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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1/2562 
เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3,830,000 

 
20 

 
11,176,000 

 
0 

 
0 

 
23 

 
15,006,000 

    1.2 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 373,000 0 0 1 373,000 
    1.3 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 3 600,000 0 0 0 0 3 600,000 

รวม   6 4,430,000 21 11,549,000 0 0 27 15,979,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
0 

 
0 

 
2 

 
1,150,000 

 
1 

 
150,000 

 
1 

 
150,000 

 
4 

 
1,450,000 

     2.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 3 610,000 3 610,000 3 610,000 9 1,830,000 
     2.3 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 0 0 0 0 2 20,000 0 0 2 20,000 

รวม 0 0 5 1,760,000 6 780,000 4 760,000 15 3,300,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
    และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
1 

 
 

332,000 

 
 
3 

 
 

1,108,000 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
4 

 
 

1,440,000 
รวม 0 0 1 332,000 3 1,108,000 0 0 4 1,440,000 

รวมท้ังสิ้น 0 0 12 6,522.000 30 13,437,000 4 760,000 46 20,719,000 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนายาง  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ต าบลเขาใหญ่ 
1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 

คอนกรีตสายคลองชลประทาน – บ้าน
ห้วยหินล่าง หมู่ที ่4  ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น  0600858E  1418418N 
จุดสิ้นสุด   0600250E  1418005N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาวรวม 
224.00  เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 1,344  
ตารางเมตร 

 610,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : จากการส ารวจพบว่าสภาพถนนลาดยางซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนใช้ในการสัญจรและขนยา้ยพืชผลการเกษตรเกิดการช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ประชาชนได้รับความ  
         เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพด ี

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่บน  
หมู่ที่ 9  ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเร่ิมต้น  0598198E  1415405N 
จุดสิ้นสุด   0599258E  1415586N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
1,280.00 เมตร 
หนา  0.04  เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อย
กว่า 7,680 ตารางเมตร 

 2,100,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : จากการส ารวจพบว่าสภาพถนนลาดยางซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนใช้ในการสัญจรและขนยา้ยพืชผลการเกษตรเกิดการช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ประชาชนได้รับความ
       เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพด ี
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบ้านนายอ้อน  หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น  0599748E  1418507N 
จุดสิ้นสุด   0599747E  1418568N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 
62.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 186  
ตารางเมตร 

  120,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องกอ่สร้างถนนดังกล่าว 
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบ้านนางเยือง หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น  0599181E  1418528N 
จุดสิ้นสุด   0599280E  1418615N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทางยาว 
136.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 340  
ตารางเมตร 

  210,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องกอ่สร้างถนนดังกล่าว 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายสมชาย หมู่ที ่4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น  0600385E  1418645N 
จุดสิ้นสุด   0600552E  1418605N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร  ระยะทางยาว 
175.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 612.50  
ตารางเมตร 

  380,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องกอ่สร้างถนนดังกล่าว 
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบ้านนางแสวง หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น  0602439E  1419832N 
จุดสิ้นสุด   0602428E  1419736N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ระยะทางยาว 
96.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 480  
ตารางเมตร 

  310,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องกอ่สร้างถนนดังกล่าว 
7 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบา้น 

นายธรรมพร  หมู่ที่ 6  ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น  0599771E  1421457N 
จุดสิ้นสุด   0599735E  1421210N 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
250.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร 

  100,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : จากการส ารวจพบว่าสภาพถนนที่เป็นดิน มีสภาพช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ฝุ่นคลุ้งกระจาย ช่วงฝนตกถนนจะลื่นและเกิดอบุัติเหตุง่าย ท าให้การสัญจรและขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
            ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดความล่าช้า เพื่อประโยชนข์องประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางปิ่นรัตน์ หมู่ที่ 8   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเร่ิมต้น  0599455E 1412305N   
จุดสิ้นสุด   0599400E 1412466N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 
165.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่  
495 ตารางเมตร 

