
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

 

 

ของเทศบาลต าบลนายาง 

อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
 



th~fl1131bVlfll'U1~W\'i'U61'U1CJ1'1 

b~B'I m~1.Ubb[;.J'U~l1),J'U1VJB'l~'U ('Vtfll.®cttiC9l-®ctticr) 

******************************** 

~1CJbVlfll'U161l?l1u 61'U 1CJ1'11~~ 1blJ'Ufl1~~ \;lvl 1 bb[;.J'U ~11),J'U1 VI B 'l~'U ( ~ . fll. ®ctbC9l-®ctbct) 

m:w~~b 'iJ CJ'Um~'Vl~'"J .. :J:!.J'\1!1\;l 1 'Vl CJl1~1 CJfl1~~ \;lvl1bbe.J'UYJl1),J'U1Vl€l'l~'U ~. fll . ®etc(~ bbm 'lib ~:l.Jb~:W ( UU'U~ r;n) 

~.fll. ®ctct~ .LJ'e:i (9)b'°ll b~BbU'Ubf1~e:i.:i~e:i1tJm~~l1),J'U1VJB'l~'U 

U\;ld bb[;.JtJYJl1),JtJ1Vie:i.:i~tJ (~.fll. ®ctb®-®ctbct) 1~~ufl1~Y1"il1~ru1bi1tJ61JB'U"il1fl 
fl ru~ m~:w fl1~~ 11),J 'U1b'V1fll'U1611?\' 1u 61'U 1CJ1'1 bb61~U ~~6151fl:WVl B'I ~'U bb61~'U 1 CJ fl b 'V1 fll:W'U \9l~B'UiJ~1 m oU bb[;.J'U~l1),J'U1 

q 

('U1CJB'U~fl~ ~~?l:W'U~ruP\1) 
q 'U 

"" 0 'U1 CJ m 'V1 fll:W'U \91~\911'U61'W1 cn.:i 



สารบัญ 
 
 หน้า 
ส่วนที่ 1 สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  
  ด้านกายภาพ 1 
  ด้านการเมืองการปกครอง 2 
  ประชากร 3 
  สภาพทางสังคม 4 
  ระบบบริการพ้ืนฐาน 6 
  ระบบเศรษฐกิจ 7 
  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 19 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 20 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 22 
  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนายาง 25 
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนายาง 28 
 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 30 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 32 
 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 34 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 36 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 144 
 บัญชีครุภัณฑ์ 146 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 155 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ 160 
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 164 
 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 166 

 
 



  
ส่วนที่ ๑  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
***************** 

๑. ด้านกายภาพ 
    ๑.๑  ที่ตั้งของเทศบาลต าบลนายาง 
  เทศบาลต าบลนายางตั้งอยู่ในเขตอ าเภอชะอ าทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาอ าเภอชะอ าและอ าเภอท่ายาง 
  ทิศใต ้    ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนืออ าเภอชะอ า 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชะอ า 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอ าเภอท่ายาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เขตเทศบาลต าบลนายาง 
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    ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
          ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลนายางมีลักษณะดังนี้ 
          ๑)  ต าบลเขาใหญ่มีพ้ืนที่เป็นแอ่งกระทะบางส่วนเป็นที่ราบบางส่วนเป็นที่ดอนและบางส่วนเป็นภูเขา 
          ๒)  ต าบลดอนขุนห้วยมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ และภูเขา 
          ๓)  ต าบลนายางมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอน ที่ราบลุ่มและภูเขา 
    ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
           ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลนายาง  อากาศโดยทั่วไปไม่หนาวหรือร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 
๒๘ องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน 
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงเดือนตุลาคม และจะตกชุกในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ส าหรับฤดู
หนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมโดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ  
     1.4  ลักษณะของดิน 
            ๑) ต าบลเขาใหญ่มีสภาพดินจะเป็นดินทราย ดินร่วน และหินในบางพ้ืนที่ซึ่งเหมาะส าหรับการปลูกพืชล้มลุก
และพืชยืนต้น 
            ๒) ต าบลดอนขุนห้วยมีสภาพดินจะเป็นดินทราย ดินร่วน และดินลูกรังในบางส่วน เหมาะส าหรับการปลูกข้าวพืช
ล้มลุกและพืชยืนต้น 
 ๓) ต าบลนายางมีสภาพดินเป็นดินร่วนเหมาะส าหรับท านา ท าไร่นาสวนผสม  ปลูกพืชล้มลุก ไม้ผล และพืชยืน
ต้น ในที่ดอนจะเป็นที่อยู่อาศัย  และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
     ๒.๑ เขตการปกครอง 
 เทศบาลต าบลนายางมีเขตการปกครองทั้งหมด  ๓  ต าบล ๒๗ หมู่บ้าน  ๒๘ ชุมชน ดังนี ้
 ๑.  ต าบลเขาใหญ่   จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ๑๒ ชุมชน 
 ๒.  ต าบลนายาง      จ านวน ๙ หมู่บ้าน ๙ ชุมชน 
 ๓.  ต าบลดอนขุนห้วย จ านวน ๗ หมู่บ้าน ๗ ชุมชน 
     ๒.๒ การเลือกตั้ง 
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลนายาง  เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
มีดังนี้ 
            ๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ต าบลเขาใหญ่) 
   จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ๗,๑๖๔   คน 
   จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔,๐๑๘  คน  ร้อยละ  ๕๗.๓๔ 
           ๒)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ต าบลนายาง และต าบลดอนขุนห้วย) 
      จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ๖,๗๒๐   คน 
    จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔,๒๕๕  คน  ร้อยละ  ๖๓.๓๒ 
           ๓)  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
     จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ๑๓,๘๙๒  คน 
   จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๘,๓๖๖  คน  ร้อยละ  ๖๐.๒๒ 
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3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลด้านประชากร  (ท่ีมา :  ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลนายาง) ณ พฤษภาคม 2562 

ปี 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
2559 9,264 9,833 19,097 6,404 
2560 9,379 9,951 19,365 6,586 
2561 9,395 9,991 19,390 6,717 
2562 9,388 10,007 19,395 6,771 

 
    ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร  (ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

ช่วงอาย ุ
จ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า ๑ ปี 109 85 194 ๒๖ ปี 147 138 285 ๕๒ ปี 145 177 322 

๑ ปี 101 104 205 ๒๗ ปี 148 135 283 ๕๓ ปี 153 174 327 
๒ ปี 108 96 204 ๒๘ ปี 140 136 276 ๕๔ ปี 167 155 322 
๓ ปี 92 95 187 ๒๙ ปี 120 133 253 ๕๕ ปี 144 171 315 
๔ ปี 102 100 202 ๓๐ ปี 132 104 236 ๕๖ ปี 135 145 280 
๕ ปี 122 120 242 ๓๑ ปี 124 126 250 ๕๗ ปี 121 171 292 
๖ ปี 112 110 222 ๓๒ ปี 139 127 266 ๕๘ ปี 116 143 259 
๗ ปี 129 97 226 ๓๓ ปี 140 131 271 ๕๙ ปี 117 171 288 
๘ ปี 111 94 205 ๓๔ ปี 117 127 244 ๖๐ ปี 124 151 275 
๙ ปี 121 107 228 ๓๕ ปี 141 143 284 ๖๑ ปี 120 128 248 

๑๐ ปี 118 89 207 ๓๖ ปี 120 130 250 ๖๒ ปี 101 129 230 
๑๑ ปี 120 77 197 ๓๗ ปี 126 140 266 ๖๓ ปี 97 134 231 
๑๒ ปี 115 106 221 ๓๘ ปี 125 160 285 ๖๔ ปี 101 121 222 
๑๓ ปี 82 103 185 ๓๙ ปี 128 131 259 ๖๕ ปี 82 106 188 
๑๔ ปี 109 96 205 ๔๐ ปี 158 142 300 ๖๖ ปี 81 87 168 
๑๕ ปี 113 108 221 ๔๑ ปี 152 153 305 ๖๗ ปี 74 97 171 
๑๖ ปี 100 88 188 ๔๒ ปี 139 155 294 ๖๘ ปี 70 106 176 
๑๗ ปี 89 90 179 ๔๓ ปี 137 177 314 ๖๙ ปี 95 82 177 
๑๘ ปี 108 118 226 ๔๔ ปี 154 127 281 ๗๐ ปี 55 69 124 
๑๙ ปี 122 109 231 ๔๕ ปี 152 120 272 ๗๑ ปี 36 62 98 
๒๐ ปี 134 113 247 ๔๖ ปี 131 174 305 ๗๒ ปี 37 75 112 
๒๑ ปี 117 123 240 ๔๗ ปี 146 171 317 ๗๓ ปี 52 63 115 
๒๒ ปี 135 130 265 ๔๘ ปี 136 190 326 ๗๔ ปี 42 61 103 
๒๓ ปี 137 126 263 ๔๙ ปี 152 180 332 ๗๕ ปี 45 54 99 
๒๔ ปี 126 123 249 ๕๐ ปี 133 179 312 ๗๖ ปี 44 49 93 
๒๕ ปี 139 132 271 ๕๑ ปี 162 180 342 ๗๗ ปี 31 45 76 
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ช่วงอาย ุ
จ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๗๘ ปี 38 49 87 ๘๖ ปี 22 20 42 ๙๔ ปี 3 16 19 
๗๙ ปี 39 33 72 ๘๗ ปี 17 22 39 ๙๕ ปี 3 1 4 
๘๐ ปี 35 45 80 ๘๘ ปี 7 15 22 ๙๖ ปี 5 9 14 
๘๑ ปี 33 46 79 ๘๙ ปี 8 19 27 ๙๗ ปี 2 7 9 
๘๒ ปี 23 48 71 ๙๐ ปี 14 12 26 ๙๘ ปี 8 3 11 
๘๓ ปี 31 40 71 ๙๑ ปี 8 23 31 ๙๙ ปี 0 2 2 
๘๔ ปี 23 39 62 ๙๒ ปี 4 8 12 ๑๐๐ ปี 1 2 3 
๘๕ ปี 24 35 59 ๙๓ ปี 5 7 12 มากกว่า 

๑๐๐ปี 
4 2 6 

๔. สภาพทางสังคม 
    ๔.๑ การศึกษา 
          ประกอบด้วย 
 ๑) โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน 10 แห่ง 
 ๒)  โรงเรียนระดบัมัธยมศึกษา  จ านวน   ๑ แห่ง 
 ๓)  วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา  จ านวน   ๑ แห่ง  
 ๔)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน ๑๐ ศูนย์ 
    ๔.๒ สาธารณสุข 
 ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๕ แห่ง 
 ๒) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน ๒๙3 คน 
     ๔.๓ อาชญากรรม  

สถิติอาญาและ พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประเภทความผิด 
ต าบลนายาง ต าบลเขาใหญ่ ต าบลดอนขุนห้วย 

เกิด จับ ผู้ต้องหา เกิด จับ ผู้ต้องหา เกิด จับ ผู้ต้องหา 
๑.  ฆ่าผู้อื่น - - - - - - ๑ - - 
๒.  พยายามฆ่า - - - - - - - - - 
๓.  ท าร้ายร่างกายผู้อื่น - - - - - - - - - 
๔.  ข่มขืนกระท าช าเรา - - - - - - - - - 
๕.  ลักทรัพย ์ - - - ๖ ๖ - ๑ ๑ - 
๖.  วิ่งราวทรัพย ์ - - - - - - - - - 
๗.  ยักยอก - - - - - - - - - 
๘.  ฉ้อโกง - - - - - - - - - 
๙.  บุกรุก - - - - - - - - - 
๑๐. ดูหมิ่น - - - - - - - - - 
๑๑. อาวุธปืน ๕ ๕ - ๔ ๔ - ๒ ๒ - 
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ประเภทความผิด 
ต าบลนายาง ต าบลเขาใหญ่ ต าบลดอนขุนห้วย 

เกิด จับ ผู้ต้องหา เกิด จับ ผู้ต้องหา เกิด จับ ผู้ต้องหา 
๑๒. การพนัน - - - - - - - - - 
๑๓. ยาเสพติด ๑๑ - - ๘๕ - - ๑๗ - - 
๑๔. พ.ร.บ.คนต่างด้าว - - - ๓ ๓ - - - - 
๑๕. พ.ร.บ.ทางหลวง - - - - - - - - - 
๑๖. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว ์ - - - - - - - - - 
๑๗. พ.ร.บ.สตัว์ป่าคุ้มครอง - - - - - - - - - 
๑๘. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ - - - - - - - - - 

รวม ๑๖ ๕ - ๙๘ ๑๓ - ๒๑ ๓ - 

ที่มา  :  สถานีต ารวจภูธรชะอ า 

สถิติอาญาและ พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เดือนมกราคม – เดือนกันยายน) 

ประเภทความผิด 
ต าบลนายาง ต าบลเขาใหญ่ ต าบลดอนขุนห้วย 

เกิด จับ ผู้ต้องหา เกิด จับ ผู้ต้องหา เกิด จับ ผู้ต้องหา 
๑.  ฆ่าผู้อื่น - - - - - - - - - 
๒.  พยายามฆ่า - - - - - - - - - 
๓.  ท าร้ายร่างกายผู้อื่น - - - - - - - - - 
๔.  ข่มขืนกระท าช าเรา - - - - - - - - - 
๕.  ลักทรัพย ์ - - - ๓ ๓ - ๑ ๑ - 
๖.  วิ่งราวทรัพย ์ - - - - - - - - - 
๗.  ยักยอก - - - - - - - - - 
๘.  ฉ้อโกง - - - - - - - - - 
๙.  บุกรุก - - - - - - - - - 
๑๐. ดูหมิ่น - - - - - - - - - 
๑๑. อาวุธปืน - - - - - - - - - 
๑๒. การพนัน - - - - - - - - - 
๑๓. ยาเสพติด ๗ ๗ - ๕๐ ๕๐- - ๙ ๙ - 
๑๔. พ.ร.บ.คนต่างด้าว - - - - - - - - - 
๑๕. พ.ร.บ.ทางหลวง - - - - - - - - - 
๑๖. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว ์ - - - - - - - - - 
๑๗. พ.ร.บ.สตัว์ป่าคุ้มครอง - - - - - - - - - 
๑๘. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ - - - - - - - - - 

