วิธีจํานวนผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน

 ปีละ 1 รุ่น

3.จัดซ้ือสารเคมี วัสดุ เครื่องมือ ในการ

บําบัดน้ําเสียและการจัดกิจกรรม เช่น

การทําน้ําหมักชีวภาพการทํา EM Ball

เป็นต้น

4 โครงการหน้าบ้านน่ามอง จัดกิจกรรม ดังนี้ 200,000 พื้นที่ กอง

1. จัดการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

มูลฝอยอย่างทั่วถึง

2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก

ขยะมูลฝอยแก่สถาบันการศึกษาสถาบัน

การศึกษาในพื้นที่
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       2.1 แผนงานสาธารณสุข

3. จัดกิจกรรมประกวดชุมชนหน้าบ้าน

น่ามอง

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  - จัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุ 300,000 พื้นที่ กอง

มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ กรรมพืช ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   - จัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น

(อพ.สธ.)   - ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุ

กรรมพืชในพื้นที่อื่น

6 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา  - จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องใน 100,000 พื้นที่ กอง
วันสําคัญต่างๆ ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

 - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทํา

ธนาคารปู
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       2.1 แผนงานสาธารณสุข

7 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูปลูกป่าชายเลน 60,000 พื้นที่ กอง

ชายเลน ดังนี้ ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

1.กําหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เพื่อเพิ่มเติมและทดแทนที่ต้นไม้ชายเลน

เสียหาย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

2.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน

และประชาชนถึงวิธีการดูแลรักษาฟื้นฟู

และคุณประโยชน์ของป่าชายเลน

อย่างน้อยปีละ ปีละ 1 ครั้ง

3.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

จํานวน 100 คน

4.ต้นไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ตําบลรัษฎามี

จํานวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2,000 ต้น
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       2.1 แผนงานสาธารณสุข

8 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  - จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 พื้นที่ กอง

(อถล.) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสา ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

รวม 8 - 9,060,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการ จ้างเหมาเอกชนดําเนินการเก็บ ขน 40,000,000 พื้นที่ กอง

จัดเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย ในเขต และกําจัด และรักษาความสะอาด ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลรัษฎา ในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา 

(รายละเอียดตามข้อกําหนดงานของ

เทศบาลตําบลรัษฎา)

รวม 1 - 40,000,000
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       2.2 แผนงานเคหะและชุมชน



 

 

 

3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมหกรรมดนตรี-อาหาร กิจกรรมจัดงานแสดงดนตรี จําหน่าย 1,500,000 พื้นที่ สํานักปลัดฯ

ทะเลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ สินค้าอาหารทะเลและธุรกิจที่เกี่ยว ตําบลรัษฎา (ฝ่ายอํานวยการ)

การท่องเที่ยวตําบลรัษฎา เนื่องกับการท่องเที่ยว จํานวน 1 ครั้ง

(Ratsada Music Festival) ต่อปี

รวม 1 - 1,500,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บ ัญชีจํานวนโครงการพ ัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    3. ย ุทธศาสตร์การพ ัฒนาด ้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

        3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงทางเข้าอาคาร ปรับปรุงทางเข้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 350,000 สถานีขนส่ง สํานักปลัดฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 และตีเส้นช่องจอดรถ ผู้โดยสาร (ฝ่ายปกครอง)

แห่งที่ 2 และสัญลักณ์ผู้พิการขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า จังหวัดภูเก็ต

51 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แห่งที่ 2

แปลนที่เทศบาลกําหนด)

2 โครงการปรับปรุงห้องน้ําบริเวณ ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ําบริเวณด้านหลัง 2,000,000 สถานีขนส่ง สํานักปลัดฯ

ด้านหลังชานชาลาสถานีขนส่ง ชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต ผู้โดยสาร (ฝ่ายปกครอง)

ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 แห่งที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จังหวัดภูเก็ต

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล แห่งที่ 2

กําหนด)

รวม 2 - 2,350,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

18

แบบ ผด.02

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    3. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

        3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการดําเนินการตามภารกิจ ฝึกอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบ 30,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอด การณ์การทํางานของคณะกรรมการ จังหวัดภูเก็ต สังคม

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ศูนย์บริการฯ 

รัษฎา

2 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิ จัดอบรมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยว 100,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ภาพ ด้านการประกอบอาชีพใน กับการประกอบอาชีพ เช่น การส่งเสริม จังหวัดภูเก็ต สังคม

ตําบลรัษฎา ทําการตลาด 

3 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้แก่ 50,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ให้แก่คนพิการ คนพิการ จังหวัดภูเก็ต สังคม
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แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตําบลรัษฎา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

       3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตําบลรัษฎา

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

       3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้แก่ผู้ด้อย 50,000 ร.ร.ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

แก่ผู้ด้อยโอกาส โอกาส เทศบาล สังคม

ตําบลรัษฎา

5 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้แก่ผู้สูงอายุ 50,000 ภายใน กองสวัสดิการ

แก่ผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต สังคม

6 โครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน จัดฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้แก่กลุ่ม 240,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา แม่บ้าน สตรี และนักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต สังคม

 และประชาชนทั่วไป 

รวม 6 - 520,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการดูแลรักษาอาคารสํานัก ดําเนินการจ้างเหมาดูแลรักษาอาคาร 2,900,000 สถานีขนส่ง สํานักปลัดฯ

งาน ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต สํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 แห่งที่ 2 (ฝ่ายปกครอง)

แห่งที่ 2 ดังนี้

1.จ้างเหมาทําความสะอาด

2.จ้างยามรักษาความปลอดภัย

3.จ้างเหมากําจัดหนูแมลง ปลวก

รวม 1 - 2,900,000
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แบบ ผด.02

เทศบาลตําบลรัษฎา

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

       3.4  แผนงานการพาณิชย์



 

 

 

 

 

4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

 

 

 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบ จัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อย 30,000 หมู่ที่ 1 - 7 สํานักปลัดฯ

เรียบร้อยของบ้านเมือง บนทางเท้าในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 7 (ฝ่ายปกครอง)

โดยดําเนินการดังนี้

1.ป้าย ส่ือประชาสัมพันธ์

2.ฝึกอบรมผู้ค้าขาย หาบแร่ แผงลอย

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

2 โครงการสร้างความตระหนักในความ 1.จัดอบรม/รณรงค์ให้ความรู้ความ 50,000 ในพื้นที่ สํานักปลัดฯ
ปลอดภัยด้านจราจร ปลอดภัยด้านจราจรให้แก่นักเรียนและ จังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายปกครอง)

ประชาชน ในตําบลรัษฎา ไม่น้อยกว่า

4 ครั้ง/ปี

2.ป้ายประชาสัมพันธ์สร้างวินัยด้าน

จราจร ลดอุบัติเหตุ

3.กิจกรรมข้ามถนนปลอดภัย

    4. ย ุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

3 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 200,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ตําบลรัษฎา (ฝ่ายปกครอง)

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติ 50,000 ในเขตพื้นที่ สํานักปลัดฯ

ในช่วงเทศกาลสําคัญ เหตุ ในช่วงเทศกาลจํานวน 2 ครั้ง/ปี ตําบลรัษฎา (ฝ่ายปกครอง)

1.เทศกาลปีใหม่ 1 ครั้ง

2.เทศกาลสงกรานต์ 1 ปี

5 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย  - จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผน 350,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

ในพื้นที่เส่ียงภัยและฝึกซ้อมแผน สาธารณภัย ในพื้นที่เส่ียงภัยและ ตําบล (ฝ่ายปกครอง)

อาคาร ฝึกซ้อมแผนอาคาร โดยมีรายละเอียด รัษฎา

 ดังนี้
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1.ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เส่ียง

ภัย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

2.ฝึกซ้อมแผนอพยพ กรณีเกิดเพลิงไหม้

อาคารสํานักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6 โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการ 300,000 ศูนย์ป้องกัน สํานักปลัดฯ

ระงับอัคคีภัยให้แก่นักเรียนและ และบรรเทา (ฝ่ายปกครอง)

ประชาชนในตําบลรัษฎา ดังนี้ สาธารณภัย

1.นักเรียนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน/ปี เทศบาล

2.สถานประกอบการ/ประชาชนไม่น้อย ตําบล

กว่า 3 ครั้ง/ปี รัษฎา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชุด 50,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตําบล ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจํานวน 50 ตําบล (ฝ่ายปกครอง)

รัษฎา คน และผู้สังเกตุการณ์ จํานวน 10 คน รัษฎา

8 โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร. โดยมี 100,000 หมู่ที่ 1 - 7 สํานักปลัดฯ

รายละเอียด ดังนี้ (ฝ่ายปกครอง)

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร.

จํานวนไม่น้อยกว่า 40 คน

2.ฝึกทบทวนความรู้ให้กับสมาชิก อปพร

จํานวนไม่น้อยกว่า 40 คน

รวม 8 - 1,130,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการดูแลรักษาอาคารเรียน ดําเนินการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแลรักษา 750,000 โรงเรียน กองการศึกษา

อาคารประกอบของโรงเรียนและ อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน และศพด.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในสังกัด

ตําบลรัษฎา ตําบลรัษฎา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เทศบาล

1.จ้างยามรักษาความปลอดภัย

2.จ้างกําจัดแมลง/ปลวก ภายใน ภายนอก

อาคาร

3.จ้างเหมาทําความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อโรค

ภายเรียนละ 2 ครั้ง

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ดําเนินการ ดังนี้ 3,225,300

การบริหารสถานศึกษา 1.เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน 2,005,920 ร.ร.ทต.รัษฎา กองการศึกษา

1.นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และศพด.

รัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) ในสังกัด
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แบบ ผด.02

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

2.นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทศบาล

รัษฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก) 

3.นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

รัษฎา 3 (บ้านกู้กู) 

4.นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

รัษฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) 

5.นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา

2.เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศ ักยภาพ 16,800 รร.ทต.รัษฎา

การจัดการศ ึกษาของท ้องถ่ิน 

 - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล

ตําบลรัษฎา

1.ระบบAsymmertric Digital 9,600

Subscriber Line : ADSL โรงเรียน

2.ระบบ Wireless Fidelity : Wifi 7,200
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช ้จ่าย 325,450 รร.ทต.รัษฎา

ในการจัดการศ ึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน

1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ใน 195,500

อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน จํานวน 

115 คน 2 ภาคเรียน 

1.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 15,000

1.2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย 2,500

1.3 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์

 - กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง 6,000

 - กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม 4,000

พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

1.4 โครงการนํานักเรียนเรียนรู้สถานที่ 47,000

สําคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.5 โครงการพัฒนางานธุรการ การเงิน 10,000

พัสดุและงานสารบรรณ

1.6 โครงการนิทรรศการวิชาการแห่งการ 12,300

เรียนรู้

1.7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 4,000

ภายในสถานศึกษา

1.8 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก 42,000

ปฐมวัย

1.9 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 52,700

สําหรับเด็กปฐมวัย

2.ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 23,000

บาท/ปี จํานวน 115 คน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 100 23,000

บาท/ภาคเรียน จํานวน 115 คน 2 

ภาคเรียน

4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 34,500

300 บาท/ปี จํานวน 115 คน

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 49,450

อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 

115 คน 2 ภาคเรียน 

   -โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้

4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช ้จ่าย 760,840

ในการจัดการศ ึกษาสําหรับศ ูนย ์พ ัฒนา

เด็กเล็ก ดังน้ี

1.ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร ัษฎา 1 130,210 ศพด.ท.1

(บ้านท่าเรือใหม่) (บ้านท่าเรือ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 88,400 ใหม่)

    - โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

สําหรับเด็กปฐมวัย

1.2 ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 7,400

200 บาท/ปี จํานวน 37 คน

1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 7,400

100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 37 คน 

2 ภาคเรียน

1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 11,100

300 บาท/ปี จํานวน 37 คน

1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 15,910

ในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน 

จํานวน 37 คน 2 ภาคเรียน

1) กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ พิพิธภัณฑ์
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

ภูเก็ต เหมืองแร่ภูเก็ต

2) กิจกรรมทัศนศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรม มบ.วัฒนธรรม

ถลาง(บ้านแขนน) ถลาง

(บ้านแขนน)

2. ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร ัษฎา 2 247,950 ศพด.ท.2 

(บ้านท ุ่งคาพะเนียงแตก) (บ้านทุ่งคาฯ)

2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 163,200

 - โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

สําหรับเด็กปฐมวัย

2.2 ค่าเรียนหนังสือ ในอัตราคนละ 15,000

 200 บาท/ปี จํานวน 75 คน

2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 15,000

100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 75 คน

 2 ภาคเรียน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 22,500

300 บาท/ปี จํานวน 75 คน

2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 32,250

ในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน 

จํานวน 75 คน 2 ภาคเรียน

1) กิจกรรมทัศนศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรม มบ.วัฒนธรรม

ถลาง (หมู่บ้านแขนน) ถลาง

(บ้านแขนน)

2) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต สวนนกภูเก็ต

3) กิจกรรมลูกเสือจ๋ิว ศพด.ท2

3.ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร ัษฎา 3 238,320 ศพด.ท.3 

 (บ้านกู้กู)  (บ้านกู้กู)

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 154,700

 - โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

สําหรับเด็กปฐมวัย

3.2 ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 14,800

200 บาท / ปี จํานวน 74 คน

3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 14,800

100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 74 คน 2 

ภาคเรียน

3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 22,200

300 บาท/ปี จํานวน 74 คน

3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 31,820

ในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน 

จํานวน 74 คน 2 ภาคเรียน

1) หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง (หมู่บ้าน มบ.วัฒนธรรม

แขนน) ถลาง 

(บ้านแขนน)
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

2) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต สวนนกภูเก็ต

4.ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร ัษฎา 4 144,360 ศพด.ท.4

(บ้านแหลมต ุ๊กแก)  (บ้านแหลม
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 96,900 ตุ๊กแก)

 - โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

สําหรับเด็กปฐมวัย

4.2 ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 8,400

200 บาท /ปี จํานวน 42 คน

4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 8,400

100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 42 คน 

2 ภาคเรียน

4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 12,600

300 บาท/ปี จํานวน 42 คน

4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 18,060
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

ในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน

 จํานวน 42 คน 2 ภาคเรียน

1) กิจกรรมทัศนศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรม มบ.วัฒนธรรม

ถลาง (บ้านแขนน) ถลาง

(บ้านแขนน)

2) กิจกรรมทัศนศึกษาแมวน้ําโลมาโชว์ ดอลฟินส์ 

ภูเก็ต เบย์ ภูเก็ต

5.โครงการพ ัฒนาการจัดการศ ึกษาของศ ูนย ์ 116,290
พ ัฒนาเด็กเล็ก 

1.ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร ัษฎา 1 22,500 ศพด.ท.1 

(บ ้านท่าเรือใหม่)  (บ้านท่า

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สําคัญ เรือใหม่)
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาโชว์ 11,250 ดอลฟินส์ 
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

เบย์ ภูเก็ต

 - กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central 11,250 Aquaria

Phuket  Central  

Phuket

2.ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร ัษฎา 2 39,300 ศพด.ท.2

(บ้านท ุ่งคาพะเนียงแตก)  (บ้านทุ่งคาฯ)

2.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่

สําคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาและแมวน้ําโชว์ 20,150 พิพิธภัณฑ์

เหมืองแร่ภูเก็ต

 - กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central 19,150 Aquaria 

 Phuket Central  

Phuket
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

3.ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร ัษฎา 3 38,800 ศพด.ท.3  

(บ้านกู้กู) (บ้านกู้กู)

3.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่

สําคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central 19,400 Aquaria 

 Phuket Central  

Phuket

 - กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาและแมวน้ําโชว์ 19,400 ดอลฟินส์ 

ภูเก็ต เบย์ ภูเก็ต

4.ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลร ัษฎา 4 15,690 ศพด.ท.4

(บ้านแหลมต ุ๊กแก)  (บ้านแหลม

4.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่ ตุ๊กแก)

สําคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

 - กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต 3,840 สวนนกภูเก็ต

(Phuket Brirb Park) (Phuket 

Brirb Park)

 - กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central 11,850 Aquaria 

Phuket Central  

Phuket

3 โครงการติดต้ังระบบโทรศัพท์ ติดต้ังระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 250,000 โรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎาอาคาร 3 ชั้น เทศบาล

อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน จํานวน 1 งาน ตําบลรัษฎา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

4 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ติดต้ังระบบกล้อง CCTV จํานวน  48 ชุด 500,000 โรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา พร้อมอุปกรณ์ เทศบาล

อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตําบลรัษฎา

5 โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 500,000 โรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา จํานวน 1 งาน เทศบาล

อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตําบลรัษฎา

6 โครงการส่งเสริมทักษะภาษา สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเกาะสิเหร่ 432,000 โรงเรียน กองการศึกษา

อังกฤษเพื่อการส่ือสาร สําหรับดําเนินโครงการส่งเสริมทักษะภาษา เกาะสิเหร่

อังกฤษเพื่อการส่ือสาร
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เรียนภาษา

อังกฤษกับเจ้าของภาษา

7 โครงการห้องสมุดมีชีวิตใน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเกาะสิเหร่ 470,350 โรงเรียน กองการศึกษา

ศตวรรษที่ 21 สําหรับดําเนินโครงการห้องสมุดมีชีวิตใน เกาะสิเหร่

ศตวรรษที่ 21

เชิงปริมาณ

1.ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 สามารถเข้าถึง

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้อย่าง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

รวดเร็ว

2.ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน

และรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

3.มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ในการให้บริการได้ 

100%

เชิงคุณภาพ

1.ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนอย่างเพียงพอ
2.นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลสาร
สนเทศได้ด้วยตนเองและเป็นศูนย์เรียนรู้

ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางพักผ่อน 
ผ่อนคลายเป็นแหล่งนันทนาการระหว่าง

พัก
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

8 โครงการเสียงตามสายกระจาย สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเกาะสิเหร่ 78,400 โรงเรียน กองการศึกษา

ข่าวสาร สําหรับดําเนินโครงการเสียงตามสาย เกาะสิเหร่

กระจายข่าวสาร

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยม

ศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

2.ครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วย

งานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการหรือจัด

กิจกรรมให้กับนักเรียน

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้า

แสดงออก

2.ครูและนักเรียนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

3.การประชาสัมพันธ์และการประสานงาน
ศึกษางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมมากย่ิงขึ้น

4.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้

ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

9 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเกาะสิเหร่ 360,000 โรงเรียน กองการศึกษา

วิทยาศาสตร์ สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพห้อง เกาะสิเหร่

ปฏิบัติวิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 

1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้และฝึก

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ

ภาพร้อยละ 100
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 

1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้น

10 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเกาะสิเหร่ 274,468 โรงเรียน กองการศึกษา

การสอนวิชานาฏศิลป์ไทย สําหรับดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ เกาะสิเหร่

การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย

เชิงปริมาณ

1.ห้องนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนเกาะสิเหร่มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียน

การสอน จํานวน 1 ห้อง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

1.นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ทุกคน 

มีโอกาสได้ใช้ห้องนาฏศิลป์ไทยในการสร้าง

ความรู้และปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย

เชิงคุณภาพ

1.ห้องนาฏศิลป์ไทยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนการสอน

2.นักเรียนมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการ

เรียนรู้นาฏศิลป์ไทยมากขึ้น

3.กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิ

ภาพสูงขึ้น

4.นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ศึกษา

และมีระเบียบวินัย
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเกาะสิเหร่ 65,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ทางกีฬาให้กับนักเรียน สําหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทาง เกาะสิเหร่

กีฬาให้กับนักเรียน

เชิงปริมาณ

1.โรงเรียนมีโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเน็ต

เทเบิลเทนนิส (ประกอบด้วยตาข่าย 

ที่แขวนและเสาต้ัง) ที่มีมาตรฐานและ

จํานวนเพียงพอ

2.นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

เขิงคุณภาพ

1.นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

มีทักษะทางด้านกีฬาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด อบายมุข ทั้งปวง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

2.นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เป็นผู้มี

ระเบียบวินัย มีน้ําใจนักกีฬาและเคารพใน

กฎ ระเบียนกติกา

3.ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจและ

มีความเชื่อม่ันในการส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาในโรงเรียน

12 โครงการส่งเสริมทักษะภาษา สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนบ้านกู้กู 388,800 โรงเรียน กองการศึกษา

อังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง สําหรับดําเนินโครงการส่งเสริมทักษะภาษา บ้านกู้กู

การพูด การอ่านและการเขียน อังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด 

การอ่านและการเขียน

เชิงปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

เห็นความสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

เชิงคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ดีขี้น

13 โครงการซ่อมหลังคาโรงอาหาร สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านกู้กู 490,500 โรงเรียน กองการศึกษา

สําหรับดําเนินโครงการซ่อมหลังคา บ้านกู้กู

โรงอาหาร

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านกู้กูได้ใช้บริการ

โรงอาหารที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 

จํานวน 310 คน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

14 โครงการเล้ียงไก่ไข่เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้าน 41,500 โรงเรียน กองการศึกษา

ทักษะอาชีพ ทุ่งคา"บุณยขจรประชาอาสา" สําหรับ บ้านทุ่งคาฯ

ดําเนินโครงการเล้ียงไก่ไข่เพื่อส่งเสริม

ทักษะอาชีพ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนแกนนํา จํานวน 30 คน

2.นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม

3.คณะครูและบุคลากร จํานวน 30 คน 

ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

4.ชุมชน องค์กร และหน่วยงานในชุมชน

ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โครงการ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

15 โครงการส่งเสริมทักษะภาษา สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนบ้าน 432,250 โรงเรียน กองการศึกษา

อังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง ทุ่งคาบุณยขจรประชาอาสาสําหรับดําเนิน บ้านทุ่งคาฯ

การพูด การอ่านและการเขียน โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียน

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

จํานวน 94 คน เห็นความสําคัญในการ

เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ดีขี้น
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

16 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรี สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนบ้าน 491,000 โรงเรียน กองการศึกษา

วงโยธวาทิต ทุ่งคาบุณยขจรประชาอาสาสําหรับดําเนิน บ้านทุ่งคาฯ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต

เชิงปริมาณ

นักเรียนวงโยธวาทิตที่ได้รับการฝึกซ้อม

มากกว่าร้อยละ 80 กล้าแสดงออกถึงความ

สามารถและพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้าน

ทุ่งคาฯ

เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วม

กิจกรรมกล้าแสดงออกถึงความสามารถ

และพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและสร้าง

52



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ

17 โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัด 5,287,800 ร.ร.บ้านกู้กู กองการศึกษา

 สพฐ.ที่ต้ังอยู่ในเขตตําบลรัษฎาสําหรับ ร.ร.บ้านทุ่งคาฯ

เป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ดังนี้ ร.ร.เกาะสิเหร่

1.โรงเรียนบ้านกู้กู จํานวน 299 คน 1,255,800

2.โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ จํานวน 441 คน 1,852,200

3.โรงเรียนเกาะสิเหร่ จํานวน 519 คน 2,179,800
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

18 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและประชุม 100,000 ภูเก็ต กองการศึกษา

นักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของ ศพด.ในสังกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.ราชภัฎภูเก็ต

19 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ จัดหาวิทยากรมาจัดการเรียนการสอน 500,000 โรงเรียน กองการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา และศพด.