  330,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น :  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องกอ่สร้างถนนดังกล่าว 
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบ้านนายวิท  หมู่ที ่8  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเร่ิมต้น  0600236E 1412552N   
จุดสิ้นสุด   0600242E 1412632N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
89.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร  หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 356  
ตารางเมตร 

  230,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ  
          ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสรา้งถนนดังกล่าว 
10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต ซอยเขาโป่ง 1 หมู่ที ่8   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0598156E 1413786N   
จุดสิ้นสุด   0597835E  1413675N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
340.00 เมตร 
หนา  0.04  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 
2,040 ตารางเมตร 

  1,060,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น :  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องกอ่สร้างถนนดังกล่าว 

 
 

แบบ ผ.01 
 



 
 
 

6 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 6 ฝั่งตะวันออก  
หมู่ที่ 10  ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเร่ิมต้น  0599019E 1411221N   
จุดสิ้นสุด   0599503E 1411375N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร  ระยะทางยาว 
505.00 เมตร 
หนา  0.04  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 
3,030 ตารางเมตร 

  1,600,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น :  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
        ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องกอ่สร้างถนนดังกล่าว 
 รวม  11 โครงการ    2,710,000 4,340,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ต าบลนายาง 
1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 

คอนกรีต พร้อมส่วนขยาย ภายใน
หมู่บ้านเนินทราย หมู่ที่  5 ต.นายาง  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0602436E  1424685N 
จุดสิ้นสุด  0601614E  1425112N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 4.50 – 
8.00 เมตร ระยะทางยาว 
620.00 เมตร หนา  
0.04  เมตร หรือพื้นที่ 
ท าการไม่น้อยกวา่ 
4,100 ตารางเมตร 

 1,147,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : : จากการส ารวจพบว่าสภาพถนนลาดยางซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนใช้ในการสัญจรและขนยา้ยพืชผลการเกษตรเกิดการช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นเส้นทางที่แคบ  
        ในบางช่วงรถขนาดใหญ่ที่ขบัสวนทางกันไม่สามารถหลบหลกีกันได้ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรงุถนนให้อยู่ในสภาพดี 
2 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม

ถนน ค.ส.ล.จากตลาดนัดนายาง –  
ล าห้วยยาง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่  3  
ต.นายาง  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านนายาง 3)  
จุดเร่ิมต้น 0603065E  1423899N 
จุดสิ้นสุด  0603037E  1424126N 

1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 231.00 
เมตร ลึก 0.59 – 0.65 
เมตร  ถนน ค.ส.ล. กว้าง 
2.50 – 2.90 เมตร 
ระยะทางยาว 42.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อย
กว่า 119 ตารางเมตร 

  839,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านนายาง 3 มีประชาชนอาศัยกันจ านวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ าท่วมขงัในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซ่ึงเกิดจากไม่มีทางระบายน้ าออก และมีเส้นทางการสัญจรที่แคบอันจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย  
       ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากล าบาก ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบา้นนางสาวผิว่ ถึงบา้นนายมานพ  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0600032E  1424985N 
จุดสิ้นสุด  0600046E  1424950N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทางยาว 
39.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 137  
ตารางเมตร 

  89,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ  
          ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสรา้งถนนดังกล่าว 
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

จากบา้นนายมานพถึงบา้นนางบังอร  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0599960E  1424397N 
จุดสิ้นสุด  0599965E  1424903N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 
30.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร  หรือพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 90 ตาราง
เมตร 

  60,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ  
          ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสรา้งถนนดังกล่าว 
 รวม  4  โครงการ    1,147,000 899,000     

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ต าบลดอนขุนห้วย 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยหลังโรงเรียนบ้านสระพระ  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนหว้ย  อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0598992E  1426859N 
จุดสิ้นสุด   0599096E  1426868N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทางยาว 
103.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 380 
ตารางเมตร 

  250,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ  
          ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสรา้งถนนดังกล่าว 
2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 

คอนกรีต สายบา้นไร่ หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0598952E  1424767N 
จุดสิ้นสุด  0599316E  1424803N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 
4.50 เมตร ระยะทางยาว 
373.00 เมตร หนา  
0.04  เมตร หรือพื้นที่ 
ท าการไม่น้อยกวา่ 
1,752 ตารางเมตร 