รวม ๗ ๗ - ๕๓ ๕๓ - ๑๐ ๑๐ - 
ที่มา  :  สถานีต ารวจภูธรชะอ า 
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     ๔.๔ ยาเสพติด 
ยาเสพติดจากข้อมูลของสถานต ารวจภูธรชะอ า มีคดียาเสพติดเกิดข้ึนดังนี้ 
 

ต าบล ปี พ.ศ.๒๕๕๘(มกราคม – ธันวาคม) ปี พ.ศ.๒๕๕๙(มกราคม – กันยายน) 
นายาง ๑๑ ๗ 
เขาใหญ ่ ๘๕ ๕๐ 
ดอนขุนห้วย ๑๗ ๙ 

รวม ๑๑๓ ๖๖ 
 
      ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลจัดสวัสดิการด้านการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ย
ยังชีพไว้  ดังนี้ 
 1. ผู้สูงอายุ จ านวน  ๒,912  คน 
 2. ผู้พิการ จ านวน     449  คน 

  3. ผู้ปว่ยเอดส์ จ านวน       7๐  คน 
   ที่มา  :  กองสวัสดิการสังคม  ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2562 
๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
  การเดินทางส่วนใหญ่อาศัยรถยนต์  ทางเท้า  ซึ่งการคมนาคมจะสะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อได้ทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลัก   
     ๕.๒ การไฟฟ้า 
  ปัจจุบันการด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนายางอยู่ในความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอชะอ าโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลนายางมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
     ๕.๓ การประปา 
  เทศบาลต าบลนายางมีการประปา ๒ ระบบมีผู้ใช้น้ าทั้งสิ้น  4,742 ราย ดังนี้ 
  ๑.  การประปาของเทศบาลต าบลนายางมีผู้ใช้น้ าจ านวน  3,350 ราย 

      ๑.๑ ต าบลเขาใหญ่  จ านวน   ๒,571 ราย 
      ๑.๒ ต าบลนายาง    จ านวน      ๑58 ราย 
      ๑.๓ ต าบลดอนขุนห้วย จ านวน      621 ราย 

 ที่มา  :   กองการประปา  เทศบาลต าบลนายาง   (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 ) 
 ๒.  การประปาส่วนภูมิภาคโดยส านักงานประปาเพชรบุรีมีผู้ใช้น้ าทั้งสิ้น จ านวน ๑,392 ราย 
      ๒.๑  ต าบลเขาใหญ่  จ านวน    ๓๓0 ราย 
      ๒.๒  ต าบลนายาง  จ านวน    ๕93 ราย 
      ๒.๓  ต าบลดอนขุนห้วย จ านวน    ๔69 ราย 

 ที่มา :  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี   (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562) 
     ๕.๔ โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ในเขตเทศบาลจะประกอบด้วยโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
     ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ไปรษณีย์ 
   เทศบาลต าบลนายางไม่มีที่ท าการไปรษณีย์จะใช้บริการจากที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอชะอ า 
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   ครุภัณฑ์ที่ส าคัญ  
             ๑. รถบรรทุกน้ า   จ านวน ๔  คัน  
    ๒. รถบรรทุกขยะ   จ านวน 7  คัน  
    ๓. รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จ านวน ๒  คัน  
    ๔. รถบรรทุกเทท้าย   จ านวน  ๒  คัน   
    ๕. รถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น)  จ านวน ๑  คัน 
    ๖. รถตรวจการณ ์   จ านวน ๑  คัน 
    7. เครื่องสูบน้ า   จ านวน  5 เครื่อง 
    8. เครื่องพ่นหมอกควัน         จ านวน  5 เครื่อง   
  9.  รถดับเพลิง         จ านวน  ๑  คัน 
    ๑0.  รถยนต์นั่งส่วนกลาง      จ านวน  ๑7 คัน 
    ๑1.  รถฟาร์มแทรกเตอร์       จ านวน   ๑  คัน 
    ๑2.  รถบรรทุกเทท้ายแบบยกได้  จ านวน   ๑  คัน 
    ๑3. รถปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน  ๑  คัน 
    ๑4. รถยนต์กู้ภัยเล็ก   จ านวน   ๑  คัน 
    ๑5. รถจักรยานยนต์   จ านวน  ๑5 คัน 
    ๑6. เครื่องตัดหญ้า   จ านวน  ๑๒ เครื่อง 
    ๑7. เลื่อยประเภทต่าง ๆ  จ านวน   3 เครื่อง 
    18. เครื่องตบดิน    จ านวน   2 เครื่อง 

 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี ๒๕62  พบว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตเทศบาลมีดังนี้ 
 

ต าบล รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี) 
นายาง 188,782.02 74,587.57 
เขาใหญ ่ 334,269.04 142,797.67 

ดอนขุนห้วย 320,781.65 126,117.57 
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         ๖.๑ การเกษตร 

การส ารวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕61 
ต าบลนายาง   

 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

พ้ืนที่
ทั้งหมดของ

หมู่บ้าน 
(ไร่) 

พ้ืนที่ท าการเกษตร 
รวมพ้ืนที่ท า
การเกษตร 

 (ไร่) 

พ้ืนที่       
นาเกลือ 
 (ไร่) 

พ้ืนที่         
ป่าสงวน  

(ไร่) 

ที่อยู่
อาศัย 
 (ไร่) 

พ้ืนที่รับ 
น้ าชล 

ประทาน 
 (ไร่) 

ท านา 
 (ไร่) 

ท าไร่ 
 (ไร่) 

ไม้ผล   
ไม้ยืนต้น 
  (ไร่) 

ปลูกผัก  
(ไร่) 

ไม้ดอก          
ไม้ประดับ  

(ไร่) 

ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์  

(ไร่) 

บ่อกุ้ง           
บ่อปลา 
 (ไร่) 

ปลูกป่า        
โดย

เอกชน  
(ไร่) 

บ้านบ่อ ๒,307 180 ๐ 0 ๐ ๐ ๗ ๐ ๐ 187 ๐ ๐ ๑๙ ๒๒๘ 
บ้านนายาง ๒ ๒,๑๘๗ ๑,๕๓๑ ๐ ๑5๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,501 ๐ ๐ ๗๔ ๑,๗๒1 
บ้านนายาง ๓ ๒,๐๖๓ ๑,580 ๑๔ ๑31 2 ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,727 ๐ ๐ ๗๔ ๑,๘๖๓ 
บ้านนายาง ๔ ๒,๑๐๐ ๑56 ๐ ๑19 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 275 ๐ ๐ ๕๑ ๓๑๔ 
บ้านเนินทราย ๑,๘๗๕ ๑,๐0๒ ๐ ๓40 9 ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,351 ๐ ๐ ๑๕๑ ๑,๔๒๙ 
บ้านโคกเศรษฐี ๒,๙๑๓ 22๙ ๐ 40 15 ๐ ๐ ๐ ๐ 284 ๐ ๐ ๕๙ ๔๒๓ 
บ้านดอน ๒,๘๔๔ ๓04 ๐ ๑3 98 ๐ ๐ ๐ ๐ ๔25 ๐ ๐ ๑๐๒ ๔๖๗ 
บ้านไร ่ ๒,๙๕๗ 609 ๑3 ๓1๓ ๑1๐ ๒ ๐ ๐ ๐ 759 ๐ ๐ ๑๖๕ ๑,๓๔๐ 
นายาง ๒,๑๖๓ ๖32 ๐ ๑25 ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗59 ๐ ๐ ๘๐ ๗๙๗ 

รวม 21,409 6,223 27 1,231 236 2 7 0 0 7,268 0 0 775 8,582 
(ที่มา  :  ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี) 
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การส ารวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕61 
ต าบลนายาง   

 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ของหมู่บ้าน 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ท าการเกษตร 
รวม

ครัวเรือน
เกษตรกร 

 (ครัวเรือน) 

ประชากร
ภาค

เกษตร 
(คน) 

ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ครัวเรือน  
ท านา
เกลือ 

(ครัวเรือน
) 

ท านา 
(ครัวเรือน

) 

ท าไร่ 
(ครัวเรือน
) 

ปลูกไม้ผล   
ไม้ยืนต้น  
(ครัวเรือน

) 

ปลูกผัก  
(ครัวเรือน

) 

ปลูกไม้
ดอก          

ไม้ประดับ  
(ครัวเรือน

) 

ทุ่งหญ้า 
เลี้ยงสัตว์  

(ครัวเรือน) 

ประมง 
(ครัวเรือน

) 

ปลูกป่า        
โดยเอกชน  
(ครัวเรือน) 

บ้านบ่อ 56 6 ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ 4 8 ๑๔5 ๐ 
บ้านนายาง ๒ ๑36 80 ๐ 18 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 87 ๒01 403 ๐ 
บ้านนายาง ๓ ๑97 ๑02 ๐ ๒0 2 ๐ ๐ ๐ ๐ 98 ๒15 ๕๓๔ ๐ 
บ้านนายาง ๔ ๘4 ๑5 ๐ 19 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓1 ๑7๐ ๒63 ๐ 
บ้านเนินทราย ๒33 54 4 46 5 ๑ ๐ ๐ ๐ ๑05 250 ๗๔3 ๐ 
บ้านโคกเศรษฐี ๑๐๙ ๒๙ ๒ ๘ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๙ ๑๙๐ ๔๑๔ ๐ 
บ้านดอน ๑๔7 ๒3 ๐ 8 ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ 39 ๓05 ๕29 ๐ 
บ้านไร ่ 121 42 8 65 ๓1 ๑ ๐ ๐ ๐ ๘1 250 ๓77 ๐ 
บ้านนายาง 120 48 ๐ 24 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๘2 ๓75 ๓๘4 ๐ 

รวม 1,203 399 14 208 48 ๒ ๒ ๐ ๐ 566 1,964 3,792 ๐ 
 
ที่มา  :  ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี 
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การส ารวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕61 
ต าบลเขาใหญ่   

 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

พ้ืนที่
ทั้งหมด 

ของหมู่บ้าน 
(ไร่) 

พ้ืนที่ท าการเกษตร 
รวมพ้ืนที่ท า
การเกษตร 

 (ไร่) 

พ้ืนที่       
นาเกลือ 
 (ไร่) 

พ้ืนที่         
ป่าสงวน  

(ไร่) 

ที่อยู่อาศัย 
 (ไร่) 

พ้ืนที่ 
รับน้ าชล 
ประทาน 

 (ไร่) 

ท านา 
 (ไร่) 

ท าไร่ 
 (ไร่) 

ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น 

(ไร่) 

ปลูกผัก  
(ไร่) 

ไม้ดอก          
ไม้ประดับ  

(ไร่) 

ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์  

(ไร่) 

บ่อกุ้ง           
บ่อปลา 
 (ไร่) 

ปลูกป่า        
โดย

เอกชน  
(ไร่) 

บ้านตลาดใหม ่ ๒,๘๕๔ ๒10 ๐ ๑5๐ 2 ๐ 1๐ 8 5๐ 43๐ ๐ ๐ ๒,๓๘๙ ๒,๘๕๔ 
บ้านเขาไม้นวล ๒,๗๖๕ ๙0 1๐ ๔3๐ 18 ๐ 5๐ 1๐ 3๐ 638 ๐ ๐ ๑,๘๗๕ ๒,๕๘๖ 
บ้านนิคมพัฒนาฯ ๓,๐๑๘ ๑๒ 3๐ ๓๕0 35 ๐ 6๐ 15 ๐ ๕02 ๐ ๐ ๒,๔๖๓ ๒,๗๓๔ 
บ้านห้วยหิน ๘,๕๗๖ 0 ๕2๐ 26๐ 58 9 8๐ 9 ๑3๐ ๑,426 ๐ ๐ ๖,๙๔๖ ๑,๘๙๐ 
บ้านไร่เนิน ๗,๑๑๕ ๐ 48๐ 83๐ 18๐ 12 6๐ 12 36๐ 1,934 ๐ ๐ ๔,๖๙๕ ๕๐๐ 
บ้านเขาใหญ ่ ๓,๘๕๐ ๕2 ๒1๐ ๔8๐ ๑2๐ 0 4๐ 6๐ 0 962 ๐ ๐ ๒,๗๐๐ ๑,๒๕๐ 
บ้านหนองยาว ๘,๙๑๖ ๐ ๒๗๐ ๔๕๐ ๙๓๐ ๐ ๒๕๐ ๒๐ ๐ ๑,๙๒๐ ๐ ๐ ๖,๙๖๖ ๕๐๐ 
บ้านหุบกะพง ๑/ 
บ้านหุบกะพงเขาโป่งฯ 

๖,๑๒๕ ๐ ๓1๐ 38๐ 21๐ 7 19๐ 21 ๐ ๑,118 ๐ ๒,๓๗๕ ๒,๒๙๐ ๓,๗๕๐ 

บ้านไร่บน ๑๒,๗๖๐ ๐ 43๐ 35๐ 8๐ ๐ 7๐ ๐ ๐ 93๐ ๐ ๕,๕๗๐ ๕,๘๘๐ ๐ 
บ้านหุบกะพง ๖,๔๒๙ ๐ 58๐ 56๐ 71๐ 5 8๐ ๐ ๐ 1,935 ๐ ๒,๓๗๕ ๑,๘๑๔ ๔,๐๕๔ 
บ้านหนองจันทร์
พัฒนา 