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลรัษฎา ในสังกัด
เทศบาล

20 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ จัดอบรมให้ความรู้พนักงานครูและบุคลากร 250,000 ภาคใต้ กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาและศึกษาดูงานให้กับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

21 โครงการร่วมประชุมเสวนาทาง ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการงานมหกรรม 150,000 ตามที่กรม กองการศึกษา

วิชาการงานมหกรรมการจัดการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่งเสริมฯ

ศึกษาท้องถิ่น กําหนด

22 โครงการกิจกรรมบ้านหลัง อบรมให้ความรู้โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน 200,000 ร.ร.บ้านกู้กู กองการศึกษา

เลิกเรียน ตามความสนใจของนักเรียนสังกัด สพป. ร.ร.บ้านทุ่งคา

ภูเก็ตในเขตพื้นที่ตําบลรัษฎา ร.ร.เกาะสิเหร่

23 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีเด็ก 700,000 ทต.รัษฎา กองการศึกษา

เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมจํานวน 
3,000 คน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

24 โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมค่ายตามความสนใจของเด็ก 600,000  - มัสยิดในเขต กองการศึกษา

และเยาวชน เช่น เทศบาล
 1. ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามเด็กและ ตําบลรัษฎา 

เยาวชนตําบลรัษฎา  - วัดอนุภาษ
 2. ค่ายพุทธบุตร - ธรรมะธิดาสําหรับ กฤษฎาราม

เด็กและเยาวชนตําบลรัษฎา (วัดเก็ตโฮ่)

 3. ค่ายพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต สําหรับ

เด็กและเยาวชนตําบลรัษฎา

  ฯลฯ

25 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 200,000 ม.ราชภัฎ กองการศึกษา

(หลักสูตรเยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต) ภูเก็ต
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

26 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอด จัดการศึกษาอบรมสําหรับเยาวชนและ 150,000 วิทยาลัย กองการศึกษา

ชีวิตนอกระบบ ประชาชนในท้องถิ่น สารพัดช่าง

27 โครงการส่งเสริมการอ่านของ จัดซ้ือหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ให้ 100,000 ทต.รัษฎา กองการศึกษา

ชุมชนในตําบลรัษฎา ชุมชนต่าง ๆ ในตําบลรัษฎา

28 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย อบรมให้ความรู้หลักสูตรประชาธิปไตยใน 100,000 ร.ร.เกาะสิเหร่ กองการศึกษา

ในสถานศึกษา สถานศึกษานักเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต ร.ร.บ้านทุ่งคา

ในเขตพื้นที่ตําบลรัษฎา ร.ร.บ้านกู้กู
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

29 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ 200,000 ม.ราชภัฏ กองการศึกษา

เยาวชนตําบลรัษฎาสู่ความเป็น เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้รับการ ภูเก็ต

เลิศทางด้านวิชาการ พัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ

30 โครงการกิจกรรมอบรมมัคคุเทศ จัดกิจกรรมอบรมทักษะในด้านการส่ือสาร 200,000 ม.ราชภัฎ กองการศึกษา

น้อย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภูเก็ต

ประชาคมอาเซียน ไทยและอาเซียนเด็กและเยาวชนในเขต

ตําบลรัษฎา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2566

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.2  แผนงานการศ ึกษา

พ.ศ.2565

31 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ อบรมให้ความรู้การป้องกันการใช้ยา 200,000 ร.ร.บ้านกู้กู กองการศึกษา

ป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็ก เสพติดให้กับนักเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต ร.ร.บ้านทุ่งคา

นักเรียน (โครงการแดร์) ในเขตพื้นที่ตําบลรัษฎา ร.ร.เกาะสิเหร่

รวม 31 - 17,687,368
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการตลาดนัดน่าซ้ือเคียงคู่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 150,000 พื้นที่ กอง

อาหารปลอดภัย 1.สํารวจ ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

และตรวจแนะนําแผงจําหน่ายอาหารใน

ตลาดนัด 5 ตลาด/ปี

2.อบรม/ศึกษาดูงาน แก่แผงจําหน่าย

อาหารในตลาดนัดในพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80/1 ตลาด ปีละ 1 ครั้ง

3.รณรงค์ลดการใช้โฟมสําหรับการบรรจุ

อาหาร

แบบ ผด.02

บ ัญชีจ ํานวนโครงการพ ัฒนาท ้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน จัดสรรยา เวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการ 100,000 พื้นที่ กอง

ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือ ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

ผ้าปิดปาก หรือจมูก ฯลฯ ให้ประชาชน

3 โครงการสํารวจและตรวจ จัดกิจกรรมสํารวจและตรวจสุขาภิบาล 30,000 พื้นที่ กอง

สุขาภิบาลตู้น้ําหยอดเหรียญ ตู้น้ําหยอดเหรียญในพื้นที่เทศบาล ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

ตําบลรัษฎา

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ 100,000 พื้นที่ กอง

การจัดการส่ิงแวดล้อมในสถาน ส่ิงแวดล้อมให้กับสถานประกอบการ ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

ประกอบการ ในพื้นที่ตําบลรัษฎา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

5 โครงการอบรมให้ความรู้และ จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 400,000 พื้นที่ กอง

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 1.จัดอบรมให้ความรู้ อสม.และแกนนํา ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทําหมัน พร้อมฝึกปฏิบัติ 1 ครั้ง/ปี

2.สํารวจจํานวนสุนัข แมวทั้งที่มีทั้งที่มี

เจ้าของและจรจัด 1 ครั้ง/ปี

3.ฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 80 ของ จํานวน

สุนัขหรือแมวที่สํารวจ

4.สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ในการดําเนินการ

ผ่าตัดทําหมันสุนัข - แมวจรจัดหรือไม่มี

เจ้าของหรือมีเจ้าของแต่ไม่สามารถนําไป

ผ่าตัดทําหมันได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 50

ตัว
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6 โครงการอบรมให้ความรู้และ  - อบรมให้ความรู้ อสม. หมู่ที่ 2 และ 60,000 พื้นที่ กอง

คัดกรองวัณโรค หมู่ที่ 3 ตําบลรัษฎา ไม่น้อยกว่า 40 คน ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

 - คัดกรองกลุ่มเส่ียงในพื้นที่หมู่ที่ 2 และ

หมู่ที่ 3 ตําบลรัษฎา ไม่น้อยกว่า 100 คน

7 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน 440,000 ศูนย์พักพิง กอง

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต บ้านพักพิงสุนัขจรจัดให้แก่สํานักงาน สุนัขสวนป่า สาธารณสุขฯ

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต สําหรับเป็นค่าใช้ บางขนุน

จ่ายในการดูแลสุนัขจรจัด ปีละ 1 ครั้ง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

8 โครงการอุดหนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน 140,000 พื้นที่ กอง

ตามแนวโครงการพระราชดําริ โครงการตามแนวพระราชดําริสําหรับ ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

ด้านสาธารณสุข เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของ

อสม. ชุมชน หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท

จํานวน 7 กลุ่ม

รวม 8 - 1,420,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 150,000 ภายใน กองสวัสดิการ

จังหวัดภูเก็ต สังคม

2 โครงการจัดกิจกรรมการดําเนิน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา 100,000 ภายใน กองสวัสดิการ

งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ครอบครัวในพื้นที่ตําบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต สังคม

ตําบลรัษฎา

3 โครงการจัดกิจกรรมการดําเนิน จัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ 100,000 ภายใน กองสวัสดิการ

งานสภาเด็กและเยาวชนตําบล เด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต สังคม

รัษฎา

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ี 2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

65



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ี 2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

4 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนใน จัดกิจกรรมให้ความรู้หลักสูตรการเรียน 100,000 โรงเรียน กองสวัสดิการ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล การสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เทศบาล สังคม

รัษฎา ตําบล

รัษฎา

5 โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียน จัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน 50,000 โรงเรียน กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุตําบลรัษฎา นันทนาการ ด้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น เทศบาล สังคม

ตําบลรัษฎา

6 โครการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปล่ียน 800,000  - เทศบาล กองสวัสดิการ

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ของ ประสบการณ์จากพื้นที่ต่าง ๆ ภายใน ตําบลรัษฎา สังคม

ผู้สูงอายุและเครือข่าย ประเทศ  - ภาคเหนือ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ี 2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปล่ียน 300,000  - เทศบาล กองสวัสดิการ

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์คน ประสบการณ์จากพื้นที่ต่าง ๆ ภายใน ตําบลรัษฎา สังคม

พิการและเครือข่าย ประเทศ  - ภาคใต้

8 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปล่ียน 300,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ประสบการณ์ของคณะทํางาน เรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทํางาน จังหวัดภูเก็ต สังคม

ศูนย์พัฒนาครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวจากพื้นที่ต่าง ๆ 

ภายในประเทศ

9 โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาล การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านนันทนาการ 150,000 โรงเรียน กองสวัสดิการ

ตําบลรัษฎา กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เทศบาล สังคม

ตําบลรัษฎา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ี 2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

10 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ จัดอบรมให้ความรู้ได้เข้าถึงข้อมูล 40,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ของคนพิการ ข่าวสารสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดภูเก็ต สังคม

คนพิการ

11 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ จัดอบรมให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ 50,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อกลุ่ม จังหวัดภูเก็ต สังคม

เป้าหมายสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ

เด็กและเยาวชน

12 โครงการสร้างสุขสูงวัยผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ 50,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ตําบลรัษฎา ในกลุ่มผู้สูงอายุและเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต สังคม
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ี 2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

13 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดหาส่ิงของที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 100,000 เทศบาล กองสวัสดิการ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ตําบลรัษฎา สังคม

ชีวิตในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา

14 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล 30,000 โรงเรียน กองสวัสดิการ

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ สุขภาพของผู้สูงอายุ เทศบาล สังคม

ตําบลรัษฎา

15 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล 50,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ดูแลสุขภาพของคนพิการ สุขภาพของคนพิการ จังหวัดภูเก็ต สังคม

69



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ี 2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

16 โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนิน 50,000 ในพื้นที่ กองสวัสดิการ

ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ชีวิตในสังคม จังหวัดภูเก็ต สังคม

รวม 16 - 2,420,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงาน อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงาน 40,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ชุมชนในตําบลรัษฎา ชุมชนในตําบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต สังคม

2 โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกการ อบรมให้ความรู้การรณรงค์วางแผน 50,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ประหยัดพลังงาน (บ้านประหยัดพลัง การประหยัดพลังงานในแต่ละหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต สังคม

งาน)

3 โครงการส่งเสริมการใช้เตา อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เตาหุงต้ม 35,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ประสิทธิภาพสูง (เตาซุปเปอร์อั้งโล่) เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง จังหวัดภูเก็ต สังคม
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข ็งของช ุมชน

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

4 โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด 35,000 ในเขตพื้นที่ สํานักปลัดฯ

และชุมชน ดังนี้ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายปกครองฯ)

1.รณรงค์ป้องกันเพื่อเอาชนะยาเสพติด

ในเขตตําบลรัษฎา หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า

1 ครั้ง /ปี

2.ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติด

โลก 26 มิถุนายน ของทุกปี

รวม 4 - 160,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงาน 50,000 สนง.วัฒนธรรม กองการศึกษา

ท้าวศรีสุนทร วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สําหรับดําเนิน จังหวัดภูเก็ต

โครงการงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าว

ศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ สนับสนุนงบประมาณให้กับมัสยิดลีวาอุ้ล 180,000 มัสยิด กองการศึกษา

อบรมจริยธรรมอิสลามมัสยิดลีวาอุ้ล อิสลามสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ลีวาอุ้ลอิสลาม

อิสลาม หมู่ที่ 2 และอบรมจริยธรรมเพื่อเด็ก เยาวชน และ หมู่ที่ 2

ชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลามในเขต

ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

      4.6  แผนงานศาสนาว ัฒนธรรมและนันทนาการ

73



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

      4.6  แผนงานศาสนาว ัฒนธรรมและนันทนาการ

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ สนับสนุนงบประมาณให้กับมัสยิดอิสลา 180,000 มัสยิด กองการศึกษา

อบรมจริยธรรมอิสลามมัสยิดอิสลา ฮุดดีนสําหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อิสลาฮุดดีน

ฮุดดีน หมู่ที่ 5 และอบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเด็ก หมู่ที่ 5

เยาวชนและชาวบ้านที่นับถือศาสนา

อิสลามในเขตตําบลรัษฎาอําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนา 150,000 โรงยิมเนเซ่ียม1 กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล เด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตําบลรัษฎา ศูนย์เยาวชน

เทศบาลตําบลรัษฎา สะพานหิน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

      4.6  แผนงานศาสนาว ัฒนธรรมและนันทนาการ

5 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ 150,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

สานสัมพันธ์ตําบลรัษฎา การแข่งขันชักกะเยอ วิ่งซุปเปอร์แมน โรงเรียน

วิ่งผลัดกระสอบ ตีกอล์ฟหรรษา วิ่งสามขา บ้านทุ่งคาฯ

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 300,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

เยาวชนและประชาชนตําบล ตําบลรัษฎา ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ศูนย์เยาวชน

รัษฎา (รัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 6) เปตอง ฯลฯ สะพานหิน

7 โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการ ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 50,000 จังหวัดภูเก็ต กองการศึกษา

แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ 

เปตอง ฯลฯ

75



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

      4.6  แผนงานศาสนาว ัฒนธรรมและนันทนาการ

8 โครงการสนับสนุนการจัดต้ังชมรม ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท 10,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

กีฬาและนันทนาการประเภทต่าง ๆ ต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ รัษฎา

ในตําบลรัษฎา

9 โครงการอบรมกีฬา อบรมว่ายน้ําหลักสูตรเพื่อเอาชีวิตรอด 350,000 สระว่ายน้ํา กองการศึกษา

(หลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดจาก จากการจมน้ําให้กับเด็กเยาวชนและ ภูเก็ตซิต้ีโฮม

การจมน้ํา) ประชาชนในตําบลรัษฎา

10 โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬา อบรมพัฒนาทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน 100,000 เทศบาล กองการศึกษา

เยาวชนภาคฤดูร้อน ช่วงปิดภาคเรียน ตําบลรัษฎา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

      4.6  แผนงานศาสนาว ัฒนธรรมและนันทนาการ

11 โครงการจัดงานวันสําคัญด้าน จัดกิจกรรมวันสําคัญด้านวัฒนธรรมและ 700,000 1.ชุมชนบ้าน กองการศึกษา

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่นและชาติ เช่น วันเข้า แหลมตุ๊กแก

และชาติ พรรษา , วันสงกรานต์ , วันสงกรานต์ , 2.ศาลเจ้าจ้อสู่ก้ง

วันลอยกระทง , วันขึ้นปีใหม่ , ประเพณี 3.มัสยิดในเขต

ถือศีลกินผัก,ประเพณีลอยเรือชาวไทย เทศบาลตําบล

ใหม่ , ประเพณีถือศีลอด (รอมฎอน) รัษฎา

4.ขุมน้ํา มรภ.

5.สวนสาธารณะ

ม.7

6.ขุมน้ํา ม.5

7.จุดชมลิง ม.1
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

    4. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด้านค ุณภาพชีวิตและสังคม

      4.6  แผนงานศาสนาว ัฒนธรรมและนันทนาการ

12 โครงการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จัดกิจกรรม ดังนี้ 100,000 1.เทศบาลตําบล กองการศึกษา

และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดอบรมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รัษฎา

(นาฏศิลป์ ,ศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ) 2.โรงเรียน

ในเขตเทศบาล

ตําบลรัษฎา

รวม 12 - 2,320,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนการเสร ิมสร้าง ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 62,910,000 เทศบาล กองสวัสดิการ

สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ ตําบลรัษฎา สังคม

คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

2 โครงการสบทบเงินกองทุน ดําเนินการจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 124,100 เทศบาล กองสวัสดิการ

สวัสดิการชุมชนตําบลรัษฎา สวัสดิการชุมชนในการสนับสนุนการ ตําบลรัษฎา สังคม

จัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลรัษฎา
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       4.7 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       4.7 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3 โครงการอุดหนุนกองทุนหลัก อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1,400,000 พื้นที่ กอง

ประกันสุขภาพเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลรัษฎาในการดูแลสุขภาพ ตําบลรัษฎา สาธารณสุขฯ

รัษฎา ของประชาชนตามรายละเอียดของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปีละ 1 ครั้ง

รวม 3 - 64,434,100
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการเมืองการบริหาร 

 

 

 

 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการดูแลรักษาอาคาร ดําเนินการจ้างเหมาและปรับปรุงดูแล 1,180,500 เทศบาล สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาลรัษฎา อาคารสํานักงานรายละเอียด ดังนี้ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายอํานวยการ)

1.จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร

สํานักงานเทศบาล

2.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยบริเวณสํานักงานเทศบาล

3.จ้างดูแลรักษาลิฟท์ภายในสํานักงาน

เทศบาล

4.จ้างเหมากําจัดแมลงปลวกและสัตว์อื่นๆ 

ภายในและภายนอกอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลรัษฎา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

2 โครงการจัดงานวันสําคัญของ จัดกิจกรรมวันสําคัญของเทศบาลประกอบ 250,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

เทศบาล ด้วย ตําบลรัษฎา (ฝ่ายอํานวยการ)

1. วันท้องถิ่นไทย

2. วันเทศบาล

3. วันรําลึกพระยารัษฎา

ฯลฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโดยจัดฝึก 700,000 จังหวัดภูเก็ต สํานักปลัดฯ

อบรมและศึกษาดูงานให้ผู้บริหาร สมาชิก และ (ฝ่ายอํานวยการ)

สภา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลรัษฎา ต่างจังหวัด

และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.การปฐมนิเทศพนักงาน

2.ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

3.ด้านมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 

การจูงใจ การประสานงานการส่ือความ

หมาย การบริการ การทํางานเป็นทีม 

การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ยึดม่ันใน

ความถูกต้องความเข้าใจขององค์กร

4.ด้าน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

5.ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน 

ฯลฯ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

4 โครงการส่งเสริมความรู้และ จัดทํากิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ 200,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

พัฒนาศักยภาพสําหรับผู้บริหาร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการให้ความรู้ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายอํานวยการ)

และสมาชิกสภาท้องถิ่น ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจ

หน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

และส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นใน

การตรวจสอบติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

5 โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบอบ 50,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ดังนี้ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายอํานวยการ)

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตย
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ เชื่อมต่อระบบจัดการแอพพลิเคชั่นไลน์ QA 500,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

แอพพลิเคชั่นไลน์ QA ให้สามารถส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่าน ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนฯ)

แอพพลิค่ันไลน์ของเทศบาลตําบลรัษฎา

 (Line Official เทศบาลตําบลรัษฎา)

 ได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ข้อความต่อปี

7 โครงการจัดงานวันคุ้มครอง จัดนิทรรศการต่างๆ ดังนี้ 50,000 สถานีขนส่ง สํานักปลัดฯ

ผู้บริโภคไทย 1.พิมพ์โปสเตอร์ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ จังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายแผนฯ)

ความรู้กับคดีคุ้มครองผู้บริโภค แห่งที่ 2

2.พิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

คุ้มครองผู้บริโภค

3.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบ

การธุรกิจ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

8 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 120,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนฯ)

1.จัดเวทีประชาคม เพื่อสํารวจปัญหา/

ความต้องการของประชาชนอย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง

2.ประชุมคณะกรรมการที่จัดทําแผนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3.จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

9 โครงการติดตามและประเมินผล จัดทําโครงการติดตามและประเมินผลแผน 30,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนฯ)

1.จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาท้องถิ่น

3.จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

10 โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาล จัดโครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบล 750,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

ตําบลรัษฎา รัษฎาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนฯ)

ภารกิจ/โครงการของเทศบาลตําบลรัษฎา

ทางวิทยุโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โซเช ียลมีเดียป้ายไวนิล จดหมายข่าว 

แผ่นพับ เอกสารด้านการประชาสัมพันธ์ 

การจัดนิทรรศการ วารสารรายงานกิจการ

ประจําปี ค่าจัดทําวีดีทัศน์ นําเสนอผลงาน

ของเทศบาล ค่าดําเนินการต่ออายุเว็บไซด์

และแอพพลิเคชั่นเทศบาลตําบลรัษฎา

การจัดแถลงข่าวผลงาน/กิจกรรมของ

เทศบาลรวมถึงค่าอาหาร อาหารว่างและ

เครื่องด่ืมค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 ฯลฯ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

11 โครงการประชาสัมพันธ์บทบาท จัดประชุม อบรมตัวแทนประชาชนในตําบล 50,000 โรงแรมใน สํานักปลัดฯ

ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน รัษฎา หมู่ที่ 1 - 7 จํานวนไม่น้อยกว่า จังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายแผนฯ)

ตําบลรัษฎา  70 คน

12 โครงการป้องกันผลประโยชน์ จัดอบรมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียง 20,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

ทับซ้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนฯ)