  550,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : จากการส ารวจพบว่าสภาพถนนลาดยางซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนใช้ในการสัญจรและขนยา้ยพืชผลการเกษตรเกิดการช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ประชาชนได้รับความ
       เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี 
3 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  

สายร้านเจ๊นุช หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น 0600140E  1422455N 
จุดสิ้นสุด  0600232E  1422454N 

1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากวา้ง   
0.30  เมตร ระยะทาง
ยาว 102.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย  0.70  เมตร 

  550,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้้าทว่มขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้้าออกสง่ผลให้เกิดปัญหาน้้าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหมน็รบกวนประชาชน และอาจเจบ็ไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ท้าให้ประชาชนในชมุชน
      เดือดร้อนเป็นจ้านวนมาก จึงจ้าเป็นต้องก่อสรา้งรางระบายน้า้เพื่อให้มีทางระบายน้า้ และแก้ไขปัญหาน้า้ท่วมขัง  

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังคอกหมู  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนหว้ย  อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น  0600590E  1422286N 
จุดสิ้นสุด   0601142E  1422028N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 
635.00  เมตร 
หนา  0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,905 ตารางเมตร 

  320,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : จากการตรวจสอบพบว่าสภาพถนนที่เป็นดิน มีสภาพช้ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ฝุ่นคลุง้กระจาย เกิดอุบัติเหตุง่าย ท้าใหก้ารสญัจรและขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเปน็ไปด้วยความยากล้าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา  
       เกิดความล่าชา้ จึงจ้าเป็นต้องก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. สายบา้น
นายเจื้อน เถื่อนไพร หมู่ที ่ 3 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น  0597107E  1423483N 
จุดสิ้นสุด   0597962E  1423492N 

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
 

ถนนกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 76.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อย
กว่า 190 ตารางเมตร 
รางระบายน้ ากวา้ง 0.30 
เมตร ระยะทางยาว 
79.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.50  เมตร 

  450,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น :  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง ประกอบกับไม่มีทางระบายน้ า ท าให้น้ าท่วมขัง เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
       จึงมีความจ าเป็นต้องกอ่สร้างถนนพร้อมรางระบายน้ าดังกลา่ว 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งขวา (ซอย3 – 
ซอย 4) หมู่ที ่5 ต.ดอนขุนหว้ย  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านดอนขุนหว้ย) 
จุดเร่ิมต้น  0595359E  1422497N 
จุดสิ้นสุด   0594809E  1422735N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
603.00  เมตร หนา 
0.04  เมตร  หรือพื้นที่
ท าการไม่น้อยกวา่ 3,658  
ตารางเมตร 

  1,980,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพช ารุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกดิน้ าท่วมขัง ท าใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ  
          ยากล าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสรา้งถนนดังกล่าว 
7 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  

สายข้างศาลา หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนหว้ย 
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0595359E  1422497N 
จุดสิ้นสุด   0594809E  1422735N 

1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 330 เมตร 
ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร 

  1,650,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท้าให้ลดปัญหา 
น้้าท่วมขัง 
2. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้้าทว่มขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้้าออกสง่ผลให้เกิดปัญหาน้้าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหมน็รบกวนประชาชน และอาจเจบ็ไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ท้าให้ประชาชนในชมุชน
      เดือดร้อนเป็นจ้านวนมาก 
8 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบหว้ย 

ประโหมด หมู่ที ่7 ต.ดอนขุนหว้ย   
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านวังยาว) 
จุดเร่ิมต้น  0599762E  1423010N 
จุดสิ้นสุด   0599488E  1423153N 

ประชาชนมีถนนในการ
สัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
340.00 เมตร หนา  
0.20 เมตร หรือพื้นที่ 
ท าการไม่น้อยกวา่ 1,635 
ตารางเมตร 