๒,๐๒๒ 350 5 ๐ 15 5 8 2๐ ๐ 403 ๐ ๐ ๑,๓๕๒ ๑,๘๖๕ 

รวม 64,430 714 2,845 4,240 2,358 38 898 175 570 12,198 ๐ ๑๐,๓๒๐ ๓๙,๓๗๐ ๒๑,๙๘๓ 
 

ที่มา  :  ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี 
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การส ารวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕61 

ต าบลเขาใหญ่   
 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ของหมู่บ้าน 
(ครัวเรือน) 

ครัวเรือนเกษตรกร 
รวม

ครัวเรือน
เกษตรกร 

 (ครัวเรือน) 

ประชากร
ภาค

เกษตร 
(คน) 

ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ครัวเรือน  
ท านา
เกลือ 

(ครัวเรือน
) 

ท านา 
(ครัวเรือน

) 

ท าไร่ 
(ครัวเรือน
) 

ปลูกไม้ผล        
ไม้ยืนต้น  
(ครัวเรือน

) 

ปลูกผัก  
(ครัวเรือน

) 

ปลูกไม้ดอก          
ไม้ประดับ  
(ครัวเรือน) 

ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์  
(ครัวเรือน

) 

ประมง 
(ครัวเรือน

) 

ปลูกป่า        
โดยเอกชน  
(ครัวเรือน) 

บ้านตลาดใหม ่ 147 13 3 21 3 ๐ ๘ ๒ 5 25 ๔0 ๔๔7 ๐ 
บ้านเขาไม้นวล 387 5 4 31 5 ๐ ๑๕ 3 ๓ 37 75 ๖92 ๐ 
บ้านนิคมพัฒนา 466 1 6 40 5 ๐ ๓๐ 2 ๐ 42 95 899 ๐ 
บ้านห้วยหิน 283 0 15 30 10 ๐ ๔๐ ๑ ๐ 48 ๑2๐ 928 ๐ 
บ้านไร่เนิน 239 0 21 48 20 ๒ ๒๕ ๒ ๗ 52 ๑60 ๖94 ๐ 
บ้านเขาใหญ ่ 373 0 12 15 8 ๒ ๒0 ๕ ๗ 47 ๑30 ๗19 ๐ 
บ้านหนองยาว 426 0 23 35 53 ๓ 39 ๒ ๐ 75 290 ๑,100 ๐ 
บ้านหุบกะพง ๑/
บ้านหุบกะพงเขา
โป่งฯ 

550 0 50 70 76 ๒ 56 ๕ ๒ ๑21 ๔10 ๑,๗26 ๐ 

บ้านไร่บน 300 0 21 18 12 ๐ 15 ๔ ๔ 29 59 ๕45 ๐ 
บ้านหุบกะพง 317 0 55 95 75 ๒ 72 ๐ ๐ ๑09 298 ๑,๓๒7 ๐ 
บ้านหนองจันทร์
พัฒนา 

281 21 2 20 3 ๓ ๑0 ๐ ๐ 28 ๑35 ๗75 ๐ 

รวม 3,805 40 212 423 270 14 330 26 28 613 1,812 9,852 0 
 

ที่มา  :  ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี 



 
๑2 

 
การส ารวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕61 

ต าบลดอนขุนห้วย   
 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

พ้ืนที่
ทั้งหมด 

ของหมู่บ้าน 
(ไร่) 

พ้ืนที่ท าการเกษตร 
รวมพ้ืนที่ท า
การเกษตร 

 (ไร่) 

พ้ืนที่       
นาเกลือ 
 (ไร่) 

พ้ืนที่         
ป่า

สงวน  
(ไร่) 

ที่อยู่
อาศัย 
 (ไร่) 

พ้ืนที่รับน้ า
ชลประทาน 

 (ไร่) 
ท านา 
 (ไร่) 

ท าไร่ 
 (ไร่) 

ไม้ผล    
ไม้ยืนต้น 
  (ไร่) 

ปลูกผัก  
(ไร่) 

ไม้ดอก          
ไม้ประดับ  

(ไร่) 

ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์  

(ไร่) 

บ่อกุ้ง           
บ่อปลา 
 (ไร่) 

ปลูกป่า        
โดยเอกชน  

(ไร่) 
บ้านสระพระพัฒนา ๑,๕๓๑ 217 46 385 598 10 12 0 ๐ 1,268 ๐ ๐ 263 ๑,๒๖๑ 
บ้านร่องระก า ๓,๓๖๙ 643 120 252 259 0 5 3 ๐ 1,282 ๐ ๐ 312 ๒,๙๖๔ 
บ้านหนองเผาถ่าน ๖,๒๔๕ 1,354 219 525 165 3 25 19 ๐ 2,310 ๐ ๐ 412 ๓,๘๑๖ 
บ้านหัวเกาะ ๔,๓๖๗ 660 105 364 84 0 19 4 ๐ 1,236 ๐ ๐ 172 ๑,๑๙๗ 
บ้านดอนขุนห้วย ๑๓,๐๓๙ 0 1,850 750 50 0 10 1 ๐ 2,661 ๐ ๐ 350 ๐ 
บ้านใหม่พัฒนา ๓,๐๐๙ 298 212 534 50 0 10 0 ๐ 1,104 ๐ ๐ 275 ๒,๐๒๓ 
บ้านวังยาว ๖๕๖ 284 12 120 22 0 1 4 ๐ 443 ๐ ๐ 105 ๖๐๓ 

รวม ๓๒,๒๑๖ 3,456 2,564 2,930 1,228 13 82 31 ๐ 10,304 ๐ ๐ 1,889 ๑๑,๘๖๔ 
 
ที่มา  :  ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

 
การส ารวจข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ปี  ๒๕61 

ต าบลดอนขุนห้วย  
 

ชื่อหมูบ่้าน/ชุมชน 

ครัวเรือน
ทั้งหมดของ

หมู่บ้าน 
(ครัวเรือน) 

ครัวเรือนเกษตรกร 
รวม

ครัวเรือน
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ประชากร
ภาคเกษตร 

(คน) 

ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ครัวเรือน  
ท านาเกลือ 
(ครัวเรือน) 

ท านา 
(ครัวเรือน) 

ท าไร่ 
(ครัวเรือน) 

ปลูกไมผ้ล        
ไม้ยืนตน้  

(ครัวเรือน) 

ปลูกผกั  
(ครัวเรือน) 

ปลูกไมด้อก          
ไม้ประดบั  
(ครัวเรือน) 

ปลูกทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์  

(ครัวเรือน) 

ประมง 
(ครัวเรือน) 

ปลูกป่า        
โดยเอกชน  
(ครัวเรือน) 

บ้านสระพระพัฒนา 247 19 8 41 68 2 3 5 0 146 242 473 ๐ 
บ้านร่องระก า 198 36 3 15 13 0 4 4 0 75 152 735 ๐ 
บ้านหนองเผาถ่าน 409 90 12 27 24 1 12 10 0 176 528 1,197 ๐ 
บ้านหัวเกาะ 123 62 4 6 6 0 0 2 0 80 175 378 ๐ 
บ้านดอนขุนห้วย 408 0 122 41 16 0 0 2 0 181 443 1,414 ๐ 
บ้านใหม่พัฒนา 188 23 3 11 10 0 2 1 0 50 104 604 ๐ 
บ้านวังยาว 117 14 1 6 8 0 1 1 0 31 93 289 ๐ 

รวม 1,690 244 153 147 145 3 22 25 0 739 1,737 5,090 ๐ 
 
ที่มา  :   ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
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     ๖.๒ การประมง 
ตารางสรุปจ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ต าบล จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พ้ืนที่เลี้ยง (ไร่) ชนิดสัตว์น้ า 
เขาใหญ ่ 3 5.20 - 
ดอนขุนห้วย 1 8  
นายาง - - - 

รวมท้ังสิ้น 4 13.20  
ที่มา  :   ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล  ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
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      ๖.๓ การปศุสัตว์ 
 ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือครัวเรือนแบ่งได้ดังนี้ 
 

รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และจ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ 
ต าบลเขาใหญ่ 

ชุมชน 
เกษตรกร 

(ราย) 

กระบือ สุกร โคนม โคเน้ือ ไก่ เป็ด แพะ นกกระทา สัตว์อื่น ๆ 
พืชอาหาร

สัตว์ 
จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน (ไร่) 

บ้านตลาดใหม ่ 12 - 36 - 28 557 27 7 - 6 - 
บ้านเขาไม้นวล 19 4 115 135 37 710 55 68 - 14 - 
บ้านนิคมพัฒนา 13 - 171 - 24 605 30 31 - 11 5 
บ้านห้วยหิน 29 - 28 155 268 704 - 33 - 43 - 
บ้านไร่เนิน 13 - 2,013 - 85 149 20 238 - 10 18 
บ้านเขาใหญ ่ 17 - 37 - 166 224 20 161 - 16 0 
บ้านหนองยาว 28 - 33 - 465 332 - 105 - 43 0 
บ้านหุบกะพง ๑ 58 3 154 - 954 517 8 718 - 8 53 
บ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา 
บ้านไร่บน 16 - 1,317 - 149 325 100 59 - 4 35 
บ้านหุบกะพง 38 - 2,463 - 315 503 66 313 - 22 4 
บ้านหนองจันทร์พัฒนา 21 - 24 - 82 828 41 21 - 16 21 

รวม 264 7 6,391 290 2,573 5,454 367 1754 - 193 136 
ที่มา  :   ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดเพชรบุรี(ข้อมูล  ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
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รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และจ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ 
ต าบลนายาง 

ชุมชน 
เกษตรกร 

(ราย) 

กระบือ สุกร โคนม โคเน้ือ ไก่ เป็ด แพะ นกกระทา สัตว์อื่น ๆ 
พืชอาหาร

สัตว์ 
จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน (ไร่) 

บ้านบ่อ 13 - - - 7 903 - - - 11 1 
บ้านนายาง ๒ 9 - 15 - 60 524 - - - 7 1 
บ้านนายาง ๓ 44 - 100 - 316 51,767 40 - - 71 17 
บ้านนายาง ๔ 26 - 38 - 323 724 - - - 24 7 
บ้านเนินทราย 34 - 134 - 226 1,112 - - - 31 29 
บ้านโคกเศรษฐี 31 - 103 - 350 798 - 15 - 11 50 
บ้านดอน 29 - 23 - 652 1,141 - 100 - 7 31 
บ้านไร ่ 24 - 45 - 191 2,724 - - - 2 19 
บ้านนายาง 22 - - - 73 801 20 - - 26 2 

รวม 232 - 458 - 2,198 60,494 60 115 - 190 157 
ที่มา  :   ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดเพชรบุรี(ข้อมูล  ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
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รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และจ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ 
ต าบลดอนขุนห้วย 

 

ชุมชน 
เกษตรกร 

(ราย) 

กระบือ สุกร โคนม โคเน้ือ ไก่ เป็ด แพะ แกะ สัตว์อื่น ๆ 
พืชอาหาร

สัตว์ 
จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน (ไร่) 

บ้านสระพระพัฒนา 3 - - - 25 31 - - - 2 - 
บ้านร่องระก า 22 - 1,998 - 287 565 10 65 60 40 - 
บ้านหนองเผาถ่าน 25 - 46 21 225 669 2,030 215 - 30 7 
บ้านหัวเกาะ 12 - - - 280 301 - - - 3 1 
บ้านดอนขุนห้วย 46 - 88 - 302 1,233 27 117 + 5 - 
บ้านใหม่พัฒนา 12 6 - - 244 370 23 3 - 7 - 
บ้านวังยาว 22 - 71 - 164 485 - - - 33 - 

รวม 142 6 2,203 21 1,527 3,654 2,090 400 60 120 8 
ที่มา  :   ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดเพชรบุรี(ข้อมูล  ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
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     ๖.๔ การบริการ 
 โรงแรม  จ านวน ๕  แห่ง 
     ๖.๕ การท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ 
 ๑)  ถ้ าค้างคาวนายางอยู่บริเวณหมู่ท่ี ๒ ต าบลนายาง 
           ๒)  ถ้ าเขาพระนาขวาง (ถ้ าพระนอน)  มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หมู่ที่ ๒ ต าบลนายาง 
           ๓)  เจดีย์ทุ่งเศรษฐีหมู่ที่  ๖ ต าบลนายาง (พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองชะอ า) 
  ๔)  ถ้ าเขาตาจีนหมู่ที่  ๗ ต าบลนายาง 
      ๖.๖  อุตสาหกรรม 
  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตด าเนินการจ านวน ๕๑ แห่งประกอบด้วย 

 ต าบลเขาใหญ่  จ านวน  58 แห่ง 
 ต าบลนายาง  จ านวน   5 แห่ง 

  ต าบลดอนขุนห้วย จ านวน  ๑๐ แห่ง 
 ที่มา  :   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
     ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์  ประกอบด้วย 
  สถานีบริการน้ ามัน จ านวน  5 แห่ง 
  ตลาดสด  จ านวน  4 แห่ง 
  ร้านค้าทั่วไป  จ านวน  45 แห่ง 
  สหกรณ ์(เครดิตยูเนี่ยน) จ านวน  1 แห่ง 
  อ่ืน ๆ (บ้านเช่า อู่ซ่อมรถ ตัดผม เสริมสวย ต้นไม้ ของเก่า ร้านอาหาร) จ านวน  225 แห่ง 
  ที่มา  :  กองคลัง  เทศบาลต าบลนายาง  (ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2562) 
 กลุ่มอาชีพ  ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มวิสาหกิจจักสานป่านศรนารายณ์  หมู่ที่ ๑๐  ต าบลเขาใหญ่ 

2. กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์  หมู่ที่  ๘  ต าบลเขาใหญ่ 
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนในโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง  หมู่ที่ ๘  ต าบลเขาใหญ่ 

 4. กลุ่มนางส าเนา เกาะเกตุ  หมู่ที่ ๘  ต าบลเขาใหญ่ 
 5. กลุ่มสตรีสหกรณ์หุบกะพงชุมชนหมู่ที่ ๑๐  ต าบลเขาใหญ่ 
 6. กลุ่มต้นกล้า ๔  หมู่ที่ ๑๑  ต าบลเขาใหญ่ 
 7. กลุ่มสตรีบ้านร่องระก า  หมู่ที่ ๒  ต าบลดอนขุนห้วย 
 8. กลุ่มวรรณาขนุนทอดกรอบ  หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนขุนห้วย 
 9. กลุ่มสตรีในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย  หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนขุนห้วย 
 10. กลุ่มผลิตภัณฑ์พริกแกงหัวเกาะ  หมู่ที่ ๔  ต าบลดอนขุนห้วย 
 11. กลุ่มท าเห็ดนางฟ้า ดอนขุนห้วย  หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนขุนห้วย 
 12. กลุ่มแม่บ้านร่องระก าร่วมใจ  หมู่ที่ ๒  ต าบลดอนขุนห้วย 
 13. กลุ่มขนมไทยบ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๖  ต าบลดอนขุนห้วย 
 14. กลุ่มอาชีพผลิตน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ  หมู่ที่  ๖  ต าบลดอนขุนห้วย 
 15. กลุ่มสตรีต าบลนายาง  หมู่ที่ ๓  ต าบลนายาง 
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 16. กลุ่มชุมชนบ้านเนินทราย(น้ าดื่ม) หมูที่ ๕ ต าบลนายาง 
 (ที่มา : กองสวัสดิการสังคม และทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ชะอ า) 
     ๖.๘ แรงงาน 

ข้อมูลจ านวนสถานประกอบกิจการและจ านวนลูกจ้าง 
ต าบล จ านวนสถานประกอบกจิการ(แห่ง) จ านวนลูกจ้าง (คน) 

เขาใหญ ่ 203 ๑,๔53  
นายาง 7 62 

ดอนขุนห้วย ๒9 ๒89 
รวม 239 1,804 

 ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562  
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.๑  การนับถือศาสนา  (ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม (ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน  ปี 2562))  
 

 ต าบล 
ศาสนา       

นายาง 
(ร้อยละ) 

ดอนขุนห้วย 
(ร้อยละ) 

เขาใหญ ่
(ร้อยละ) 

พุทธ 99.61 99.94 99.83 
คริสต ์ 0.09 0.06 0.06 
อิสลาม 0.30 - 0.06 
อื่น ๆ - - 0.06 

 
วัดในเขตเทศบาลต าบลนายาง 

ที ่ วัด ต าบล ชนิด 
๑ นิคมวชิราราม หมู่ที่ ๒  ต าบลเขาใหญ ่ พัทธ 
๒ หุบกะพง หมู่ที่ ๘  ต าบลเขาใหญ ่ วิสุง. 
๓ เทพประสิทธ์ิ (วัดเขาน้อย) หมู่ที่ ๑๑ ต าบลเขาใหญ ่ วิสุง. 
๔ ถ้ าแจง หมู่ที่ ๒  ต าบลเขาใหญ ่ ส านักฯ 
๕ นายาง หมู่ที่ ๓ ต าบลนายาง พัทธ 
๖ คลองสายหนึ่ง หมู่ที่ ๕  ต าบลนายาง พัทธ 
๗ หนองเผาถ่าน หมู่ที่ ๓  ต าบลดอนขุนห้วย พัทธ 
๘ ไตรรัตน์เจรญิผล (วัดร่องระก า) หมู่ที่ ๑  ต าบลดอนขุนห้วย พัทธ 
๙ ไร่มะม่วงพระราชด ารสั หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนขุนห้วย ส านักฯ 

๑๐ ป่าวิสุทธิคุณ หมู่ที่ ๒ ต าบลเขาใหญ ่ วิสุง. 
11 วัดสุวรรณมาศมงคล หมู่ที่ 5 ต าบลเขาใหญ ่  
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ที่พักสงฆ์ในเขตเทศบาลต าบลนายาง 
ที ่ ที่พักสงฆ ์ เขาใหญ่ 
๑ เขาพระรอบ หมู่ที่ ๑๐  ต าบลเขาใหญ ่
๒ ธรรมรังส ี หมู่ที่  ๑๐  ต าบลเขาใหญ ่
๓ เขาตาจีน หมู่ที่  ๗  ต าบลนายาง 
๔ เขาโป่ง หมู่ที่ ๘ ต าบลเขาใหญ ่
๕ เขาหนอกวัว หมู่ที่ ๘ ต าบลเขาใหญ ่
๖ ศรีสตัยา หมู่ที่ 9 ต าบลเขาใหญ ่
7 ผาน้ าหยด หมู่ที่ ๑๑ ต าบลเขาใหญ ่

       ที่มา  :   ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 ) 

     7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประเพณีท่ีส าคัญของเทศบาลได้แก ่
 ๑.  ประเพณีสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปีมีกิจกรรมสรงน้ าพระรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุการขอพรผู้ใหญ่การจัด
ขบวนแห่ของชุมชนการก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้านฯลฯ    

๒.  ประเพณีที่เกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนามีกิจกรรมที่ส าคัญคือการท าบุญตักบาตร   การเวียนเทียน  การ
หล่อเทียน 
จ าน าพรรษา เป็นต้น 
      7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่การน าป่านศรนารายณ์มาท าเป็นเครื่องจักสาน  การน าสมุนไพรที่อยู่ในพ้ืนที่มา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับดูแลสุขภาพ 
 ภาษาถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะใช้ภาษาพ้ืนเมืองของเพชรบุรีในการสื่อสาร และภาษากลาง 
      7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ๑) ผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์  ได้แก่  หมวก กระเป๋า ฯลฯ 
 ๒) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่  ชาใบหม่อน เครื่องดื่มสมุนไพร  ฯลฯ    
 ๓) ขนมทอดกรอบ  ได้แก่  ขนุนทอด  มันทอด  เผือกทอด ฯลฯ 
 ๔) ขนมไทย  ได้แก่  ลอดช่อง ทองม้วน กะหรี่พัฟ ขนมไทยต่าง ๆ  
 ๕) ของใช้ในครัวเรือน  ได้แก่  น้ ายาสระผม ครีมอาบน้ า เกลือสปา ฯลฯ 
 ๖) น้ าพริก 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.๑ น้ า 
           ๑)  แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ล าห้วย คูคลอง  เหมืองน้ า 
           ๒)  แหล่งน้ าที่สร้างขึน้  ได้แก่  ระบบประปา บ่อบาดาล คลองชลประทาน  อ่างเก็บน้ า ฝายทดน้ า 
           ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ๑) อ่างเก็บน้ าได้แก ่

     ๑.๑ อ่างเก็บน้ าโป่งทะลุ หมู่ ๕ ต.ดอนขุนห้วยความจุ ๐.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ ๒,๖๐๐ ไร่ 
      ๑.๒ อ่างเก็บน้ าหุบกะพง หมู่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ ความจุ ๐.๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 
๓,๕๐๐ ไร่ 
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       ๑.๓ อ่างเก็บน้ าห้วยทราย–หุบกะพง หมู่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ ความจุ ๐.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ 
      ๑.๔ อ่างเก็บน้ าอ่างแก้ว หมู่ ๘ ต.เขาใหญ่ 
  ๒)  ฝายทดน้ าจ านวน ๑ แห่งคือฝายทดน้ าดอนขุนห้วย หมู่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย ความจุ ๐.๒๕ ล้านลูกบาศก์
เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ 
  ๓)  คลองชลประทาน  และเหมืองสาธารณประโยชน์ของพ้ืนที่ทั้ง ๓ ต าบล 
     8.2  ป่าไม้ 
            เทศบาลต าบลนายาง มีป่าบ้านโรง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ าเภอชะอ าและป่าบ้านโรง ท้องที่
อ าเภอชะอ า และอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งป่าบ้านโรงในเขตเทศบาลจะครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล ได้แก่  
ต าบลดอนขุนห้วย และต าบลเขาใหญ่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ทั้งด้านความหลากหลายของพืช
พรรณ และสัตว์ป่า มีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะแก่การอยู่อาศัยและสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า 
    8.3 ภูเขา  
 เทศบาลต าบลนายาง มีพ้ืนที่เป็นภูเขาอยู่ทั้งสามต าบลคือ ต าบลนายาง ต าบลเขาใหญ่ และต าบล 
ดอนขุนห้วย 
    8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คุณภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนายางในปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ว่าจะ
เป็นแหล่งน้ า ภูเขา เป็นต้น อีกท้ังยังร่วมกับชุมชนเพื่อปลูกต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปอีกด้วย  
 
 

************************************* 



ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
            ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
            ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
            ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
            ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
            ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
            ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
            ประกอบด้วย  ๑๐  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
            ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
            ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้้าในสังคม 
            ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
            ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            ๕. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
            ๖. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
            ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
            ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
            ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
            ๑๐. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค        
     ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง
เพ่ือการกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาค
กลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและ
ลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ 
 



23 
 
           1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๒ (เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม)  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
                    ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
                   กลยุทธ์ที่ ๑.๑  เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารและการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คงความอุดม
สมบูรณ ์
                       กลยุทธ์ที่ ๑.๒  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 
          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยวการค้า
และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
                      กลยุทธ์ที่ ๒.๑  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตที่เชื่อมโยงการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว 
                      กลยุทธ์ที่ ๒.๒  พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
         ๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
    กลยุทธ์ที่ ๓.๒  พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ที่ ๓.๓  ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                 ๔. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
               กลยุทธ์ที่ ๔.๑  เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วย
นวัตกรรม 
    กลยุทธ์ที่ ๔.๒  สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้า การตลาดและการ
ลงทุน 

            1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

        "เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่  น่ากิน  น่าเที่ยวระดับประเทศ " 
พันธกิจ 
  1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มี
ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
  4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการ
ตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัยอบอุ่น น่าอยู่ 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
  6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
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  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 
บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์รวม 
  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง 
  3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป็นฐานในการ
ด้าเนินชีวิตมีความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้สูง 
  4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีขีด
ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้้าให้สมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร์   
 จังหวัดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น  าหนักในการ
พัฒนาในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
      
 2. การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
 1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 2. การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ร้องรับการค้า 
การเกษตร  
การท่องเที่ยว และการพัฒนา 
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยกระดับสู่
ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ 
 4. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน 
 5. ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 
 6. เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลง
อย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 7. เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมใน
การเป็นเมืองที่พอเพียงของประเทศ 
 8. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 



25 
 
 9. องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการขององค์กร
ภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
 10. พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 11. จังหวัดเพชรบุรี มีดิน น้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ 
 12. การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนสามารถลดปัญหาได้
อย่างต่อเนื่อง 
 13. จังหวัดเพชรบุรี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพ้ืนที่ 
 14. จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัดการพลังงานเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตรและหนุนเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
      ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ประกอบด้วย  ๗  ด้าน  ดังนี้ 
               ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               ๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
               ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการงานแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เศรษฐกิจพอเพียง และการ
ท่องเที่ยว 
               ๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               ๖)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนายาง 
    ๒.๑  วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลต าบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข” 
    ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลนายาง  ประกอบด้วย  ๕  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
            ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            ๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
            ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง  
            ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ๒.๓  เป้าประสงค์ 
             ๑)  การคมนาคมสะดวก สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 

   ๒) ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดสวัสดิการ การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม  
และการสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ  
             ๓)  ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             ๔)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             ๕)  เทศบาลมีการบริหารและการจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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     ๒.๔  ตัวชี วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

 
       ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน การคมนาคมมีความสะดวก ไดม้าตรฐาน  และระบบ

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษา นันทนาการอย่างมี

คุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตร สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนว  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนการจดัการขยะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

เทศบาลพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๒.๖  กลยุทธ์ 
              เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต้าบลนายาง ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้ก้าหนดกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
               ๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณปการ 
               ๒) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
               ๓) พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
                เทศบาลต้าบลนายาง ให้ความส้าคัญต่อการด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของเทศบาล 
ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส้าคัญต่อการ
พัฒนาคน พัฒนาประทศให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชน 
เทศบาลต้าบลนายางจึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
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                ๑)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                ๒)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                ๓)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
                ๔)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                ๕)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนายาง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลนายาง 

ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และศักยภาพสินค้าและบริการเพือ่
การท่องเที่ยวการค้าและพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาความมั่งคั่งด้าน 
เศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว 
การค้า การบริการ และการเกษตร 
แบบครบวงจร 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

- การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย และสังคมคณุภาพที่
พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 

- การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ 
สงบเรียบร้อย 
-การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

การพัฒนาด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และศักยภาพสินค้าและบริการเพือ่
การท่องเที่ยวการค้าและพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
- เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทาง 
ทรัพยากรภาคการเกษตร 

การพัฒนาความมั่งคั่งด้าน 
เศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว 
การค้า การบริการ และการเกษตร 
แบบครบวงจร 

การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสรมิ
การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิ
พอเพียงและการท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดลุและยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 



 
29 

 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนายาง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลนายาง 

การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน - การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์
- การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย และสังคมคณุภาพที่
พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 

การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร 
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
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๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. เป็นเทศบาลที่มีความพร้อมทางด้านบริการ และมีขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2. มีกฎหมาย ระเบียบ ที่ถือปฏิบัติ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรของเทศบาลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการ
ตรวจสอบติดตามการด้าเนินงานของเทศบาล 
5. พื้นที่หลายชุมชนตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม  ซึ่งเป็น
เส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้และขึ้นกรุงเทพฯ 
6. ภายในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ 
น่าอาศัย แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีพื้นที่กว้างถึง ๑๘๘.๘๘ 
ตารางกิโลเมตร 
7. มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อันดีงาม 
8. ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า การบริการ 
สถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้อัตราความเจริญ  เติบโตทาง
เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

1. เทศบาลมีงบประมาณไมเ่พียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต 
ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
2. มีพื้นท่ีที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑๘๘.๘๘  ตาราง
กิโลเมตร ท้าให้การบริการด้านสาธารณะแกป่ระชาชน ยัง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลมุและทั่วถึง 
3. พื้นที่ในหลายชุมชนอยู่ห่างไกลจากท่ีตั้งของเทศบาลมาก 
4. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
5. บุคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านทักษะความช้านาญ กฎหมาย ระเบยีบ ในขณะที่
ภารกิจการปฏิบตัิงานและการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น 
6. เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นทางน้้าหลาก ท้าให้เกิดน้้าท่วมได้
ง่าย 
7. กฎหมาย / ระเบียบ ยังไม่เอื้ออ้านวยต่อการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจและเจตนารมณ์อันดีของท้องถิ่น 

โอกาส อุปสรรค 
1. พระราชบัญญตัิก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ก้าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานราชการส่วนกลางและสว่นภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น 
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
เป็นต้น 
๓. รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจน มีการจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
๔. ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความ 
ทันสมัยขึ้น  ท้าให้การปฏิบัติงาน การสื่อสารมีความ   
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น 
๕.รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต  สังคม และปัญญา 
อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการกีฬา 
๖.รัฐบาลส่งเสริมด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ และในระดับ
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากร
ภายในเขตเทศบาลส่งผลให้ประชาชน มีระดับความต้องการ
ในด้านการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้าน
สาธารณสุขสูงขึ้น ท้าให้สามารถ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง 
๓. ความทันสมัย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และกระแส
วัฒนธรรมต่างชาติ ท้าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมฐานราก
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไป นิยมวัฒนธรรมการบริโภค
มากขึ้น 
๔. การเกิดสภาวะโลกร้อน 
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     ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ จ้านวนประชากร การศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวโน้ม 
ทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร อาชีพและปัญหาสังคม ฯลฯ 
  ๒) ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ 
  ๓) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
  ๔) ด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การเมือง ฯลฯ 



ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

************** 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง กองคลัง 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย ์ กองการประปา กองช่าง 

๒ การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมกอง
สวัสดิการสังคม  
กองช่าง 
กองการประปา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล 
กองสวัสดิการสังคม  

บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา  

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมกอง 
กองช่าง              
กองการประปา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

  บริหารทั่วไป การรักษาความ
สงบภายใน 
บริหารงานท่ัวไป 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง              
 

๓ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๔ การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง           
ส านักปลดัเทศบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการสังคม 

๕ การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง            
กองสวัสดิการสังคม  
กองช่าง             
กองการประปา 
กองการศึกษา 

รวม ๕  ยุทธศาสตร์ ๕  ด้าน ๑๑  แผนงาน 6  หน่วยงาน ๗  หน่วยงาน 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน             
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 63 59,284,000 16 15,794,000 25 16,461,000 20 23,673,000 18 21,710,000 142 136,922,000 
   1.2 แผนงานการเกษตร 25 6,015,000 19 3,273,000 19 3,465,000 19 3,664,000 17 2,664,000 99 19,081,000 
   1.3 แผนงานการพาณิชย ์ 24 4,922,800 13 7,956,400 0 0 0 0 0 0 37 12,879,200 

รวม 112 70,221,800 48 27,023,400 44 19,926,000 39 27,337,000 35 24,374,000 278 168,882,200 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต             
    2.1 แผนงานงบกลาง 3 27,727,200 3 30,443,200 3 33,159,200 3 35,875,200 3 37,661,200 15 164,866,000 
    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 580,000 6 580,000 6 580,000 6 580,000 6 580,000 30 2,900,000 
    2.3 แผนงานการศึกษา 19 11,275,000 23 18,694,000 19 14,186,000 19 14,478,000 6 7,245,000  86 65,878,000 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 1,330,000 9 2,630,000 9 1,900,000 8 1,630,000 8 1,630,000 40 9,120,000 
    2.5 แผนงานสาธารณสุข 9 2,700,000 9 2,880,000 9 2,880,000 9 2,880,000 9 2,880,000 45 14,220,000 
    2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 10 2,500,000 
    2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 975,000 5 970,000 5 970,000 3 950,000 3 950,000 22 4,815,000 
    2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 80,000 2 60,000 2 70,000 1 20,000 0 0 8 230,000 

รวม 54 45,167,200 59 56,757,200 55 54,245,200 51 56,913,200 37 51,446,200 256 264,529,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            

    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000 
    3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 10 2,750,000 

รวม 3 590,000 3 590,000 3 590,000 3 590,000 3 590,000 15 2,950,000 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

    4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 
รวม 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

            

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 890,000 3 862,000 4 1,588,000 2 525,000 2 575,000 14 4,440,000 
รวม 3 890,000 3 862,000 4 1,588,000 2 525,000 2 575,000 14 4,440,000 

รวมทั้งสิ้น 173 117,019,000 114 85,382,600 107 76,499,200 96 85,515,200 78 77,135,200 568 441,551,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต าบลนายาง 
1 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจอย  
หมู่ที่ ๑ ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านบ่อ) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๕๐๗๘E  ๑๔๒๐๖๓๖N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๕๐๖๐E  ๑๔๒๐๕๐๗N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๔๐.00 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า ๗๐๔.00 
 ตารางเมตร 

40๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแรก หน้า 48 ล าดับที ่7 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่3 ล าดบัที่ 1 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มถิุนายน 2560) 
2 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ข้างศาลาชุมชน  
หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านบ่อ) 
จุดเร่ิมต้น 0605530E  1420306N 
จุดสิ้นสุด  0605529E  1420326N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 19.00 เมตร 
ลึก 0.50 -0.70 เมตร 

63,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
2.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่2 ล าดับที่ 1) 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอ า จ. เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านบ่อ) 
จุดเร่ิมต้น 0605351E 1420599N 
จุดสิ้นสุด  0605634E 1420830N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 330.00 เมตร 
หนา  0.04 เมตร หรือพื้นที่ 
ท าการไม่น้อยกว่า 
1,650.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 146.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ท าการไม่น้อยกว่า 730.00 
ตารางเมตร 

807,000    
 
 
 
 
 
400,000 

 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1.ท าให้ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่7 ล าดับที่ 11) 
4 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแตง  

หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านนายาง ๒)   
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๑๖๒E ๑๔๒๓๔๗๓N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๐๘๔E ๑๔๒๓๔๒๓N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ระยะทางยาว ๒๐๖.00 
เมตร 

680,๐๐๐ 
 

    ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแรก หน้าที่ 46  ล าดับที่ 1 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 
5 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และ
ส่วนขยายถนน ค.ส.ล. จากรางระบายน้ าเดิม ถึง คลอง
ระบายน้ าดีหนึ่ง หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านนายาง 2) 
จุดเร่ิมต้น 0603218E  1423344N 
จุดสิ้นสุด  0603390E  1423021N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 1.00 
เมตร พรอ้มบ่อพัก ค.ส.ล. 
ระยะทางยาว 365.00 เมตร 
และส่วนขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง  
2.00 – 4.70 ระยะทางยาว  
365.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่น้อย
กว่า 1,361.00 ตารางเมตร 

2,437,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
2. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่3 ล าดับที่ 2) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล. จาก
ห้วยยางข้างบา้นนางระเบียบถึงโรงเรียนบ้านนายาง
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓ ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านนายาง ๓) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๐๔๓E  ๑๔๒๔๑๓๐N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๐๑๕E  ๑๔๒๔๓๗๑N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.      
ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๔๘ เมตร 
ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐-
๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว 
๒๔๔.00 เมตร  หรือพื้นที่
ท าการไม่น้อยกวา่ ๔๕๔.00 
ตารางเมตร 

๑,03๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน  
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่4 ล าดับที่ 2 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 
7 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมส่วนขยายถนน  
ค.ส.ล. จาก รพ.สต.นายาง ถึง หว้ยยางข้างบ้าน 
นางระเบียบ หมู่ที ่3 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านนายาง 3) 
จุดเร่ิมต้น 0603043E  1424128N 
จุดสิ้นสุด  0603075E  1423881N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
228.00 เมตร ลึก 0.55 – 
0.70 เมตร และส่วนขยาย
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 -
5.80 เมตร ระยะทางยาว 
242.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร  หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า 705.00  
ตารางเมตร 

1,070,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
2. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแรก หน้าที่ 47  ล าดับที่ 4 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่3 ล าดับที่ 3) 
8 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.  
หน้าบ้านนายอรุณ  สวา่งจิตร์  หมู่ที่ ๔ ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนายาง ๔) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๓๑๙E  ๑๔๒๓๖๔๐N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๓๓๐E  ๑๔๒๓๖๔๑N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๑๒.๐๐ เมตร  ถนน ค.ส.ล. 
กว้าง ๒.๕๐ เมตร  ยาว 
๖.๙๐ เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า ๑๗.๒๕ 
ตารางเมตร 

42,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่4 ล าดับที่ 3 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.  
ซอย 6 หมู่ที่ 5  ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0602204E 1425099N 
จุดสิ้นสุด  0602260E 1425055N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กวา้ง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
81.00 เมตร ลกึ 0.50 – 
0.70 เมตร  ถนน ค.ส.ล. กวา้ง 
2.90 – 3.10 เมตร ระยะทาง
ยาว 13.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า 39.00 
ตารางเมตร 

262,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
2. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่4 ล าดับที่ 4) 
10 

 
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  (ชุมชนบา้นเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0602236E  1424905N 
จุดสิ้นสุด  0602341E  1424885N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
113.00 เมตร ลึก 0.44 – 
0.76 เมตร 

353,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่4 ล าดับที่ 5) 
11 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เชื่อมซอย 5  
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0602400E  1424795N 
จุดสิ้นสุด  0602372E  1424986N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 269.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
807.00 ตารางเมตร 

416,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่4 ล าดับที่ 6) 
12 

 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า และ 
บ่อพัก ค.ส.ล. สายสามแยกศาลเจา้เนินทราย ถึง 
คลองระบายน้ าดีหนึ่ง หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี  (ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0601599E 1425131N 
จุดสิ้นสุด  0601558E 1425299N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 190.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกว่า 930.00 
ตารางเมตร วางท่อขนาด dia 
0.60 เมตร ระยะทางยาว 
190.00 เมตร 

873,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่5 ล าดับที่ 7) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 
 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านเนินทราย หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี  (ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0602416E  1424688N 
จุดสิ้นสุด  0602009E  1425005N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 – 
8.00 เมตร ระยะทาง 
ยาว 574.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 4,400.00 
ตารางเมตร 

1,280,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่8 ล าดับที่ 12) 
14 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมส่วนขยาย

บริเวณคอสะพาน หมู่ที ่๖ ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี  (ชุมชนบ้านโคกเศรษฐี) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๔๓๐๗E  ๑๔๒๐๓๘1N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๓๘๙E  ๑๔๒๐๔๕๘N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๒๒ เมตร 
และขยายบริเวณคอสะพาน
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
๕๕๖.00 ตารางเมตร 

๔๒๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน  
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 47 ล าดับที ่5) 
15 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายในชุมชน  

หมู่ที่ ๗ ต.นายางอ.ชะอ าจ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๔๒๔๕E ๑๔๒๑๖๐๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๒๙๙E ๑๔๒๑๖๙๓N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกัน 
น้ าท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 
๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว 
๒๒๕.00 เมตร 

740,000 
 

    ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 47 ล าดับที ่6 และแก้ไขเมื่อวันที ่22 มิถุนายน 2560) 
16 

 
ติดต้ังการ์ดเรล บริเวณคลองชลประทาน   
หมู่ที่ ๗  ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๔๒๔๕E  ๑๔๒๑๖๐๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๒๙๙E  ๑๔๒๑๖๙๓N 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

ระยะทางยาว  
๒๕.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่4 ล าดับที่ 4) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
 

41 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 
 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
บ้านดอน-โคกเศรษฐี หมู่ที่ 7 – 6 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0603817E 1422209N 
จุดสิ้นสุด  0604356E 1421044N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 
8.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,120.00 เมตร  หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 7,705.00
ตารางเมตร 

2,094,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่6 ล าดับที่ 8) 
18 

 
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที ่8 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0601164E 1424010N 
จุดสิ้นสุด  0601099E 1424597N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 654.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
2,616.00 ตารางเมตร 

735,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่6 ล าดับที่ 9) 
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. จากบ้านนางบุญธรรม ถึง บา้นนางบังเอิญ  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0599763E 424734N 
จุดสิ้นสุด  0599740E 424737N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 
60.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า 226.00  
ตารางเมตร รางระบายน้ า 
ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 33.00 เมตร 
ลึก 0.50 -0.70 เมตร 

211,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่7 ล าดับที่ 10) 
20 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณสามแยกบา้น

นายป๊อดถึงบา้นนางหงส์ หมู่ที ่๙ ต.นายาง ต.นายาง 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนายาง) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๓๒๗E  ๑๔๒๓๓๙๗N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๑๔๔E  ๑๔๒๓๖๐๒N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกัน 
น้ าท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๖๓.00 เมตร 