มีประโยชน์ทับซ้อนจํานวนไม่น้อยกว่า 

12 ราย

13 โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล จัดอบรมประชาชนและพนักงานเทศบาล 50,000 ในเขตพื้นที่ สํานักปลัดฯ

ข่าวสารของราชการ จํานวนไม่น้อยกว่า 30 คน/ปี ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนฯ)

89



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

14 โครงการฝึกอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์  - จัดอบรมเด็กและเยาวชน , คณะครู 30,000 ในเขตพื้นที่ สํานักปลัดฯ

จํานวนไม่น้อยกว่า 30 คน/ปี ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนฯ)

15 โครงการบํารุงรักษาระบบกล้อง ตรวจเช็ค ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 300,000 พื้นที่ตําบล สํานักปลัดฯ

วงจรปิด (CCTV) (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถ รัษฎา (ฝ่ายแผนงานฯ)

ใช้งานได้ตามปกติ

16 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ติดต้ังระบบกล้อง CCTV จํานวน 70 ชุด 6,500,000 พื้นที่ตําบล สํานักปลัดฯ

เพิ่มเติม ในเขตตําบลรัษฎา พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมครอบคลุมพื้นที่ รัษฎา (ฝ่ายแผนงานฯ)

ตําบลรัษฎา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก

อาคารสําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย

ทั่วไปและงานอื่น ๆ จํานวน 70 ตัว 

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง

(CPU)ไม่น้อยกว่า16 แกนหลัก (16 core) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จํานวน  28 เครื่อง

4.โปรแกรมบริหารและจัดการบันทึกกล้อง

วงจรปิด (License) จํานวน 70 กล้อง

5.คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบันทึกภาพ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กล้องวงจรปิด (Server) จํานวน 1 เครื่อง

6.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล

ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

จํานวน 1 เครื่อง 

7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE

(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน

29 เครื่อง

8.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)

ขนาด 8 ช่อง SFP+Combo จํานวน 2 

เครื่อง

9.ตู้และกล่องกันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์

ภายนอก จํานวน 28 ตู้
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

10.ค่าติดต้ังพร้อมวัสดุอุปกรณ์.

17 โครงการจัดทําป้ายประชา จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตําบล 200,000 ในเขตพื้นที่ สํานักปลัดฯ

สัมพันธ์ในพื้นที่ตําบลรัษฎา รัษฎา จํานวนไม่น้อยกว่า 2 จุด ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนฯ)

1.ปากทางเข้าซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3

2.หลังโรงไฟฟ้า หมู่ที่ 6

18 โครงการติดต้ังระบบงานทะเบียน ติดต้ังระบบงานทะเบียนราษฎร์และ 1,687,850 เทศบาล สํานักปลัดฯ

ราษฎรและเครือข่าย เครือข่าย ประกอบด้วย ตําบลรัษฎา (ฝ่ายปกครอง)

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล

แบบที่ 1 จํานวน 5 เครื่อง

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้

งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 

5 ชุด

3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 

ขนาด

24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 

จํานวน 5 เครื่อง

5.เครื่องแสกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 

จํานวน  5 เครื่อง
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.อ ุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) จํานวน 10 เครื่อง

7.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3KVA จํานวน

2 เครื่อง

8.เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน(Passbook

Printer) จํานวน 2 เครื่อง

9.เครื่องพิมพ์รายงาน พิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิ์

เลือกต้ัง (Line Matrix Printer) จํานวน

 1 เครื่อง

10.ระบบคําส่ังควบคุมการทํางานและ

ระบบงานทะเบียนราษฎรพร้อมติดต้ังและ

ทดสอบ จํานวน 1 ระบบ

รวม 18 - 12,668,350
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในระเบียบกฎหมาย 250,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานรักษาความ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายปกครอง)

และความม่ันคง สงบเรียบร้อยฯ

 - จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์จากด้านการรักษาความ

สงบฯ

2 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์  -จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและ 20,000 หมู่ที่ 1 - 7 สํานักปลัดฯ

ด้านสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ (ฝ่ายปกครอง)

1.จัดทําแผ่นพับ ส่ือส่ิงพิมพ์ เกี่ยวกับภัย

ต่างๆ

2.จัดทําแผ่นป้ายเตือนภัย

3.จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันเหตุภัย

ต่างๆ
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แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

แบบ ผด.02

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงาน ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

แบบ ผด.02

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  - ฝึกทักษะ ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน 100,000 ศูนย์ดับเพลิง สํานักปลัดฯ

ด้านงานป้องกันและบรรเทา ฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

สาธารณภัย การสร้างสถานการณ์สมมุติ ฯลฯ ให้แก่ ตําบลรัษฎา

บุคลากร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 - จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รวม 3 - 370,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดก ิจกรรมการดําเนินงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสาพัฒนาชุมชน 50,000 ภายในจังหวัด กองสวัสดิการ

อาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลรัษฎาในการพัฒนาท้องถิ่น ภูเก็ต สังคม

รัษฎา

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมและศึกษาดูงานแลกเปล่ียน 600,000 ภาคเหนือ กองสวัสดิการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์แก่อาสา เรียนรู้ประสบการณ์ของอาสาสมัครพัฒนา สังคม

สมัครพัฒนาชุมชนตําบลรัษฎา ชุมชนตําบลรัษฎา

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเลกเปลี่ยน 300,000 ภาคกลาง กองสวัสดิการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ของสตรี เรียนรู้ประสบการณ์ของสตรีตําบลรัษฎา สังคม

ตําบลรัษฎาและเครือข่าย
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

       5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บ ัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

       5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา เพื่ออบรมให้ความรู้เในการดําเนินงานและ 30,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ผู้นําชุมชนและเครือข่าย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้นําชุมชน จังหวัดภูเก็ต สังคม

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและ 50,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่อาสา จังหวัดภูเก็ต สังคม

ชุมชนตําบลรัษฎา สมัครพัฒนาชุมชนตําบลรัษฎา

6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 100,000 ภายใน กองสวัสดิการ

ของสตรีตําบลรัษฎา การพัฒนาศักยภาพสตรีตําบล จังหวัดภูเก็ต สังคม

รวม 6 - 1,130,000

99



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังเหล็กดัดประตู - ติดต้ังเหล็กดัดประตู - หน้าต่าง 105,000 หมู่ที่ 7 สํานักปลัดฯ

หน้าต่างและกั้นโครงเหล็ก ป้อมตรวจการณ์ชุมชนหมู่บ้าน (ฝ่ายปกครองฯ)

ป้อมตรวจการณ์ชุมชนหมู่บ้าน การเคหะ หมู่ที่ 7

การเคหะ หมู่ที่ 7

2 โครงการปรับปรุงห้องทํางาน ดําเนินการปรับปรุงห้องทํางาน 60,000 งานนิติการ สํานักปลัดฯ

ของงานนิติการ ของนิติการชั้น 2 จํานวน 1 ห้อง (ฝ่ายแผนงานฯ)

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด)

รวม 2 - 165,000
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 

 

 

6) หน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการร ัษฎาป่าในเมือง Ratsada จัดทําโครงการป่าในเมือง "สวนป่า ขอสนับสนุน หมู่ที่ 1-4 ต.รัษฎา  - ศูนย์บริหาร

Green in the City "ท่องป่าเลน ประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย" จากจังหวัด ป่าสงวนแห่งชาติ จัดการ

ถิ่นเกาะสิเหร่ แลลิง อิงธรรมชาติ" ซ่ึงจะสามารถสร้างความสุขให้แก่ อปท. ป่าเลนคลอง ทรัพยากรฯ

ศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษา พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัด เอกชน บางชีเหล้า -  - เทศบาลตําบล

ธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ภูเก็ต รวมถึงนักท่องเที่ยวได้เป็น คลองท่าจีน รัษฎา

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง ที่พักผ่อนหย่อนใจและเสริมสร้าง เนื้อที่ ๖๗๘ ไร่

อนุรักษ์ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนแวศ

ให้อุดมสมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน 262,500 ท่าเรือ เอเอ สํานักงานประมง

การประมงสนับสนุนการท่องเที่ยว คร้วเรือนประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 ,4 จังหวัดภูเก็ต

1.กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน มีความรู้ ต.รัษฎา

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ

ได้จริงในการซ่อมและสร้างเครื่องมือ
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หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ประมงใช้เองอย่างน้อย 3 เครื่องมือ

2.กลุ่มแม่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน 

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติได้จริงในการแปรรูปสัตว์น้ํา

เพื่อเพิ่มมูลค่าจํานวน 3 ผลิตภัณฑ์

3 กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเฉลิม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ํากุ้งทะเล 2,500       ท่าเรือ เอเอ สํานักงานประมง

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ตําบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม

ราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนม

พรรษา
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

4 โครงการปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศและให้ความรู้การคุมความ ดําเนินการ สํานักสงฆ์ สํานักงาน

ประพฤติแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยไม่ใช้ บ้านกู้กู คุมประพฤติ

รับใหม่ งบประมาณ ตําบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

(ศูนย์ประสานงาน

อ.ส.ค.อําเภอ

เมืองภูเก็ต)

5 โครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูก  - กิจกรรมรายงานตัว ดําเนินการ สํานักสงฆ์บ้านกู้กู สํานักงาน

คุมความประพฤติคดียาเสพติด  - กิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐาน โดยไม่ใช้ ตําบลรัษฎา คุมประพฤติ

และโปรแกรมเฉพาะด้าน งบประมาณ (ศูนย์ประสานงาน จังหวัดภูเก็ต

 - กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ อ.ส.ค.อําเภอเมือง

ประโยชน์ ภูเก็ต)
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การอบรมเล้ียงดูเด็ก (Parenting) รอการ จังหวัดภูเก็ต บ้านพักเด็กและ

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และแนวทางการเล้ียงดูเด็กตาม จัดสรร ครอบครัวร่วม

ช่วงวัย งบประมาณ กับเครือข่าย

เนื้อหาการอบรม การดําเนินงาน

 - การอบรมเล้ียงดูเด็ก (Parenting)  อาทิเช่น 

และโภชนาการสําหรับเด็กแรกเกิด ร.พ.สต./สภา

ถึง 3 ขวบ เด็กและเยาวชน/
 - การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ต้ังแต่ มูลนิธิบ้านศรี

อยู่ในครรภ์และหลังคลอด/การป้อง ชุมพาบาล

กันการต้ังครรภ์ซํ้า

 - การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้

เหมาะสมตามวัย โดยใช้เครื่องมือ

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

(Developmental Surveillance
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

and Promotion Manual:DSPM)

 - การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

ในการเล้ียงดูเด็ก

 - ช่องทางในการปรึกษาหรือเข้าถึง

บริการ/สวัสดิการช่วยเหลือที่

เกี่ยวข้อง

อบรมให้ความรู้แม่วัยรุ่นและ

ครอบครัวเรื่องการส่ือสารและสร้าง

สัมพันธ์ภาพในครอบครัวและชุมชน

หรือจัดค่ายครอบครัว

เนื้อหาการอบรม

 - เทคนิคและทักษะการส่ือสารใน

ครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างความ

อบอุ่นในครอบครัว
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

 - ผ่านกระบวนการกลุ่มสนับสนุน

(Group Support)

 - จัดกิจกรรมเสริมพลังครอบครัว

"เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัว

มีสุข"