  98,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : จากการตรวจสอบพบว่าสภาพถนนที่เป็นดิน มีสภาพช้ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ฝุ่นคลุง้กระจาย เกิดอุบัติเหตุง่าย ท้าใหก้ารสญัจรและขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเปน็ไปด้วยความยากล้าบาก ไม่สะดวก เสียเวลา  
       เกิดความล่าชา้ จึงจ้าเป็นต้องก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
 รวม   8  โครงการ     5,848,000     

 
 

แบบ ผ.01 
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   1.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณ 
บ้านนายยม  หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0600925E  1420410N 
จุดสิ้นสุด  0601117E  1420397N 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตร 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 

ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 238.00 
เมตร  

  373,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
2. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสภาพเหมืองเดิมเป็นเหมืองดิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น และมีดินไหลลงสู่เหมือง ท าให้ตื้นเขิน น้ าไหลไม่สะดวก และไม่สามารถกกัเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตรได้ ประกอบกับเป็นเหมืองที่สามารถรองรับการ 
       ระบายน้ าในช่วงฤดูฝน ลดปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณพื้นที่หมู ่11 และใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนีจ้ึงจ าเป็นต้องดาดคอนกรีตเหมืองสาธารณประโยชนด์ังกล่าว 
 รวม  1  โครงการ     373,000     

 
   1.3 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนายเหวิก  
หมู่ที่  3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น  0596998E  1423559N 
จุดสิ้นสุด   0596716E  1423068N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

วางท่อ HDPE dia.  
110 มม. ระยะทางยาว  
570.00 เมตร 

 230,500   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องท าให้ปริมาณการใช้น้ าเพิ่มขึ้น ท าให้มีความต้องการใช้น้ าประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
       ต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นต้องขยายเขตประปา 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึง 
บ้านนางสาวประเทือง หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น  0596688E  1424327N 
จุดสิ้นสุด   0596413E  1424490N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

วางท่อ HDPE dia  
110 มม. ระยะทางยาว 
435.00 เมตร 

 199,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องท าให้ปริมาณการใช้น้ าเพิ่มขึ้น ท าให้มีความต้องการใช้น้ าประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
       ต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นต้องขยายเขตประปา 
3 ขยายเขตประปา ซอยมหาจ าเริญ  

หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น  0596371E  1423831N 
จุดสิ้นสุด   0596405E  1424034N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

วางท่อ HDPE dia  
110 มม. ระยะทางยาว 
208.00 เมตร 

 120,900   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องท าให้ปริมาณการใช้น้ าเพิ่มขึ้น ท าให้มีความต้องการใช้น้ าประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
       ต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นต้องขยายเขตประปา 
 รวม   3  โครงการ    550,400      

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่  3   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
ค่าพิกัด 0597826E 1423197N 

1. เพื่อให้มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 
2. เพื่อให้คนในชุมชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

กว้าง  20.00  เมตร 
ยาว  57.00  เมตร                         
หนา  0.15 เมตร                         
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อย
กว่า 1,140  ตารางเมตร 

 1,000,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. มีสถานที่ออกก าลังกาย 
2. คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
3. เกิดความสามัคคีในชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน มีความประสงค์ให้เทศบาลฯ พิจารณาน าพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านมาด าเนินการกอ่สร้างลานกีฬาชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนบ้านหนองเผาถ่านและ
      ใกล้เคียงได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ หา่งไกลยาเสพติด ท าให้ประชาชนมีการดูแลรักษาสขุภาพของตนเอง และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน 
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 28 กรกฎาคม 
1. เพื่อถวายเป็น 
ราชสักการะและแสดง
ความจงรักภกัดีแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
2. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรัก ความสามัคคี 
3. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

1. ประชาชนในชุมชนและ
บุคคลทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
ประมาณ 1,000 คน 
2. ถวายเครื่องราช
สักการะ ประดับธง
สัญลักษณ์ ประดับธงชาต ิ
ประดับไฟ 

 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วม
โครงการ 

1. ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีความส านกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณแด่
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
2. ประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน 
3. ประชาชนเทิดทูน 
พระเกียรติคุณสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ขึ้น เพื่อแสดงออกถงึความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย์ จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการฯ 
      ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  
 รวม  2  โครงการ    1,150,000 150,000 150,000    