1,200,000     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่4 ล าดับที่ 5 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้าน 
นายแฉล่ม หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านโคกเศรษฐี) 
จุดเร่ิมต้น 0603602E 1420552N 
จุดสิ้นสุด  0603715E 1420457N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

ท่อขนาด dia. 0.60 เมตร 
ยาว 88.00 เมตร 

 146,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่8 ล าดับที่ 13) 
22 ติดต้ังสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ ป้ายจราจร และ

กระจกโค้ง หมู่ที ่3,6,7,8 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านนายาง 3, ชุมชนบ้าน 
โคกเศรษฐี, ชุมชนบ้านดอน และชุมชนบ้านไร่) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

โดยท าการติดตั้งไฟกระพริบ 
จ านวน 5 จุด ป้ายจราจร 
จ านวน 9 ป้าย และกระจก
โค้ง จ านวน 3 จุด 

 210,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
การสัญจร 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่8 ล าดับที่ 14) 
23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบ

คลองชลประทานนาทดลอง-บ้านไร่ หมูท่ี่ 8  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0599657E 1424513N 
จุดสิ้นสุด  0599434E 1424843N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 390.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 1,950.00 
ตารางเมตร 

 1,600,000    ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 48 ล าดับที ่10 และแก้ไขคร้ังที่ 4) 
24 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต พร้อม

ส่วนขยายภายในหมูบ่้านเนินทราย หมูท่ี่  5  
ต.นายาง  อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0602436E  1424685N 
จุดสิ้นสุด  0601614E  1425112N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.50 – 
8.00 เมตร ระยะทางยาว 
620.00 เมตร หนา  
0.04  เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 4,100.00 
ตารางเมตร 

 1,147,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่7 ล าดับที่ 1 ) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายสะพานบ้านดอน ไป นาหนอง หมู่ที ่7  
ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0604484E 1421743N 
จุดสิ้นสุด  0604303E 1422531N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 770.00  
เมตร หนา  0.04  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,850.00  ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 528.00  
เมตร หนา  0.04  เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
2,640.00  ตารางเมตร 

  1,998,000  
 
 
 
 
 
 

1,600,000 

 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 50 ล าดับที ่15 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หนา้ที่ 15 ) 
26 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. 

จากตลาดนัดนายาง-ล าห้วยยาง ฝั่งตะวนัตก  
หมู่ที่  3 ต.นายาง  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านนายาง 3)  
จุดเร่ิมต้น 0603065E  1423899N 
จุดสิ้นสุด  0603037E  1424126N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

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 าการไม่น้อยกว่า 
119.00 ตารางเมตร 

  839,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 หน้าที ่7 ล าดับที่ 2) 
27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวผิ่ว 

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 39.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
137.00 ตารางเมตร 

  89,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 หน้าที ่8 ล าดับที่ 3) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 30.00 
เมตร หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
90.00 ตารางเมตร 

  60,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 หน้าที ่8 ล าดับที่ 4) 
29 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. จากบ้านนางออม  

เจริญไทย ถึง หน้าบ้านนายสายชล  สวา่งจิตร์  
หมู่ที่ 3  ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านนายาง ๓)        
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐3127E ๑๔๒3774N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐3193E ๑๔๒๓805N           

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 75.00 
เมตร 

   320,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. จากบ้านนางชูศรี 
พันธ์สังข์ ถึงบ้านนางผ่องจันทร์สุข หมู่ที ่๓   
ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านนายาง ๓)                  
จุดเร่ิมต้น  ๐๖๐๓๒๘๘E ๑๔๒๓๗๖๓N 
จุดสิ้นสุด   ๐๖๐๓๒๖๒E ๑๔๒๓๗๒๐N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 
๐.30 เมตร ระยะทางยาว 
๔3.๐๐ เมตร 

   ๑๘๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 50 ล าดับที ่17) 
31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชล 

ประทาน ถึง ถนนเพชรเกษมบ้านท่า หมู่ที่  2   
ต.นายาง  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนายาง 2) 
จุดเริ่มต้น 0601717E  1423016N 
จุดสิ้นสุด  0601254E  1423595N 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ช่วงที่  1 
ผิวจราจร กวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
770.00 เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือพื้นที่ 
ท าการไม่น้อยกวา่ 
3,090.00 ตารางเมตร 

   1,960,000  
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 จุดเริ่มต้น 0601254E 1423595N 
จุดสิ้นสุด  0600982E 1423858N 

 ช่วงที่  2 
ผิวจราจร กวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
416.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,674.00ตารางเมตร 

    1,300,000    

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 53 ล าดับที ่20) 
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ –  

ป่าปาล์มไปเชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0601382E 1424743N 
จุดสิ้นสุด  ๐600719E 1424902N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
2,400.00 ตารางเมตร 

   1,800,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง 
ระบายน้ า ค.ส.ล. ข้างสระน้ าสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านโคกเศรษฐี 
จุดเร่ิมต้น 0604394E  1420249N 
จุดสิ้นสุด  0604492E  1420221N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ถนนกว้าง 0.70 – 10.00 
เมตร ระยะทางยาว 
98.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
468.00 ตารางเมตร ราง
ระบายน้ า กว้าง 0.30 
เมตร ระยะทางยาว 
84.00 เมตร 

   700,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สาย
เลียบคลองชลประทานบ้านไร่ ถึง ถนนเพชรเกษม
บ้านท่า หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0599660E  1424510N 
จุดสิ้นสุด  0600114E  1423563N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,040 
เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
5,200.00 ตารางเมตร 

   1,900,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

46 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
ไร่อ้อย ถึง สระพระ หมู่ที่ 8 ต.นายางอ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0600591E  1426447N 
จุดสิ้นสุด  0599878E  1426336N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.50 เมตร 
ระยะทางยาว 800.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,600.00 ตารางเมตร 

   1,900,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.จากหนา้บา้น 
นายช านาญ ถึง ถนนนาสามสิบ ฝั่งตะวนัออก  
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี 
(ชุมชนบ้านนายาง ๓)         
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐3015E ๑๔๒4371N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐2926E ๑๔๒4778N           

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชมุชน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 423.00 
เมตร 

    1,700,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ซอย 10 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0601724E  1425051N 
จุดสิ้นสุด  0601592E  1424872N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 327.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที ่ท าการไม่น้อย
กว่า 1,145.00 
 ตารางเมตร 

    400,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

38 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า และบอ่พัก 
ค.ส.ล. จากคลองชลประทาน ไป บา้นดอน หมู่ที่ 7 
ต.นายางอ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น 0603822E  1422209N 
จุดสิ้นสุด  0603878E  1422094N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ถนนกว้าง 1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 236.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
325.00 ตารางเมตร วาง
ท่อ dia. 0.80 เมตร พร้อม
บ่อพักยาว 236.00 เมตร 

    1,200,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายนาทดลองบ้านไร่ ถึง เนินทราย หมูท่ี่ 8 
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0600064E  1425434N 
จุดสิ้นสุด  0600917E  1425244N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 930.00
เมตร หนา 0.04 เมตรหรือ
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,720.00 ตารางเมตร 

    1,800,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนาย
บันเทิง ถึงนานางช่วย หมู่ที่ 9 ต.นายาง 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนายาง) 
จุดเร่ิมต้น 0603493E  1423394N 
จุดสิ้นสุด  0603796E  1423420N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจร กวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
333.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 
1,332.00 ตารางเมตร 

    1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 รวม  40  โครงการ   15,163,000 3,103,000 2,986,000 10,760,000 6,100,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต าบลดอนขุนห้วย 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน 

นายสุขสรรค์ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๘๖๙๑E  ๑๔๒๖๔๗๗N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๗๖๕E  ๑๔๒๖๔๙๔N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๗๗.๐๐ 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า ๒๔๖.00 
ตารางเมตร 

๑๗๕,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่6 ล าดับที่ 1) 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน 

นายประกอบ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๘๙๗๙E  ๑๔๒๗๑๕๑N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๙๘๐E  ๑๔๒๗๑๑๑N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ – 
๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 
๓๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า ๑๘๙.00
ตารางเมตร 

๑๘๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่6 ล าดับที่ 2) 
3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  

สายสวนผัก หมู่ที ่1 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0598664E  426630N 
จุดสิ้นสุด 0599567E  426657N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 
4.50 เมตร ระยะทางยาว 
1,073 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า 4,720.00  
ตารางเมตร 

1,437,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 57 ล าดับที ่21 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่9 ล าดับที่ 1) 
4 ปั้นถนนลูกรัง สายเลียบห้วยประโหมดจากสะพาน

คอกหมู ถึง สะพานโชคมั่นคง หมู่ที ่2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น 0600868E 1422152N 
จุดสิ้นสุด 0601478E 1421433N 

เพื่อให้มีถนนใน
การสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,130.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ท าการ 
ไม่น้อยกวา่ 3,390.00 
ตารางเมตร 

183,000     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 52 ล าดับที ่1 และแก้ไข ครั้งที่ 2/2561) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบภายในชุมชน หมู่ที ่๒  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๑๐๘E  ๑๔๒๒๕๒๙N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๐๒๓E  ๑๔๒๒๒๖๕N 

เพื่อป้องกัน 
เศษขยะอุดตัน  
ในท่อน้ า 

โดยท าการก่อสร้างบอ่ดัก
ขยะ จ านวน ๑ บ่อ , วาง
ท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. 
ระยะทางยาว ๓๐๗.00 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
ไม่มีเศษขยะติดค้าง 
ท่อน้ า 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่7 ล าดับที่ 3) 
6 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยบ้านนางประเทือง 

หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๐๖๐E  ๑๔๒๒๓๗๘N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๐๒๒E  ๑๔๒๒๒๖๗N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๒๐.00 
เมตร 

๔๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่7 ล าดับที่ 4) 
7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างปั๊มเชลล์ 

หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น  0599810E  422116N 
จุดสิ้นสุด   0599844E  422186N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
720.00 ตารางเมตร 

425,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่9 ล าดับที่ 2) 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกหมู  

หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น 0600791E 1421996N 
จุดสิ้นสุด  0600846E 1422142N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร 

345,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่10 ล าดับที่ 3) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า 
ค.ศ.ล. สายบ้านนายแทน สวา่งจิตร์ ถึงบ้าน 
นางมาเรียม  ทิมรอด หมู่ที่ 3 ต.ดอนขนุห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น  0598242E  423218N 
จุดสิ้นสุด   0598038E  423221N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 204.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 838.50 
ตารางเมตร รางระบายน้ า  
ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะ ทางยาว 253.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

1,800,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 53 ล าดับที ่4 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่10 ล าดับที่ 4) 
10 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสมพร  

มีนาม ถึงบ้านนายแทน  สว่างจิตร์ หมูท่ี่ 3   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น 0598133E 1423126N 
จุดสิ้นสุด  0598128E 1423214N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร ระยะ 
ทางยาว 84.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย  0.80 เมตร 

430,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่11 ล าดับที่ 5) 
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสมบุญ ใยบ ารุง – ถนนบ้าน 
นางพวง มีนาม หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองเผาถา่น) 
จุดเร่ิมต้น  0597836E 423402N 
จุดสิ้นสุด   0597693E 423459N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
3.00 เมตร ระยะ ทางยาว 
158.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า 507.00 ตาราง
เมตร  รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร ระยะ ทาง
ยาว 173.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร 

1,149,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่11 ล าดับที่ 6) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสยาม 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น 0596491E 1424893N 
จุดสิ้นสุด 0596821E 1424658N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 - 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 360.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่ 
1,465.00 ตารางเมตร 

772,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 57 ล าดับที ่20 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่12 ล าดับที่ 7) 
13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยกลาง ฝั่งขวา (ซอย๒-ซอย๓)  หมู่ที ่๕  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี 
(ชุมชนบ้านดอนขุนหว้ย) 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๖๒๔๘E  ๑๔๒๑๙๕๒N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๕๖๘๙E  ๑๔๒๒๑๙๑N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๕๙๕.00 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า ๓,๖๐๖.00 
ตารางเมตร 

๑,๙๕๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 56 ล าดับที ่15 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่8 ล าดับที่ 5) 
14 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. สายบา้นนายพิน  

หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๙๗๘๓E  ๑๔๒๒๘๒๒N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๑๙๘E  ๑๔๒๒๔๖๙N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะ 
ทางยาว ๑๒๐.00 เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 57 ล าดับที ่22 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่8 ล าดับที่ 6) 
15 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง 

ค.ส.ล. สายบ้านนายหมึก หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านใหมพ่ัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0599783E 1422822N 
จุดสิ้นสุด  0599781E 1422725N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.  
กวา้ง 0.30 เมตร ระยะ ทาง
ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60  เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. 
กวา้งเฉลี่ย 0.85 เมตร 
ระยะทางยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกว่า 225 .00
ตารางเมตร 

1,152,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง2. ท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 52 ล าดับที ่3 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่12 ล าดับที่ 8) 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
สายข้างร้านแซ่บ หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0599932E 1422447N 
จุดสิ้นสุด 0599710E  1422383N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า 1,115.00  
ตารางเมตร ฝังท่อ ค.ส.ล. 
dia.  1.00 เมตร พร้อม 
บ่อพัก ระยะทางยาวรวม 
220.00 เมตร 

1,920,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่13 ล าดับที่ 10) 
17 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยข้างรา้นแม่กิมลั้ง 

หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๙๗๔๔E  ๑๔๒๓๐๑๖N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๘๕๒E  ๑๔๒๓๐๓๕N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะ 
ทางยาว ๒๐๐.00เมตร 

๘๕๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 57 ล าดับที ่19 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่9 ล าดับที่ 7) 
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอนามัย 

