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สารบัญ 

 1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)   1 

 2. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   2 
     

   



 

 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

กิจกรรมและงบประมาณ 

 

 

 

 

  



โครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 100.00 75,880,000      100.00 กองช่าง

รวมทั้งสิ้น 13 100.00 75,880,000    100.00

1

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติมคร้ังที่ 2

เทศบาลตําบลรัษฎา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงาน



 

 

 

 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 



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 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก  - ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก 12,650,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

คอนกรีต ถนนสามกอง-ถนนกาญจนาอุทิศ คอนกรีตหนา 0.07 เมตร ความกว้างเฉล่ีย  

(ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต) หมู่ที่ 6 5.50 - 9.60 เมตร ความยาว 1,330.00

เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,760 ตาราง

เมตร

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก ดําเนินการดังนี้ 5,120,000  - หมู่ที่ 2 กองช่าง

คอนกรีต ถนนพัชนี-หัวท่า เชื่อมต่อซอย 1.ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก  - หมู่ที่ 3

ดวงแขและซอยแม่ขํา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกว้างเฉล่ีย

4.00 - 7.00 เมตร ความยาว 1,625.00

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,650 ตาราง

เมตร

2.งานก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด

0.70x0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 840.00

เมตร

3.ปรับปรุงฝาคูระบายน้ํา ค.ส.ล.เดิม

พ.ศ.2566พ.ศ.2565

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลรัษฎา

2



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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลรัษฎา

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก  - ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก 5,550,000  - หมู่ที่ 3 กองช่าง

คอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์ (เขตรอยต่อ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกว้างเฉล่ีย  - หมู่ที่ 7

เทศบาลนครภูเก็ต-ทางขึ้นสะพานเกาะสิเหร่ 13.50 - 15.50 เมตร ความยาว 480.00

หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,080 ตาราง

เมตร

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก ดําเนินการดังนี้ 20,770,000  - หมู่ที่ 3 กองช่าง

คอนกรีตพร้อมปรับปรุงทางเท้า ถนนรัษฎา 1.ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก

นุสรณ์-หมู่บ้านซิต้ีโฮม ถนนร่วมพัฒนา คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกว้างเฉล่ีย

หมู่ที่ 3 8.00 - 13.50 เมตร ความยาว 2,300.00

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,540 ตาราง

เมตร

2.ปรับปรุงทางเท้าทั้ง 2 ฝ่ัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,350.00 ตารางเมตร
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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.2566พ.ศ.2565

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลรัษฎา

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังนี้ 4,760,000  - หมู่ที่ 1 กองช่าง

คูระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยนิลหัต 2 หมู่ที่ 1 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความกว้างเฉล่ีย 

6.00 - 8.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,690.00 ตารางเมตร 

2.ก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.70 - 

0.70 เมตร

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเฟื่องฟ้า  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 1,245,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

หมู่ที่ 5 กว้างเฉล่ีย 6.80 - 7.00 เมตร พร้อมขยาย

ปากถนน ความกว้างเฉล่ีย 16.70 เมตร

ความยาว 103.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 694.00 ตารางเมตร

4



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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลรัษฎา

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังนี้ 3,200,000  - หมู่ที่ 5 กองช่าง

คูระบายน้ํา ค.ส.ล.เหมแก้ว ซอย 1 หมู่ที่ 5 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

กว้างเฉล่ีย 6.80 - 10.00 เมตร พร้อมขยาย

ปากถนน ความกว้างเฉล่ีย 17.00 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร

2.ก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.50 x

0.50 เมตร ยาว 180 เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังนี้ 855,000  - หมู่ที่ 5 กองช่าง

คูระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยขม้ินทอง หมู่ที่ 5 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.50 เมตร

หนา 0.15 ยาว 79.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 197.50 ตารางเมตร

2.ก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.50x

0.50x0.10 เมตร ยาว 79.00 เมตร

5



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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลรัษฎา

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ํา ค.ส.ล. ดําเนินการดังนี้ 1,150,000  - หมู่ที่ 6 กองช่าง

ซอยสุวรรณ-ไชยบุรินทร์ หมู่ที่ 6 1.ก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.50x

0.50 เมตร ยาว 96.00 เมตร

2.ปรับปรุงคูระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.50

81.60 เมตร

3.ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20x1.20

เมตร จํานวน 1 บ่อ

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุง ดําเนินการดังนี้ 1,230,000  - หมู่ที่ 7 กองช่าง

บ่อพัก ค.ส.ล.ซอยวานิช 2 หมู่ที่ 7 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างเฉล่ีย 3.50-5.00

เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 650.00 ตารางเมตร

6



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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลรัษฎา

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังนี้ 2,750,000  - หมู่ที่ 5 กองช่าง

คูระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยดอกแก้ว หมู่ที่ 5 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างเฉล่ีย 6.60-7.00

เมตร พร้อมขยายปากถนน ความกว้างเฉล่ีย

16.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร

2.ก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.70 x

0.70 ยาว 206.00 เมตร

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ดําเนินการดังนี้ 1,300,000  - หมู่ที่ 3 กองช่าง

คูระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยจ่าพาส หมู่ที่ 3 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างเฉล่ีย 3.30-5.30

เมตร ยาว 113.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 404.00 ตารางเมตร

2.ก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.70 x

0.70 เมตร ยาว 113.00 เมตร

3.วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร

ยาว 6.00 เมตร
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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.2566พ.ศ.2565

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลรัษฎา

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ดําเนินการดังนี้ 15,300,000  - หมู่ที่ 3 กองช่าง

ระบายน้ําชุมชนประชาราษฎร์พัฒนากิ่งแก้ว 1.ก่อสร้างถนนกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว

ซอย 2 หมู่ที่ 3 912 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,258.00

ตารางเมตร

2.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(รางวี) ขนาด

0.50x0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า

1,544 เมตร

3.วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลาง 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล.ความยาวไม่น้อยกว่า 1,620 เมตร

4.วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลาง 1.20 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล.ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

รวม 13 - 75,880,000
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