 
 

แบบ ผ.01 
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   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
ตามพระราชประสงค์ 

1. เพื่อให้มีหมอหมู่บา้น 
ที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรประจ าในชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชน 
ในชุมชนได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนจะไปรับบริการที่
หน่วยรักษาพยาบาล
ภาครัฐ 
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
ชุมชนฝนการช่วยเหลอื
เกื้อกูลกันตลอดจนเกิด
ความสามัคคีในชุมชน 
4. เพื่อเป็นการทบทวน
และต่อยอดความรู้ให้กับผู้
ที่ผ่านการอบรมหมอ
หมู่บ้าน 

จัดอบรมประชาชนจิต
อาสาในเขตเทศบาลทั้ง 
28 ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง  
จ านวน 190 คน 

 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ทั้งหมด มี
ความรู้และ
ความเข้าใจใน
การรักษา 
พยาบาล
เบื้องต้น 
สามารถน าไป
ปฏิบัติใน
ชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม 

ประชาชนในชุมชนได้รับการ
ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ได้ทันท่วงทีจากจิตอาสาใน
ชุมชน ประหยัดค่าใชจ้่าย
ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุขในชุมชน 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
และประชาชนทัว่ไปมี
ความรู้และมีพฤตกิรรม
การตรวจมะเร็งเต้านมที่
ถูกต้องด้วยวิธีสามนิ้ว สาม
สัมผัส (Triple Touch)  
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคเครือข่ายในการ
ร่วมด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
3. เพื่อลดอัตราการตาย
จากโรคมะเร็งเต้านม 
ในสตรี 

จัดอบรมประชาชน 
เพศหญิง อาย ุ30-70 ปี 
ในเขตเทศบาลฯ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วขอ้ง 
ทั้ง 28 ชุมชน  
จ านวน 480 คน 

 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วย
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
(กรณีถ้ามีก้อน
เนื้องอกที่ 
เต้านมสามารถ
คล าพบได้ใน
ระยะที่ 1 

ประชาชนสตรีในเขต
เทศบาลต าบลนายางมีอัตรา
การตายจากโรคมะเร็งเต้า
นมลดลง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

1. เพื่อสร้างกระแส
ค่านิยมในกลุ่มเยาวชน  
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกันสาร
เสพติดในกลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป 
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และยอมรับผู้มีปัญหายา
เสพติดโดยวให้โอกาส
กลับมาเป็นคนดีของสังคม 

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วขอ้ง 
จ านวน 250 คน 

 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 100 
ของเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 

เยาวชนในชุมชน ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด และมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
พิษภัยของยาเสพติด และ
เป็นเครือข่ายสมาชิก To Be 
Number One เทศบาล
ต าบลนายาง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  4. เพื่อจัดตั้งเครือข่าย
สมาชิก To Be Number 
One เทศบาลต าบล 
นายาง 

        

เหตุผลและความจ าเป็น : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาลฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบทของพื้นที่ ประกอบกับชุมชนได้จัด 
       ประชุมเพือ่ท าประชาคมชุมชน และที่ประชุมมีมติว่าตอ้งการให้เทศบาลฯ ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการฯ ดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลต าบลนายาง 
 รวม  3  โครงการ   - 610,000 610,000 610,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยางยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้ง
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบ 
ไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 

1. เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้อง
และรวดเร็ว 
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาลฯ 
และระหวา่งคนในชุมชน
ด้วยกันเองได้อยา่งสะดวก
และรวดเร็ว 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

โดยท าการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายและติดต้ัง
เครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้
สาย UHF-FM 
ประกอบดว้ย 
1. ชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้
สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย 
1 ระบบ 