มิติด้านเศรษฐกิจ

1.สํารวจความต้องการของแม่วัยรุ่น

ในด้านอาชีพ กรณีแม่วัยรุ่นมีความ

ต้องการฝึกอาชีพเป็นรายกลุ่ม 

สามารถประสานศูนย์เรียนรู้การ

พัฒนาสตรีและครอบครัวหรือศูนย์

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โดยเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ในพื้นที่ตําบล

ที่มีการรวมกลุ่ม หากเป็นรายบุคคล
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม

ความต้องการของแม่วัยรุ่น

2.ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบ

อาชีพและหาช่องทางการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของแม่วัยรุ่นในกรณีที่มี

การรวมกลุ่ม

3.อบรมการให้ความรู้ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับแม่วัยรุ่น

และครอบครัว

7 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย 1.คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้อง รอการ จังหวัดภูเก็ต บ้านพักเด็กและ

คุ้มครองเด็กในระดับตําบล ถิ่นเป็นพื้นที่เป้าหมาย จัดสรร ครอบครัวร่วม

2.แต่งต้ังคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก งบประมาณ กับ อปท.ใน

ในระดับตําบล จังหวัดภูเก็ต
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

3.พ ัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้ม

ครองเด็กในระดับตําบล

4.จัดเก็บข้อมูล โดยใช้แบบคัดกรอง

CMST และกําหนดแผนการให้ความ

ช่วยเหลือรายกรณี

5.จัดทําฐานข้อมูลเด็กในระดับตําบล

6.จัดทําแผนการให้ความช่วยเหลือ

รายบุคคล/จัดกิจกรรมในเชิงป้องกัน

ส่งเสริมหรือพัฒนาตามสภาพปัญหา

7.ติดตามผลการดําเนินงานและราย

งานต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กใน

จังหวัด

8.จัดทําแผนการพัฒนาและคุ้มครอง

เด็กบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

8 โครงการพ ัฒนาระบบปกป้อง  - ให้ความรู้เรื่องการเล้ียงดูเด็กตาม รอการ จังหวัดภูเก็ต บ้านพักเด็กและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน  สภาพปัญหาและความคาดหวังของ จัดสรร ครอบครัวร่วม

กิจกรรมการเล้ียงดูเด็กโดยไม่ใช้ ผู้ปกครอง งบประมาณ กับเครือข่าย

ความรุนแรง  - เป้าหมายในการอบรมเล้ียงดูเด็ก การดําเนินงาน

 - ให้ความรู้เรื่องรูปแบบการอบรม  อาทิเช่น 

เล้ียวดูและการพัฒนาการเด็กและทํา ร.พ.สต./สภา

แบบประเมินสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน

เด็ก /มูลนิธิบ้านศรี

ชุมพาบาล

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ  - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รอการ จังหวัดภูเก็ต สภาเด็กและ

ชีวิตเด็กและเยาวชนไทยใน ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของ จัดสรร เยาวชนตําบล

ศตวรรษที่ ๒๑ ตนเองเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง งบประมาณ เทศบาล

 - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะ อําเภอ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

กายจิต อารมณ์ สังคม ให้แก่เด็ก และจังหวัด

และเยาวชน

10 โครงการส่งเสริมการจ้างงาน  - กิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหา รอการ พื้นที่ในเขต สํานักงาน

ผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย งาน ให้ผู้สูงอายุ จัดสรร จังหวัดภูเก็ต จัดหางาน

และประสบการณ์ (สํารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการ งบประมาณ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบอาชีพหรือทํางาน)

ส่งเสริมการมีงานทําและยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุตาม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ ด้านการสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

110



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

อย่างย่ังยืนและการเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และแผน

ปฏิบัติการด้านแรงงาน ด้านการ

คุ้มครองและเสริมสร้างความม่ันคง 

หลักประกันในการทํางานและ

คุณภาพชีวิตที่ดี โดยการลงพื้นที่

หมู่บ้าน ตําบล ชุมชน โดยผ่านหน่วย

งานท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล อบต.ฯลฯ 

เพื่อดําเนินการสํารวจและรวบรวม

ข้อมูลแรงงานผู้สูงอายุที่ต้องการ

ประกอบอาชีพหรือทํางาน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

11 โครงการแผนอํานวยความสะดวก  - การตรวจความพร้อมของรถโดยสาร งปม.ของ บขส.2 สํานักงานขนส่ง

และความปลอดภัยรองรับการ สาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานี สขจ.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เดินทางของประชาชนในช่วง ขนส่งผู้โดยสาร เพื่อความ

เทศกาลสําคัญและวันหยุดต่อเนื่อง  - จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร ปลอดภัย

อาทิเช่น สาธารณะการจัดรถเสริมและการให้ ในการใช้รถ

 - เทศกาลปีใหม่ บริการอื่น ๆ ใช้ถนน

 - เทศกาลสงกรานต์  - การประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านความ

ปลอดภัย

12 กิจกรรมขับเคล่ือนงานเครือข่าย การประชุมเครือข่ายสภาวัฒนธรรม รอการ เทศบาล สภาวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมตําบลรัษฎา อําเภอ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัด จัดสรร ตําบลรัษฎา ตําบลรัษฎา

เมือง จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต งบประมาณ
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

13 โครงการฟ ื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล การประชุมขับเคล่ือนโครงการฟื้นฟู รอการ ชุมชนชาวเล สํานักงาน

วิถีชีวิตชาวเล จัดสรร บ้านแหลมตุ๊กแก วัฒนธรรม

งบประมาณ ตําบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

14 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเกาะสิเหร่/ ขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมทางศาสนา รอการ พื้นที่ สํานักงาน

วัดรัษฎาราม / วัดพิทักษ์สมณกิจ โดยใช้มิติวัฒนธรรมและหลัก จัดสรร ตําบลรัษฎา วัฒนธรรม

"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" งบประมาณ จังหวัดภูเก็ต

15 โครงการออกหน่วยเคล่ือนที่บริการ แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระและ 35,280 หมู่บ้าน ,ตําบล สํานักงาน

เบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit ประชาชนทั่วไปได้รับความคุ้มครอง จํานวน เขตเทศบาลรัษฎา ประกันสังคม

ประกันสังคมให้ทั่วถึง 36 ครั้ง จํานวน 10 ครั้ง จังหวัดภูเก็ต
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างให้ 20,000     เขตเทศบาลรัษฎา สํานักงาน

นายจ้างเพื่อจัดทําข้อมูลและการ ความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่าย จํานวน 2 รุ่น จํานวน 2 รุ่น ประกันสังคม

จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ข้อมูลของสํานักงานประกันสังคมใน จังหวัดภูเก็ต

ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ส่วนของการส่งเงินสมทบบนระบบ 

e-service และชําระเงินสมทบผ่าน

ระบบ e-payrmt

17 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา อบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายประกัน 44,600     เขตเทศบาลรัษฎา สํานักงาน

เครือข่ายประกันสังคม สังคมในเขตความรับผิดชอบเพิ่ม จํานวน 1 รุ่น จํานวน 1 รุ่น ประกันสังคม

ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความ จังหวัดภูเก็ต

เข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคม 

มาตรา 40 สิทธิประโยชน์พึ่งได้รับ

ตามกฎหมายและเทคนิคการทํางาน
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานอ่ืนๆ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

18 ตรวจเย่ียมลูกค้ากองทุนพัฒนา ตรวจเย่ียมลูกค้ากองทุนพัฒนา รอการ ตําบลรัษฎา สํานักงาน

SME ประชารัฐ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จัดสรร อุตสาหกรรม

เพื่อให้คําแนะนํารับทราบความคืบ งบประมาณ จังหวัดภูเก็ต

หน้าในการดําเนินการ

19 ตรวจกํากับ ดูแล สถานประกอบ ตรวจ กํากับ ดูแลสถานประกอบการ รอการ ตําบลรัษฎา สํานักงาน

กิจการโรงงาน ด้านการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. จัดสรร อุตสาหกรรม

โรงงานฯ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม งบประมาณ

20 จัดทําข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อ จัดทําข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มารับ รอการ ตําบลรัษฎา สํานักงาน

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บริการข้อมูลทําเนียบโรงงานอุตสาห จัดสรร อุตสาหกรรม

ระดับจังหวัด กรรมรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาห งบประมาณ

กรรม

รวม 20 - 364,880  
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3. บัญช ีสรปุจำนวนครภุณัฑ ์สำหรับท่ีดำเนินการ

ตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 



จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ
1.ครุภัณฑ ์คอมพิวเตอร์

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 31 34.07 10,506,158 42.65 สํานักปลัดฯ,กองคลัง,ตรวจสอบ

  1.2 แผนงานการศึกษา 2 2.20 1,000,000 4.06 กองการศึกษา

  1.3 แผนงานสาธารณสุข 3 3.30 103,200 0.42 กองสาธารณสุขฯ

  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.20 98,200 0.40 กองสวัสดิการฯ

  1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 4.40 419,900 1.70 กองช่าง

  1.6 แผนงานการพาณิชย์ 2 2.20 98,200 0.40 สํานักปลัดฯ

รวม 44 48.35 12,225,658 49.63

2.ครุภัณฑ์สํานักงาน

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 17.58 504,100 2.05 สํานักปลัดฯ,กองคลัง

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.20 9,500 0.04 สํานักปลัดฯ

   2.3 แผนงานการศึกษา 7 7.69 1,604,000 6.51 กองการศึกษา

   2.4 แผนงานสาธารณสุข 4 4.40 66,500 0.27 กองสาธารณสุขฯ

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.10 43,000 0.17 กองสวัสดิการฯ
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แบบ ผด.02/1

สรุปบัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน



จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1

สรุปบัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

   2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.20 73,800 0.30 กองช่าง

   2.7 แผนงานการพาณิชย์ 2 2.20 400,000 1.62 สํานักปลัดฯ

รวม 34 37.36 2,700,900 10.96

3.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.10 30,000 0.12 สํานักปลัดฯ

   3.2 แผนงานการศึกษา 1 1.10 105,000 0.43 กองการศึกษา

   3.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.10 72,000 0.29 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 3.30 207,000 0.84

4.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3.30 550,000 2.23 สํานักปลัดฯ

รวม 3 3.30 550,000 2.23

5.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
   5.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 2 2.20 371,000 1.51 กองช่าง

รวม 2 2.20 371,000 1.51
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จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1

สรุปบัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

6.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.10 4,800,000 19.48 กองช่าง

รวม 1 1.10 4,800,000 19.48

7.ครุภัณฑ์สํารวจ

   7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.10 300,000 1.22 กองช่าง

รวม 1 1.10 300,000 1.22

8.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

   8.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.10 50,000 0.20 สํานักปลัดฯ

รวม 1 1.10 50,000 0.20

9.ครุภัณฑ์กีฬา

   9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.20 3,430,000 13.92 สํานักปลัดฯ

รวม 2 2.20 3,430,000 13.92

รวมทั้งสิ้น 91 100.00 24,634,558 100.00

118



 

 

 

 

4. บัญชีครภุณัฑ ์

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) ประเภทครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 



ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร ื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ 26,800 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

งานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบ (ฝ่ายอํานวยการ)

ปฏิบัติการฯ จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน 25,800 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบ (ฝ่ายอํานวยการ)