ถึง ล าห้วยประโหมด หมู่ที ่ 7 ต.ดอนขนุห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านวังยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0599281E 1423124N 
จุดสิ้นสุด 0599193E  1422899N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร 
ระยะทางยาว 250.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า
1,170.00 ตารางเมตร 

648,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 52 ล าดับที ่2 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่13 ล าดับที่ 9) 
19 ปั้นถนนลูกรัง สายหลังปั๊มชูเกียรติ หมู่ที ่7  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านวังยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0599330E 1424252N 
จุดสิ้นสุด 0599775E  1424228N 

เพื่อให้มีถนนใน
การสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตารางเมตร 

65,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่14 ล าดับที่ 11) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น 0596100E 1423508N  
จุดสิ้นสุด 0596100E 1423508N 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

สะพาน ค.ส.ล. 
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร 

 665,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่14 ล าดับที่ 12) 
21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย 2 -  ซอย 3) หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านดอนขุนหว้ย) 
จุดเร่ิมต้น 0595902E 1421127N 
จุดสิ้นสุด  0595344E1421370N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 599.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,634.00 ตารางเมตร 

 1,824,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 54 ล าดับที ่10 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่14 ล าดับที่ 13) 
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 103.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
380.00 ตารางเมตร 

  250,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 9 ล าดับที่ 1) 
23 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 
4.50 เมตร ระยะทางยาว 
373.00 เมตร หนา  
0.04  เมตร หรือพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกวา่ 
1,752.00 ตารางเมตร 

  550,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 9 ล าดับที่ 2) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. สายร้านเจ๊นุช  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น 0600140E  1422455N 
จุดสิ้นสุด  0600232E  1422454N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

รางระบายน้ ากวา้ง  0.30  
เมตร ระยะทางยาว 
102.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.70  เมตร 

  550,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 9 ล าดับที่ 3) 
25 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยข้างพนัธ์สุข 

หมูที่  2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น  0600022E 1421812N 
จุดสิ้นสุด  0599767E 1421695N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

รางระบายน้ ากวา้ง  
0.50 เมตร ระยะทางยาว
รวม 300.00  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

  900,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 58 ล าดับที ่24 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หนา้ที่ 6 ) 
26 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังคอกหมู หมูท่ี่ 2  

ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น  0600590E  1422286N 
จุดสิ้นสุด   0601142E  1422028N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 635.00  
เมตร  หนา  0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,905.00 ตารางเมตร 

  320,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 10 ล าดับที่ 4) 
27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ า 

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

1. เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
 

ถนนกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 76.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
190.00 ตารางเมตร ราง
ระบายน้ ากวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 79.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50  
เมตร 

  450,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 10 ล าดับที่ 5) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยกลาง ฝั่งขวา (ซอย 3 – ซอย 4)  
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านดอนขุนหว้ย) 
จุดเร่ิมต้น  0595359E  1422497N 
จุดสิ้นสุด   0594809E  1422735N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 603.00  
เมตร หนา 0.04  เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,658.00  ตารางเมตร 

  1,980,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 11 ล าดับที่ 6) 
29 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. สายขา้งศาลา  

หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0595359E  1422497N 
จุดสิ้นสุด   0594809E  1422735N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 330.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร 

  1,650,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 11 ล าดับที่ 7) 
30 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบหว้ยประโหมด  

หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านวังยาว) 
จุดเร่ิมต้น  0599762E  1423010N 
จุดสิ้นสุด   0599488E  1423153N 

ประชาชนมีถนน 
ในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
340.00 เมตร หนา  
0.20 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 1,635.00 
ตารางเมตร 

  98,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 11 ล าดับที่ 8) 
31 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายสะพาน หมู่ที ่2 ถึง สะพาน หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น  0600855E  1422150N 
จุดสิ้นสุด   0600638E  1422505N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 465.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
2,790.00 ตารางเมตร 

   1,510,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
สี่แยกหนองเผาถ่าน – ตลาดนัดวัดหนองเผาถ่าน 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น  05990897E  1423720N 
จุดสิ้นสุด   0598394E   1423899N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.00, 
3.00 เมตร ระยะทางยาว
รวม 1,545.00เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,830.00 ตารางเมตร 

   1,500,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงอิฐ  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น  0597863E  1423917N 
จุดสิ้นสุด   0597246E  1424420N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
2,500.00 ตารางเมตร 
 
ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 550.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
2,750.00 ตารางเมตร 

   1,800,000  
 
 
 
 
 
 
 
1,900,000 

ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ซอย 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านดอนขุนห้วย) 
จุดเร่ิมต้น  0596058E  1421490N 
จุดสิ้นสุด   0595801E  1420905N 

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 634.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,804.00 ตารางเมตร 

   1,300,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ฝั่งท่อ ค.ส.ล. ซอยหลังปั๊มเชลล์ แยกถนน  
ลาดยาง หมู่ที ่2 ต.ดอนขุนห้วย ถึง หลังบ้าน 
นายเวช  หมู่ที ่6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0599452E  1422428N 
จุดสิ้นสุด   0599716E  1422041N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

โดยท าการฝั่งท่อ ค.ส.ล. 
มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.80 
เมตร พร้อมบ่อพักความ
ยาวรวม 510.00 เมตร 

   1,900,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. จากครัวลุงมอด ถึง 
บ้านนายเมิน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0599961E  1422287N 
จุดสิ้นสุด   0600047E  1422585N 

๑. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 131.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 

    550,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
๒. ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. สายข้างบา้นนางละออ  จันทร์วิจิตร  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น  0600409E  1422058N 
จุดสิ้นสุด   0600444E  1422068N 

1. เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 14.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
49.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. กว้าง 0.20 เมตร 
ระยะทางยาว 33.00 
เมตร  ลึก 0.50 เมตร 

    200,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เลียบห้วยประโหมด หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น  0600868E  1422152N 
จุดสิ้นสุด   0601478E  1421433N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,130.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,390.00 ตารางเมตร 

    1,980,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยหลัง  ฝั่งซ้าย (ซอย3 – ซอย4)  หมู่ที่ 5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านดอนขุนหว้ย) 
จุดเร่ิมต้น  0595132E  1420985N 
จุดสิ้นสุด   0594756E  1421034N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
380.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 
2,280.00 ตารางเมตร 

    1,950,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

40 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ตลาดนัดวัดหนองเผาถ่าน-คลองชลประทาน 
 หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น  0597246E 1424420N 
จุดสิ้นสุด   0597906E 1423580N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00-
6.00 เมตร ระยะทางยาว
รวม 800 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที ่ 
ท าการไม่น้อยกวา่ 
5,000.00 ตารางเมตร 

    1,950,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 รวม  40 โครงการ   14,681,000 6,748,000 9,739,000 8,010,000 6,550,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต าบลเขาใหญ่ 
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยบ้านนายมด  หมูที่ ๑  ต.เขาใหญ ่ อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี (ชุมชนบ้านตลาดใหม่) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๒๗๐๓E  ๑๔๒๐๓๔๐N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๖๗๑E  ๑๔๒๐๕๗๕N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐ 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐.00 
ตารางเมตร 

630,000     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 62 ล าดับที ่13 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่10 ล าดับที่ 1 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน 

นายหาญ หมู่ที ่1 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านตลาดใหม่) 
จุดเร่ิมต้น 0601910E 1419779N 
จุดสิ้นสุด 0602086E  1419756N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 – 
3.50  เมตร ระยะทางยาว 
213.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 667.00 
ตารางเมตร 

469,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 59 ล าดับที ่3 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่15 ล าดับที่ 2) 
3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

สายต้นไทรชายเขาถึงศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน 
จังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๒๖๒๘E ๑๔๑๙๙๓๕N  
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๙๙๐E ๑๔๑๘๔๒๒N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐– 
๖.๐๐  เมตร ระยะทาง
ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อย
กว่า  ๑๑,๖๑๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๓,๕๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 60 ล าดับที ่5) 
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแจ๋ว 

หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น 0601962E  1419328N 
จุดสิ้นสุด  0601922E  1419319N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 
50.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 150.00 
ตารางเมตร 

91,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่16 ล าดับที่ 3) 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
60 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. สายเพชรเกษมถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ที ่3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0601439E 1418550N 
จุดสิ้นสุด  0600966E 1418457N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ผิวจราจรรวมรางว ี
กว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 483.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
และวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพกั   

4,457,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่17 ล าดับที่ 5) 
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน 

นางประสพ เสนทอง หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุนบ้านหว้ยหิน) 
จุดเร่ิมต้น 0600504E 1418397N 
จุดสิ้นสุด  0600269E 1418355N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 236.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
712.00 ตารางเมตร 

428,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่17 ล าดับที่ 6) 
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน 

นายสุชาต ิหมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๙๔๖๔E  ๑๔๑๘๒๘๔N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๒๘๖E  ๑๔๑๘๓๔๔N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๘๐.00 
เมตร หรือพื้นที่ท าการ   
ไม่น้อยกวา่ ๕๔๐.00 
ตารางเมตร 

35๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่10 ล าดับที่ 2 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเล็ก 

หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น 0599829E 1419813N 
จุดสิ้นสุด  0600085E  419994N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 – 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 
336.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 978.00 
ตารางเมตร 

578,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่18 ล าดับที่ 7) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบา้นป้าแพว 
หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น  ๐๖๐๐๕๓๘E ๑๔๑๙๕๖๓N  
จุดสิ้นสุด   ๐๖๐๐๕๘๓E ๑๔๑๙๕๘๐N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจร กวา้ง ๓.๐๐ 
เมตร   ระยะทางยาว 
๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ท า
การ  ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ 
ตารางเมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เล่มแรก หน้าที ่59 ล าดับที่ 1) 
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากซอยบ้าน

นางพล หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น  ๐๖๐๐๔๒๒E ๑๔๒๐๕๗๑N  
จุดสิ้นสุด   ๐๖๐๐๔๐๐E ๑๔๒๐๕๖๖N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจร กวา้ง ๒.๕๐  
เมตร  ระยะทางยาว  
๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกวา่ ๕๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

๔๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เล่มแรก หน้าที ่59 ล าดับที่ 2) 
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกบ้าน 

นางฉอ้อน ถึง บ้านนายเณร หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาใหญ)่ 
จุดเร่ิมต้น  0600512E 1420017N 
จุดสิ้นสุด  0600406E  1419993N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร 
ระยะทางยาว 110.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
220.00 ตารางเมตร 

147,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่18 ล าดับที่ 8) 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเรียน 

หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น 0599836E 1421436N 
จุดสิ้นสุด 0599811E  1421220N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 218.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
545.00 ตารางเมตร 

328,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่21 ล าดับที่ 14) 
13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ 

ตะวันตก หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น  ๐๕๙๙๖๖๐E ๑๔๑๔๑๐๕N   
จุดสิ้นสุด   ๐๕๙๙๗๐๘E ๑๔๑๓๗๒๒N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร 
ระยะทางยาว ๓๙๐.00 
เมตรหรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า ๑,๕๖๐.00 
ตารางเมตร 

800,000     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 60 ล าดับที ่7 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่11 ล าดับที่ 3 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยวงแหวนรอบนอก หมู่ที ่7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  (ชุมชนบา้นหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0600842E 1413191N   
จุดสิ้นสุด  0601556E 1413228N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 830.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
4,150.00  ตารางเมตร 

2,096,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่19 ล าดับที่ 9) 
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก  

ซอย 1 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0601691E 1415582N   
จุดสิ้นสุด  0602116E 1415571N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 432.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,512.00 ตารางเมตร 

848,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่22 ล าดับที่ 15) 
16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก  

ซอย 3 ตะวันออก ถึง แยกหมู่บา้นหนองยาว   
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเร่ิมต้น 0600539E 1412237N   
จุดสิ้นสุด  0599862E 1412907N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,008.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
5,040.00 ตารางเมตร 

2,441,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 66 ล าดับที ่32 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่19 ล าดับที่ 10) 
17 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยอ่างเก็บน้ าหุบกะพง 1 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0598678E 1412970N 
จุดสิ้นสุด 0597885E 1412734N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 830.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
4,980.00 ตารางเมตร 

2,389,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่22 ล าดับที่ 16) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
สายแยกถนนเพชรเกษมหุบกะพงเข้าบ้านไร่บน 
(ก.ม.๔) หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเร่ิมต้น  ๐๕๙๙๙๐๙E ๑๔๑๔๗๖๖N  
จุดสิ้นสุด   ๐๕๙๙๙๑๗E ๑๔๑๔๙๗๐N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจร กวา้ง ๕.๐๐  
เมตร  ระยะทางยาว  
๘๒๕.๐๐ เมตร หรือ  
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า
๔,๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร 

๑,๙๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 61 ล าดับที ่9) 
19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยกลางตะวันออก ซอย 4 ถึง ซอย 5  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเร่ิมต้น 0599673E 1411600N   
จุดสิ้นสุด  0599772E 1411279N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 328.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,968.00 ตารางเมตร 

1,073,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 65 ล าดับที ่25 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่20 ล าดับที่ 11) 
20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 

ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเร่ิมต้น 0599158E 1411497N   
จุดสิ้นสุด  0584630E 1411271N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 725.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
4,350.00 ตารางเมตร 

2,329,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 63 ล าดับที ่18 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่33 ล าดับที่ 17) 
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่แล้วรวย 

หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  ๐๖๐๑๑๕๓E ๑๔๒๐๒๑๔N  
จุดสิ้นสุด   ๐๖๐๑๒๔๕E ๑๔๒๐๒๕๑N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ระยะทางยาว ๙๙.๐๐ 
เมตร หรือ พื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า  ๓๙๖.๐๐  
ตารางเมตร 

๒๕๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 60 ล าดับที ่8)  