 332,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
2. สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับ
เทศบาลฯ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งคน
ในชุมชนด้วยกันเอง 
4. เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่อยา่งรวดเร็ว กว้างขวาง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาทอ้งถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
       และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกห่มู่บ้านและชุมชน ด้านการบริหาร การพัฒนา และการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล ประกอบกับระบบกระจายเสียงที่มีอยู่เดิมได้ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานแลว้ ท าให้
       คุณภาพของระบบกระจายข่าวไม่ดี เสียงได้ยินไม่ทั่วถึง และมีการขยายพื้นที่พักอาศัยของประชาชนมากขึ้น 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ติดต้ังระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุด
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย 
UHF-FM หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี  (ชุมชนบ้านบ่อ) 

1. เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้อง
และรวดเร็ว 
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาลฯ 
และระหวา่งคนในชุมชน
ด้วยกันเองได้อยา่งสะดวก
และรวดเร็ว 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

โดยท าการติดต้ังระบบ
เสียงตามสายและติดต้ัง
เครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้
สาย UHF-FM 
ประกอบดว้ย 
1. ชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้
สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย 
1 ระบบ 

  418,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
2. สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับ
เทศบาลฯ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งคน
ในชุมชนด้วยกันเอง 
4. เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่อยา่งรวดเร็ว กว้างขวาง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาทอ้งถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
       และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกห่มู่บ้านและชุมชน ด้านการบริหาร การพัฒนา และการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ติดต้ัง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและ
ติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
แบบไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 2 และ  
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านร่องระก า และชุมชน 
บ้านใหม่พัฒนา) 

1. เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อยา่ง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
2.เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับ
เทศบาลฯ และระหว่าง
คนในชุมชนด้วยกันเองได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

โดยท าการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายและติดต้ัง
เครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้
สาย UHF-FM 
ประกอบดว้ย 
1. ชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้
สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย 
1 ระบบ 

  640,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
2. สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับ
เทศบาลฯ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งคน
ในชุมชนด้วยกันเอง 
4. เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่อยา่งรวดเร็ว กว้างขวาง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาทอ้งถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
       และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกห่มู่บ้านและชุมชน ด้านการบริหาร การพัฒนา และการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล ประกอบกับระบบกระจายเสียงที่มีอยู่เดิมได้ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานแลว้ ท าให้
       คุณภาพของระบบกระจายข่าวไม่ดี เสียงได้ยินไม่ทั่วถึง และมีการขยายพื้นที่พักอาศัยของประชาชนมากขึ้น 
 รวม 3 โครงการ    332,000 1,058,000     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลนายาง  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
        1.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการชะอ ารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
ประจ าป ี2563 

1. จัดอบรมแกนน าหมู่บ้าน  
เครือข่ายตาสับปะรด เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดมิให้แพร่ระบาดในพื้นที ่
2. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
ฟื้นฟูตามระเบียบที่เหมาะสม 
3. เพื่อเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน 
เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด 
ได้อย่างยั่งยืน 

1. แกนน าหมูบ่้าน/ชุมชน  
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน/
เครือข่ายตาสับปะรด กลุ่ม
สตรี เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง 
2. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด  
ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด สุ่มตรวจสาร 
เสพติดในปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง 

- - 10,000 - 1. หมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมาย มีการเฝ้า
ระวังปัญหายา 
เสพติดมากขึ้น 
2. ประชาชนใน
หมู่บ้านร่วมเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันและมิใหย้า
เสพติดหวนกลับมา
เข้าในหมู่บ้านอกี 

1. มีการเฝ้าระวังในหมู่บ้าน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 
2. ท าให้หมู่บ้านเปา้หมายที่
มีปัญหายาเสพติดหลงเหลือ
อยู่เปลี่ยนสถานะหมู่บา้น
เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
และมีระบบเฝ้าระวังที่
เข้มแข็งยั่งยืน 
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ได้รับการบ าบัดรักษาและมี
กลไกติดตามอยา่งเป็นระบบ 

กองสวัสดิการสังคม 

เหตุผลและความจ าเป็น :  เนื่องจากอ าเภอชะอ า ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนนุ โครงการชะอ ารวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ มาเพิ่มเติม จงึมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ป ี2563 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี  
ประจ าป ี2563 

1. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  
และขอความร่วมมือเจา้ของ 
สถานประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปเกิดความมี
ระเบียบขึ้นในสังคม 
2. เพื่อตรวจตราพื้นที่เสี่ยง
ประเภทหอพกั สถานบันเทิง 
ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตแหล่ง
มั่วสุม ร้านค้าแฝง การ
รวมกลุ่มมั่วสุมของเยาวชน 
แก๊งรถซ่ิงของเยาวชน ให้อยู่ใน
กรอบของระเบียบกฎหมาย ไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ชุมชนและสังคม 
3. เพื่อสร้างระบบป้องกัน และ
เฝ้าระวังยาเสพติดใน
สถานศึกษาในพื้นที ่
4. เพื่อควบคุมมิให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
5. เพื่อส ารวจ/ตรวจค้นพื้นที่
เป้าหมายที่มปีัญหายาเสพติด
รุนแรง 
6. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด
ฟื้นฟ ู

สถานบันเทิง ร้านเกม/
อินเตอร์เน็ต ร้านค้าแฝง 
สวนสาธารณะ แหล่งมั่ว
สุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า 

- - 10,000 - 1. ไม่พบยาเสพติดแพร่
ระบาดในสถานบันเทิง 
ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต 
แหล่งมั่วสุมเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
2. เจ้าของสถานบันเทิง 
ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต 
ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ 
ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 
3. สร้างความสบายใจ
ให้กับผู้ปกครองของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่
ลูกหลานเข้าไป
เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด 

1. เจ้าของ/ผู้ประกอบการ
สถานบันเทิง ร้านเกม/
อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ 
และประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการจัดระเบียบสังคม และ
ควบคุมแหล่งแพร่ระบาดยา
เสพติด 
2. สามารถควบคุมมิให้มีการ
แพรร่ะบาดของยาเสพติดทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
3. สามารถควบคุมปัญหายา
เสพติดในพื้นที่เป้าหมายที่มี
ปัญหายาเสพติดรุนแรงให้
ลดลงเป็นที่น่าพอใจ เห็นผล
เป็นรูปธรรม 
4. สามารถชักจูง แนะน าให้ผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ได้จาก
การจัดระเบียบสังคมให้สมัคร
ใจเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูใน
ระบบต่าง ๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เหตุผลและความจ าเป็น :  เนื่องจากอ าเภอชะอ า ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนนุ โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดมาเพิ่มเติม  จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ปี 2563 
รวม  2  โครงการ     20,000     

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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    1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการงานพระนครคีรี- 
เมืองเพชร คร้ังที่ 34  
ประจ าป ี2563 

1. เพื่อเป็นการร าลึกถึง
ความส าคัญของประวัติศาสตร์
เมืองเพชรบุรี และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่
คู่บ้านคู่เมืองสืบไป 
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการท่องเท่ียวของ
จังหวัดเพชรบุร ี
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

ข้าราชการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอชะอ า 

  50,000  ร้อยละของประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ประเพณีท้องถิ่น การละเล่น
พื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในหมู่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิ
2. สามารถสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมให้
คงอยู่ต่อไป 
3. สามารถสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุร ี
4. พสกนิกรชาวจังหวัด
เพชรบุรีได้ร่วมกันน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

ส้านักปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจ าเป็น :  เนื่องจากอ าเภอชะอ า ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนนุ โครงการงานพระนครคีร-ีเมืองเพชรบุรี คร้ังที่ 34 ประจ าปี 2563  จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ปี 2563 
รวม  1  โครงการ     50,000     
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้
ส าหรับปฏิบัติงานให้เพยีงพอและ
ทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งาน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  