ปฏิบัติการฯ จํานวน 1 เครื่อง

3 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 15,000  งานธุรการ สํานักปลัดฯ

LED สี จํานวน 1 เครื่อง (ฝ่ายอํานวยการ)

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4 เคร ื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 110,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า (ฝ่ายปกครอง)

19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง

5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 19,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ฝ่ายปกครอง)

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย จํานวน 5 ชุด

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 18,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง  (ฝ่ายปกครอง)
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7 เคร ื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 75,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 5 เครื่อง (ฝ่ายปกครอง)

8 เครื่องแสกนเนอร์ เครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสาร 80,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

ระดับศูนย์บริการ แบบที่  1  จํานวน 5 (ฝ่ายปกครอง)

เครื่อง 

9 เครื่องอ่านบัตร อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 7,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

(Smart Card Reader)  จํานวน 10 เครื่อง  (ฝ่ายปกครอง)

121



ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10 เคร ื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA 64,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

จํานวน  2 เครื่อง (ฝ่ายปกครอง)

11 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook 100,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

Printer)  จํานวน 2 เครื่อง (ฝ่ายปกครอง)

12 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์รายงาน พิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิ์ 500,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

เลือกต้ัง (Line Mattrix Printer)  (ฝ่ายปกครอง)

จํานวน 1 เครื่อง
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13 ระบบปฏิบัติการ ระบบคําส่ังควบคุมการทํางานและระบบ 714,850 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

งานทะเบียนราษฎร พร้อมติดต้ังและ (ฝ่ายปกครอง)

ทดสอบระบบ จํานวน 1 ระบบ

14 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สําหรับ 41,600  - งานวิเคราะห์ฯ สํานักปลัดฯ

งานสํานักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบ  - งานนิติการ (ฝ่ายแผนงานฯ)

ปฏิบัติการ จํานวน 2 เครื่อง

15 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 15,000  - งานนิติการ สํานักปลัดฯ

LED สี จํานวน 1 เครื่อง (ฝ่ายแผนงานฯ)
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000  - งานนิติการ สํานักปลัดฯ

2 เครื่อง (ฝ่ายแผนงานฯ)

17 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีราย 6,500,000 ในเขตพื้นที่ สํานักปลัดฯ

(CCTV) ละเอียด ดังนี้ ตําบลรัษฎา (ฝ่ายแผนงานฯ)

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (1,540,000)

 แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก

อาคารสําหรับใช้ในงานรักษาความปลอด

ภัย ทั่วไปและงานอื่น ๆ จํานวน 70 ตัว 

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตการสําหรับ (28,000)

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 (CPU)ไม่น้อยกว่า16 แกนหลัก (16 core)

 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (70,000)

จํานวน28 เครื่อง

4.โปรแกรมบริหารและจัดการบันทึกกล้อง (700,000)

วงจรปิด (License) จํานวน 70 กล้อง

5.คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบันทึกภาพ (550,000)

กล้องวงจรปิด (Server) จํานวน 1 เครื่อง

6.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล (33,800)

ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ

การ จํานวน 1 เครื่อง 

7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (240,700)
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน 

29 เครื่อง

8.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) (26,000)

ขนาด 8 ช่อง SFP+Combo จํานวน 

2 เครื่อง

9.ตู้และกล่องกันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (203,308)

ภายนอก จํานวน 28 ตู้

10.ค่าติดต้ังพร้อมวัสดุอุปกรณ์.

18 เครื่งสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 70,000 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

28 เครื่อง (ฝ่ายแผนงานฯ)

126



ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

19 โปรแกรมบริหารและจัดการ โปรแกรมบริหารและจัดการบันทึกกล้อง 700,000 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

บันทึกกล้องวงจรปิด วงจรปิด (License) จํานวน 70 กล้อง (ฝ่ายแผนงานฯ)

(License)

20 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบันทึกภาพ 550,000 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

กล้องวงจรปิด (Server) จํานวน 1 เครื่อง (ฝ่ายแผนงานฯ)

21 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 33,800 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า (ฝ่ายแผนงานฯ)

19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

จํานวน 1 เครื่อง
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE 240,700 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน (ฝ่ายแผนงานฯ)

29 เครื่อง

23 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 26,000 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

ขนาด8 ช่อง SFP + Combo จํานวน (ฝ่ายอํานวยการ)

 2 เครื่อง

24 ตู้และกล่องกันน้ํา ตู้และกล่องกันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 203,308 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

ภายนอก จํานวน 28 ตู้ (ฝ่ายแผนงานฯ)
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

25 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 36,000 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 (ฝ่ายแผนงานฯ)

26 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE 24,900 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

(PoE L2 Switch)  ขนาด 8 ช่อง จํานวน 3 (ฝ่ายแผนงานฯ)

เครื่อง

27 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 63,000 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

ไร้สาย (Access Point) Point) แบบที่ 2 จํานวน 3 เครื่อง (ฝ่ายแผนงานฯ)

แบบที่ 2
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

28 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 เครื่อง ดังนี้ 197,400 กองคลัง กอวคลัง

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (104,000)

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 

จํานวน 5 เครื่อง

2.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล (67,600)

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ

การฯ จํานวน 2 เครื่อง

3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน (25,800)

ประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ

การ จํานวน 1 เครื่อง
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

29 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 กองคลัง กองคลัง

6 เครื่อง

30 จอแสดงภาพ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 3,200 กองคลัง กองคลัง

จํานวน 1 จอ

31 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน 25,800 งานตรวจสอบฯ งานตรวจสอบฯ

ประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ

การฯ จํานวน 1 เครื่อง

รวม 31 - 10,506,158
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ลําดับ คร ุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล้องวงจรปิด ติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อมระบบและ 500,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

อุปกรณ์  จํานวน 48 ชุด ดังนี้ ตําบลรัษฎา

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย อาคาร 3 ชั้น

แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายใน 12 ห้องเรียน

สํานักงาน จํานวน 48 ตัว

2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

(Network Video Recorder)

แบบ 32 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

(Network Video Recorder)

แบบ 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ

PoE (PoE L2 Switch)ขนาด 16 ช่อง

       1.2  แผนงานการศ ึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.2  แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จํานวน 5 ชุด

5.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA

จํานวน 1 เครื่อง

6.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จํานวน 4 เครื่อง

7.โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ

Smart TV ขนาด 43 นิ้ว ระดับความ

ละเอียดขอภาพ 3840x2160 พิเซล

จํานวน 2 เครื่อง

2 ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต  - ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตพร้อม 500,000 โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน ประกอบด้วย ตําบลรัษฎา

1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE อาคาร 3 ชั้น
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       1.2  แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 12 ห้องเรียน

จํานวน 6 ชุด

2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

(Access Point) แบบที่ 2 จํานวน

13 ตัว

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA

จํานวน 5 เครื่อง

4.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ขนาด 9U (WALL Rack 9U with

Accessories) จํานวน 6 ชุด

รวม 2 - 1,000,000
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร ื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ 41,600 งานบริหารฯ กองสาธารณสุขฯ

งานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบ

ปฏิบัติการฯ จํานวน 2 ชุด

2 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10,000  - งานบริหารฯ กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 4 เครื่อง  - งานศูนย์

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 51,600 งานศูนย์ กองสาธารณสุขฯ

แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ

การฯ จํานวน 2 ชุด

รวม 3 - 103,200
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       1.3  แผนงานสาธารณสุข



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 83,200 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สังคม สังคม

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 

จํานวน 4 ชุด

2 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 15,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

จํานวน 6 เครื่อง สังคม สังคม
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รวม 2 - 98,200
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 51,600 กองช่าง กองช่าง

แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ

การฯ จํานวน 2 เครื่อง

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 20,800 กองช่าง กองช่าง

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ

จํานวน 1 เครื่อง
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       1.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       1.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,500 กองช่าง กองช่าง

จํานวน 3 เครื่อง

4 ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ 340,000 กองช่าง กองช่าง

การออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 17 โปรแกรม จํานวน 3

Licenses

รวม 4 - 419,900
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ 20,800 สถานีขนส่งฯ สํานักปลัดฯ

งานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบ แห่งที่ 2 (ฝ่ายปกครอง)

ปฏิบัติการฯ จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 สถานีขนส่งฯ สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง แห่งที่ 2 (ฝ่ายปกครอง)

รวม 2 - 23,300

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       1.3  แผนงานการพานิชย์



 

 

 

 

2) ประเภทครุภณัฑ ์สำนักงาน 

 

 

 

 

 



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้ทํางาน เก้าอี้หนัง บุนวม จํานวน 2 ตัว 8,000 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

(ฝ่ายอํานวยการ)

2 เก้าอี้ทํางาน เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง 20,000 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

จํานวน 5 ตัว (ฝ่ายปกครอง)

3 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือ 53,600 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

แบบแขวน (ระบบ Inverter) (ฝ่ายอํานวยการ)

ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 

1 เครื่อง พร้อมติดต้ัง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

4 ตู้เต้ียบานเล่ือน ตู้เต้ียบานเล่ือนแบบทึบ จํานวน 1 ตู้ 5,500 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

(ฝ่ายอํานวยการ)

5 ตู้บานเล่ือนสูง ตู้บานเล่ือนสูงชนิดบางกระจก 16,000 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ตู้ (ฝ่ายอํานวยการ)

6 โต๊ะทํางาน โต๊ะสํานักงาน จํานวน 5 ตัว 82,500 งานทะเบียน สํานักปลัดฯ

(ฝ่ายปกครอง)
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

7 โต๊ะประชุม โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้หนัง 100,000 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

บุนวม จํานวน 1 ชุด (ฝ่ายอํานวยการ)

8 โทรศัพท์ โทรศัพท์สํานักงานแบบต้ังโต๊ะ 15,000 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

จํานวน 10 เครื่อง (ฝ่ายอํานวยการ)

9 เก้าอี้ทํางาน เก้าอี้สํานักงาน หนัง บุนวม 16,000  - งานวิเคราะห์ สํานักปลัดฯ

มีพนักพิง สามารถปรับระดับได้  - งานบริการ (ฝ่ายแผนงานฯ)

จํานวน 4 ตัว

142



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

10 ช ั้นวางแฟ้ม ชั้นวางแฟ้มต้ัง มีช่องเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 32,000  - งานบริการ สํานักปลัดฯ

รวมไม่น้อยกว่า 40 ช่อง จํานวน (ฝ่ายแผนงานฯ)

5 ตู้

11 ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนขนาดไม่น้อย 10,000  - งานบริการ สํานักปลัดฯ

กว่า 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ (ฝ่ายแผนงานฯ)

12 โทรศัพท์ โทรศัพท์สํานักงานไร้สายแบบต้ังโต๊ะ 1,500  - งานบริการ สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง (ฝ่ายแผนงานฯ)
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

13 เก้าอี้ทํางาน เก้าอี้สํานักงานแบบบุนวม จํานวน 108,000 กองคลัง กองคลัง

27 ตัว

14 เก้าอี้ทํางาน เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 6,500 กองคลัง กองคลัง

15 โต๊ะทํางาน โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 28,000 กองคลัง กองคลัง

150x75x75 เซนติเมตร จํานวน

4 ตัว
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

16 โทรศัพท์ โทรศัพท์สํานักงานแบบต้ังโต๊ะ 1,500 กองคลัง กองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง

รวม 16 - 504,100
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้ล๊อกเกอร์ ตู้ล๊อกเกอร์ จํานวน 1 ตู้ 8,000  - งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ

(ฝ่ายปกครอง)

2 โทรศัพท์ โทรศัพท์สํานักงานชนิดไร้สาย 1,500  - งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เคร่ือง (ฝ่ายปกครอง)

รวม 2 - 9,500
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แบบ ผด.02/1

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

       2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ จํานวน 21 เครื่อง 1,088,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ดังนี้ เทศบาล

1.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 14,000 ตําบลรัษฎา

ขนาด 9000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

2.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 23,500

ขนาด 13000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

3.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 32,200

24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

4.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36,300

ขนาด 26000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

5.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 86,000

32000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

6.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 896,000

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

       2.3  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02/1

บ ัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

       2.3  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

50000 บีทียู จํานวน 16 เครื่อง

2 ติดต้ังระบบโทรศัพท์ ติดต้ังระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 250,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ประกอบด้วย เทศบาล

1.ตู้โทรศัพท์สาขา จํานวน 1 ชุด ตําบลรัษฎา

2.เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 25 เครื่อง อาคาร 3 ชั้น

3.ชุดกระจายสัญญาณสายโทรศัพท์ 12 ห้องเรียน

จํานวน 1 ชุด

4.ตู้พักสายโทรศัพท์ จํานวน 7 ชุด
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02/1

บ ัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

       2.3  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

3 ชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็ก ชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็กทําจากเนื้อไม้ 90,000 โรงเรียน กองการศึกษา

จริง ขนาดไม่น้อยกว่า 120x80x40 เทศบาล

เซนติเมตร จํานวน 18 ตู้ ตําบลรัษฎา

3 ชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง ชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง ของนักเรียน 150,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ทําจากเนื้อไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า เทศบาล

30x80x85 เซนติเมตร จํานวน 30 ตู้ ตําบลรัษฎา

4 ชั้นวางหนังสือโชว์ปก 45 องศาชั้นวางหนังสือโชว์ปก 45 องศา 12,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ทําจากเนื้อไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า เทศบาล

1200x300x1000 มิลลิเมตร ตําบลรัษฎา

จํานวน 6 ตัว
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02/1

บ ัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

       2.3  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

5 ตู้เก็บของ ตู้เก็บของ ทําจากเนื้อไม้จริง 3 ระดับ 84,000 โรงเรียน กองการศึกษา

พร้อมกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า เทศบาล

90x40x90 เซนติเมตร จํานวน 12 ตู้ ตําบลรัษฎา

6 ตู้เก็บของเล่นนักเรียนพร้อม ตู้เก็บของเล่นนักเรียนพร้อมกล่อง 60,000 โรงเรียน กองการศึกษา

กล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น 6 ช่อง 2 ชั้น ทําจากเนื้อไม้จริง เทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า 30x90x70 ตําบลรัษฎา

เซนติเมตร จํานวน 12 ตู้

7 พัดลมโครจรติดผนัง พัดลมโคจรติดผนังพร้อมติดต้ัง ขนาด 120,000 โรงเรียน กองการศึกษา

24 นิ้ว จํานวน 30 เครื่อง เทศบาล

รวม 7 - 1,604,000
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอ ี้สํานักงาน เก้าอี้หนังบุนวม จํานวน 4 ตัว 16,000  - งานบริหารฯ กองสาธารณสุขฯ

 - งานศูนยฯ

2 โต๊ะทํางาน โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 14,000   - งานบริหารฯ กองสาธารณสุขฯ

 - งานศูนยฯ

3 ตู้เก็บเอกสาร  - ตู้บานเล่ือน จํานวน 1 ตู้ 34,500 งานศูนย์ฯ กองสาธารณสุขฯ

 - ตู้ 2 บานเปิด จํานวน 1 ตู้

 - ตู้ล๊อคเกอร์ จํานวน 6 ตู้

แบบ ผด.02/1

บัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

151

       2.4  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02/1

บัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

       2.4  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4 โทรศัพท์ โทรศัพท์ไร้สายแบบต้ังโต๊ะ 2,000 งานศูนย์ฯ กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 1 เครื่อง

รวม 4 - 66,500
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนังพร้อม 43,000 กอง กอง

ติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน สวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม

2 เคร่ือง

รวม 1 - 43,000
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       2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจ ําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้ทํางาน เก้าอี้ทํางานหนังบุนวม จํานวน 24,000 กองช่าง กองช่าง

6 ตัว

2 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 49,800 กองช่าง กองช่าง

(ระรบบ Inverter) ขนาด 15,000

บีทียู จํานวน 2 ตัว

รวม 2 - 73,800

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

       2.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอ ี้สนามไม้โครงเหล็ก เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมี 360,000 สถานีขนส่งฯ สํานักปลัดฯ

แบบมีพนักพิง พนักพิง จํานวน 40 ตัว แห่งที่ 2 (ฝ่ายปกครองฯ)

2 พัดลมติดผนัง พัดลมติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 สถานีขนส่งฯ สํานักปลัดฯ

18 นิ้ว พร้อมติดต้ัง จํานวน 10 แห่งที่ 2 (ฝ่ายปกครองฯ)

รวม 2 - 400,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

       2.7  แผนงานการพาณิชย์



 

 

 

 

3) ประเภทครุภณัฑ ์ไฟฟ ้าและวิทยุ 

 

 

 

 

 



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองรับส่งวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 30,000  - งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ

ชนิดประจําที่ ขนาด 40 วัตต์ (ฝ่ายปกครองฯ)

จํานวน 1 เคร่ือง

รวม 1 - 30,000
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       3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 105,000 โรงเรียน กองการศึกษา

แบบ Smsrt TV จํานวน เทศบาล

7 เครื่อง ตําบลรัษฎา

รวม 1 - 105,000157

       3.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องร ับส่งวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 72,000 งานศูนย์ฯ กอง

ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 6 เครื่อง สาธารณสุขฯ

รวม 1 - 72,000
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บ ัญช ีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจ ําป ีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

    3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

       3.3  แผนงานสาธารณสุข



 

 

 

 

4) ประเภทครุภณัฑ ์โฆษณาและเผยแพร ่

 

 

 

 

 



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จอโทรทัศน์อัจฉริยะ จอโทรทัศน์อัจฉริยะ หน้าจอสัมผัส 500,000 งานธุรการ สํานักปลัดฯ

พร้อมชุดอุปกรณ์ติดต้ัง จํานวน (ฝ่ายอํานวยการ)

1 ชุด

2 กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ 35,000 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ชุด (ฝ่ายแผนงานฯ)

3 ตู้กันความชื้น ตู้กันความชื้นสําหรับจัดเก็บกล้อง 15,000 งานบริการฯ สํานักปลัดฯ

บันทึกภาพ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (ฝ่ายแผนงานฯ)

120 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

รวม 3 - 550,000
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      4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

    4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่



 

 

 

 

5) ประเภทครุภณัฑ ์ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องตบดิน เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 21,000 กองช่าง กองช่าง

มีคุณสมบัติดังนี้

 - ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

 - น้ําหนักชองเครื่องตบกินไม่น้อยกว่า

80 กิโลกรัม  - 

 - แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

 - ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า

5,000 ครั้งต่อนาที

2 เครื่องสกัดคอนกรีต เครื่องสกัดคอนกรีตพร้อมแบตเตอรี่ 350,000 กองช่าง กองช่าง

ขนาด 40V จํานวน 1 เครื่อง

รวม 2 - 371,000
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       5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

   5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง



 

 

 

 

6) ประเภทครุภณัฑ ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 

 

 

 

 



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,800,000 กองช่าง กองช่าง

240 แรงม้า แบบกระบะเปิดได้ 3 ด้าน

ติดเครนพับความสูง ไม่น้อยกว่า 15 

เมตร พร้อมกระเช้าสําหรับปฏิบัติงาน

จํานวน 1 คัน

รวม 1 - 4,800,000
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       6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

   6. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



 

 

 

 

7) ประเภทครุภณัฑ ์สำรวจ 

 

 

 

 

 



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 300,000 กองช่าง กองช่าง

ดาวเทียมแบบฐาน - เคล่ือนที่ แบบฐาน - เคล่ือนที่ จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1 - 300,000
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

บ ัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจ ําป ีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลร ัษฎา

   7. ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ

      7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 

 

 

 

8) ประเภทครุภณัฑ ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

 

 

 



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกใน เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 50,000 งานศูนย์ กอง

ครรภ์ จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

รวม 1 - 50,000
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

บัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลร ัษฎา

   8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

     8.1  แผนงานสาธารณสุข



 

 

 

 

9) ประเภทครุภณัฑ ์กีฬา 

 

 

 

 



ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องออกกําลังกาย เครื่องออกกําลังกายสแตนเลส 10 ชุด 1,650,000 สถานีวิทยุฯ กองช่าง

16 สถานี พร้อมติดต้ังบริเวณลาน (สวท.)

สุขภาพภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

(สวท.) หมู่ที่ 6 ประกอบด้วย

1.ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง 2 สถานี

จํานวน 1 ชุด

2.ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอกแบบ

ดึงลง 2 สถานี จํานวน 1 ชุด

3.เครื่องฝึกก้าวเดิน 2 สถานี จํานวน

1 ชุด

4.จักรยานก้าวเดิน 2 สถานี จํานวน

1 ชุด

     9.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02/1

บ ัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

   9. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     9.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02/1

บ ัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

   9. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

5.ลูกตุ้มแก่วงตัว 2 สถานี จํานวน 1 ชุด

6.ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนเอว

2 สถานี จํานวน 1 ชุด

7.เครื่องบริหารแขน ไหล่แบบบาร์โหน

ตัวคู่ จํานวน 1 ชุด

8.เครื่องบริหารแขนแบบโหนตัว

จํานวน 1 ชุด

9.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนไหล่แบบ

พวงมาลัยเด่ียว 2 (เสาคู่) จํานวน 1 ชุด

10.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่

แบบโหนห่วง จํานวน 1 ชุด
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     9.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02/1

บ ัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

   9. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2 เครื่องออกกําลังกาย เครื่องออกกําลังการสแตนเลส 8 ชุด 1,780,000 ม.ราชภัฎ กองช่าง

16 สถานี พร้อมติดต้ังบริเวณลาน ภูเก็ต

สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

หมู่ที่ 6 ประกอบด้วย

1.ชุดเตียงซิทอัพ 2 สถานี จํานวน 1 ชุด

2.ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า 2 สถานี

จํานวน 1 ชุด

3.ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง 2 สถานี

จํานวน 1 ชุด

4.ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอกแบบ

ดึงลง 2 สถานี จํานวน 1 ชุด

5.เครื่องฝึกก้าวเดิน 2 สถานี จํานวน 

1 ชุด
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ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     9.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02/1

บ ัญชครุภัณฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลรัษฎา

   9. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6.จักรยานก้าวเดิน 2 สถานี จํานวน

1 ชุด

7.ลูกตุ้มแกว่งตัว 2 สถานี จํานวน 1 ชุด

8.ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนเอว 

2 สถานี จํานวน 1 ชุด

รวม 2 - 3,430,000
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