- 30,000 
 

- - 
 

ส านักปลัดเทศบาล 

     2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ  
LED จ านวน 1 เครื่อง 

- 15,000 
 

- - ส านักปลัดเทศบาล 

     3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 5,800 - - ส านักปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยูใ่นปัจจุบัน มีอายกุารใช้งานมาเป็นเวลานาน ท าให้เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน เสียและซ่อมบ่อยครั้ง การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบราคา 
      การซ่อม หากซ้ือใหม่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า ประกอบกับหน่วยประมวลผล หน่วยความจ า หนว่ยจัดเก็บข้อมูล ไม่ร้องรับโปรแกรมส าหรับการปฏบิัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพในการท างาน และเป็นการเตรียม 
      ความพรอ้มเครื่องมือส าหรับรองรับการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ดังกล่าวมาทดแทนเครื่องเดิม 
2 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้
ส าหรับปฏิบัติงานให้เพยีงพอและ
ทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งาน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  

- 30,000 - - 
 

ส านักปลัดเทศบาล 

     2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 5,800 - - ส านักปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมาเปน็เวลานาน ท าให้เส่ือมสภาพตามอายกุารใช้งาน เสียและซ่อมบ่อยครั้ง การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบราคา 
      การซ่อม หากซ้ือใหม่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า ประกอบกับหน่วยประมวลผล หน่วยความจ า หนว่ยจัดเก็บข้อมูล ไม่ร้องรับโปรแกรมส าหรับการปฏบิัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นการเตรียม 
      ความพรอ้มเครื่องมือส าหรับรองรับการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ดังกล่าวมาทดแทนเครื่องเดิม 

 
 
 
 

แบบ ผ.08 
 



 
 
 
 

25 
 

 
  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 
 

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้
ส าหรับปฏิบัติงานให้เพยีงพอและ
ทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งาน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิว้)  
จ านวน 2 เครื่อง 

- 
 

60,000 - - 
 
 

 

กองช่าง 

     2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  
ชนิด Network แบบที ่2 (38 หนา้/นาที)  
จ านวน 2 เครื่อง 

- 30,000 
 

- - กองช่าง 

     3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA  
จ านวน 2 เครื่อง 

- 64,000 - - กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการปฏบิัติงานและเครื่องเดิมมีสภาพเก่าจากการใช้งานมานาน การซ่อมแซมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหากซ้ือใหม่จะเกิดความคุ้มค่า 
       มากกว่า สามารถจัดเกบ็ข้อมูลได้ดีและมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
4 
 

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอและ
ทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น แบบตดิผนัง 
(ระบบ Inverter) จ านวน 3 เครื่อง ดังนี้ 
1. ขนาด 12,000 บีทียู  จ านวน 2 เครือ่ง 
2. ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561 

 
 
- 
- 

 
 

48,400 
36,400 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

ส านักปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีอายกุารใช้งานมาเป็นเวลานาน ท าให้เสียและซ่อมบ่อยครั้ง เมื่อได้ท าการซ่อมให้ใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งก็เกิดอาการเสียอีกอยู่เป็นประจ า จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือ 
       เครื่องปรับอากาศ เพื่อน ามาเปลี่ยนแทนเครื่องเดิมที่ช ารุดและเสียอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
 

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มีเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทดแทนเครื่อง
เก่าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561 

- 9,500 - - กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากเครื่องตัดหญ้าที่ใช้งานอยู่ในปัจจบุันมีไม่เพียงพอต่อการปฏบิัติงานในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ประกอบกับเครื่องตัดหญ้าเดิมมีสภาพเกา่จากการใช้งานมานาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องตัดหญ้ามาเพิ่ม 
6 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มีตู้ท าน้ าเย็นไว้ส าหรับบริการ
ราษฎรที่มาติดต่อราชการ 

ตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 1 ตู ้ - 3,500 - - ส านักปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดหาน้ าเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการของราษฎรที่เดินทางมาติดต่อประสานงานในสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวในปจัจุบัน อีกทั้งการท าน้ าเย็นจากเครื่องท าน้ าเย็น ท าให้ได้น้ าเย็นรวดเร็วและ 
       ประหยัดไฟมากกว่าตู้เย็นหลายเท่า 

รวม      338,400    

 
 
 
 

 

แบบ ผ.08 
 