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กร่องระบายน้ า พร้อมวางท่อ  
ค.ส.ล. จากบ้านนางติ๊ด  ถึง ล าห้วยประโหมด  
หมู่ที่ ๑๑  ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๑๑๑๗E  ๑๔๒๑๑๔๔N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๑๒๕E  ๑๔๒๑๒๙๒N 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะแนวถนน 

ขนาดกวา้ง ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๑๒.00 
เมตร 

๓๓๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ป้องกันน้ ากัด
เซาะแนวถนนได้ 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่11 ล าดับที่ 4)  
23 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอย

เอนกพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0601614E 1419804N 
จุดสิ้นสุด  0601501E 1420123N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

วางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. dia.0.60 เมตร  
พร้อมบ่อพกั ระยะทางยาว 
343.00  เมตร 
 

1,162,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่20 ล าดับที่ 12) 
24 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยข้างโรงสีเจริญ

วัฒนา หมู่ที ่11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0601246E 1415981N   
จุดสิ้นสุด  0601601E 1419799N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร  
ระยะทางยาว 864.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 
0.60 เมตร 
 

2,604,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 62 ล าดับที ่14 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่21 ล าดับที่ 13) 
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางใจ 

หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น 0601399E 1419432N   
จุดสิ้นสุด 0601331E 1419412N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 71.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
248.50 ตารางเมตร 

 156,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่23 ล าดับที่ 18) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบ 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 

1. เพื่อให้
ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยั 
ในการสัญจร 
2. เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ 

โดยท าการติดตั้ง 
ไฟกระพริบ  
จ านวน 5 จุด 

 153,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจร 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เล่มแรก หน้าที ่63 ล าดับที่ 19 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่25 ล าดับที่ 23) 
27 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

สายคลองชลประทาน – บ้านห้วยหินล่าง  
หมู่ที่ 4  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบรุี 
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น  0600858E  1418418N 
จุดสิ้นสุด   0600250E  1418005N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 
224.00  เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกวา่ 
1,344.00 ตารางเมตร 

 610,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที ่2 ล าดับที ่1) 
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจือ  

หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น 0600017E 1419090N 
จุดสิ้นสุด  0599781E  419119N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  
ระยะทางยาว  232.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
464.00 ตารางเมตร 

 284,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่25 ล าดับที่ 24) 
29 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรทับทิม 

หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น 0600645E 1419735N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
9.325 เมตร ระยะทาง
ยาว 19.70 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกวา่ 
180.00 ตารางเมตร 

 107,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่25 ล าดับที่ 22) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
สายบ้านหนองยาว-หุบกะพง หมู่ที ่7   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น  0600661E 1415643N   
จุดสิ้นสุด   0599528E 1413288N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 – 
7.50 เมตร ระยะทางยาว 
2,503.00 เมตร 
หนา  0.04  เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
17,560.00 ตารางเมตร 

 4,820,000    ร้อยละของ
ประชาชน  
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เล่มแรก หน้าที ่62 ล าดับที่ 15 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่10) 
31 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นจัดสรร 

ซอย 3 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเร่ิมต้น 0597874E 1412053N   
จุดสิ้นสุด  0597916E 1412066N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ท าการไม่น้อยกว่า 195.00 
ตารางเมตร 

 109,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เล่มแรก หน้าที ่64 ล าดับที่ 24 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่23 ล าดับที่ 19) 
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจัดสรร 

ซอย 2 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเริ่มต้น 0597997E 1412019N 
จุดสิ้นสุด  0597896E 1411985N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 89.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
267.00 ตารางเมตร 

 168,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 63 ล าดับที ่17 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่24 ล าดับที่ 20) 
33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล.และ

วางท่อ ค.ส.ล. บริเวณถนนบ้านไร่บน ถงึ โครงการ
บีชวัลเล่ย์ หมู่ที ่9 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเร่ิมต้น 0600158E 1415782N 
จุดสิ้นสุด 0600144E 1416013N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทางยาว 227.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,589.00 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร และ
วางท่อ ค.ส.ล. dia. 0.60 เมตร
, dia. 1.00 เมตร ระยะทาง
ยาวรวม 466.00 เมตร 

 1,695,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่24 ล าดับที่ 21) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
สายกลางหมูบ่้านไร่บน หมู่ที ่9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี (ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเร่ิมต้น  0598198E  1415405N 
จุดสิ้นสุด   0599258E  1415586N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,280.00 
เมตร หนา  0.04  เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
7,680.00 ตารางเมตร 

 2,100,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 3 ล าดับที่ 2) 
35 ปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ า 

บริเวณข้างตลาดเทศบาล  หมู่ที ่1  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านตลาดใหม่) 
จุดเร่ิมต้น   0601106E 1419519N 
จุดสิ้นสุด   0601243E 1419606N 
 0601250E 1419560N 

1. เพื่อปรับปรุง
ทางระบายน้ า 
ให้ดีขึ้น 
2. เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร   
ยาว 199.00  เมตร 

  250,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่15 ล าดับที่ 1 และเปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2 หนา้ที่ 14) 
36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแสวง 

หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น  0602439E  1419832N 
จุดสิ้นสุด   0602428E  1419736N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 96.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร 

  310,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 4 ล าดับที่ 6) 
37 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบา้นนายธรรมพร  หมู่ที่ 6  

ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบา้นเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น  0599771E  1421457N 
จุดสิ้นสุด   0599735E  1421210N 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 250.00 
เมตรหนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร 

  100,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 4 ล าดับที่ 7) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางปิ่นรัตน์ หมู่ที่ 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี (ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเร่ิมต้น  0599455E 1412305N   
จุดสิ้นสุด   0599400E 1412466N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 165.00 
เมตร หนา  0.15  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า  
495.00 ตารางเมตร 

  330,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 5 ล าดับที่ 8) 
39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยกลางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0600857E 1413505N 
จุดสิ้นสุด  0600814E 1412922N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว  220.00 
เมตร หนา 0.04 เมตรหรือ
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ตารางเมตร 

  600,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เล่มแรก หน้าที ่64 ล าดับที่ 22 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 12) 
40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิท  

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 89.00 
เมตร หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
356.00 ตารางเมตร 

  230,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 5 ล าดับที่ 9) 
41 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยเขาโป่ง 1 หมู่ที่ 8  ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0598156E 1413786N   
จุดสิ้นสุด   0597835E  1413675N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 340.00 
เมตร หนา  0.04  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
2,040.00 ตารางเมตร 

  1,060,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 5 ล าดับที่ 10) 
42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6  

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 505.00 
เมตร หนา  0.04  เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
3,030.00 ตารางเมตร 

  1,600,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 6 ล าดับที่ 11) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น  
นายหม่อง หมู่ที่ 5  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น  0600127E  1418678N 
จุดสิ้นสุด   0600045E  1419030N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 373.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,305.50 ตารางเมตร 

  830,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เล่มแรก หน้าที ่59 ล าดับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 8) 
44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอ้อน  

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 62.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
186.00 ตารางเมตร 

  120,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 3 ล าดับที่ 3) 
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเยือง 

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

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 136.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
340.00 ตารางเมตร 

  220,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 3 ล าดับที่ 4) 
46 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน 

นายสมชาย หมู่ที ่4 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น  0600385E  1418645N 
จุดสิ้นสุด   0600552E  1418605N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 175.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.และ 
บ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 277.00 เมตร 

  1,200,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 4 ล าดับที่ 5) 
47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนางส่วง 

หมู่ที่ 5  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น  0598967E  1419041N 
จุดสิ้นสุด   0598705E  1419022N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 260.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า  
780.00 ตารางเมตร 

   500,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น
เขาไม้นวล ด้านทิศตะวันตก หมู่ที ่2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น  0601770E  1419780N 
จุดสิ้นสุด   0601903E  1419485N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 
ความยาวรวมบอ่พัก 
318.00 เมตร 

   1,200,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยทองสุข ถึง
บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี  (ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเร่ิมต้น  ๐๕๙๙๙๐๔E ๑๔๑๔๗๘๔N  
จุดสิ้นสุด   ๐๕๙๙๙๑๘E ๑๔๑๔๙๕๕N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๓.๐๐  เมตร           
ยาว  ๑๙๐.๐๐ เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า  
๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร 

   393,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 61 ล าดับที ่11) 
50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายจ าเริญ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเร่ิมต้น  0600149E 1415488N   
จุดสิ้นสุด   0600105E 1415481N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจาราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ท าการไม่
น้อยกว่า 105.00 
ตารางเมตร 

   72,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

51 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ซอยข้างวัดหุบกะพง ถึง สี่แยกบ้าน 
หนองยาว หมู่ที ่8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเร่ิมต้น  0599646E 1412370N   
จุดสิ้นสุด   0599494E 1413231N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 936.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
5,616.00 ตารางเมตร 

   1,684,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

52 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 
ตะวันออก หมู่ที ่7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น  0599673E 1414532N   
จุดสิ้นสุด   0599322E 1414413N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 370.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
1,850.00 ตารางเมตร 

   1,054,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น 
นางปราณี หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น  0602293E  1419879N 
จุดสิ้นสุด   0602291E  1419720N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 
160.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร 

    530,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

54 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายกลางบา้นหนองยาว ซอย 3 หมู่ที ่7 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น  0600842E 1413191N   
จุดสิ้นสุด   0601283E 1413640N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00-
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
885.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 
3,866.00  
ตารางเมตร 

    2,200,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยอ่างเก็บน้ าหุบกะพง 2 หมู่ที่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0597783E 1412900N   
จุดสิ้นสุด   0598412E 1413072N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00-
6.00 เมตร ระยะทางยาว 
655.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกวา่ 
3,847.00ตารางเมตร 

    2,300,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอย 8 ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี (ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเร่ิมต้น  0599167E 1410719N   
จุดสิ้นสุด   0598700E 1410567N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
490.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ท า
การไม่น้อยกว่า 
2,940.00 ตารางเมตร 

    1,700,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

57 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
สายเพชรเกษม-คลองชลประทานบ้านไร่เนิน  
(บ้านนายเปิ้ล ถึง บ้านนายดวงตา) หมูท่ี่ 3  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี  
(ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0600355E  1419616N 
จุดสิ้นสุด   0600532E  1419679N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ าในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

โดยท าการวางท่อ ค.ส.ล.
ขนาด 0.60 เมตร พรอ้ม
บ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทาง
ยาว 190.00 เมตร 

    670,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้การระบาย
น้ ามีประสิทธภิาพ 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต สายวัดเทพประสิทธิ ์– บอ่ตกปลา  
หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  ๐๖๐1788E ๑๔๒๐803N  
จุดสิ้นสุด   ๐๖๐๑160E ๑๔๒1077N 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจร กวา้ง ๕.๐๐ 
เมตร ระยะทางยาว  
700.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ท าการไม่น้อยกวา่  
3,50๐.๐๐ ตารางเมตร 

    1,660,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่66 ล าดับที่ 29) 
 รวม  58  โครงการ   29,440,000 10,202,000 6,850,000 4,903,000 9,060,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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         1.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต าบลนายาง 
1 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ ๑  

ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านบ่อ) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๔๗๑๙E  ๑๔๒๑๐๗๓N  
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๕๔๕๐E  ๑๔๒๐๗๔๓N 
 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายข้างลานตะกาดแดง
ไปบ้านนายสมยศกวา้ง 
๐.๘๐ – ๑.๒๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 71 ล าดับที ่9) 
2 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ ๒  

ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี   
(ชุมชนบ้านนายาง ๒) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๑๔๔๖E  ๑๔๒๓๔๒๔N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๑๗๔E  ๑๔๒๓๔๗๘N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๒๒๕E  ๑๔๒๓๓๔๒N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๓๘๙E  ๑๔๒๓๐๒๒N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายหนองกระสาถึงถนน
เลียบคลองชลประทาน
กว้าง ๐.๘๐ – ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๑,๔๐๐.๐๐ 
เมตร                
- สายจากรางระบายน้ า
เดิม–คลองระบายน้ าดีหนึ่ง 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางยาว ๓๔๐.๐๐ 
เมตร 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 69 ล าดับที ่3) 
3 ขุดลอกล าหว้ยยาง  

จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๙๓๙๓E  ๑๔๒๖๖๖๔N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๗๘๗E  ๑๔๒๔๘๙๓N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย  
หมู่ที่ ๓,๕,๘ ต.นายาง 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา 
,ชุมชนบ้านนายาง ๓,ชุมชน
บ้านเนินทราย,ชุมชน 
บ้านไร่) กวา้ง ๓.๐๐ – 
๑๕.๐๐ เมตรระยะทางยาว 
๕,๐๐๐.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 67 ล าดับที ่1) 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ ๓  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านนายาง ๓) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๖๙๔E  ๑๔๒๖๐๖๐N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๘๙๘E  ๑๔๒๔๖๙๖N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๒๙๘๙E  ๑๔๒๕๔๖๙N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๐๑๓E  ๑๔๒๕๗๔๑N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๐๐๖E  ๑๔๒๔๑๒๗N
จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๐๖E   ๑๔๒๓๘๕๘N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๒๖๗๘E  ๑๔๒๖๒๓๑N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๒๓๕E  ๑๔๒๐๔๑๒N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๒๙๓๑E  ๑๔๒๔๗๘๘N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๔๗๖E  ๑๔๒๔๓๖๕N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๓๕๒E  ๑๔๒๖๒๐๘N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๘๗๘E  ๑๔๒๔๔๕๙N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๑๙๑๑E  ๑๔๒๔๓๔๘N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๓๙๔E  ๑๔๒๔๖๔๕N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๒๘๓๔E  ๑๔๒๔๔๑๐N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๘๗๑E  ๑๔๒๔๒๙๑N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๙๘๑E  ๑๔๒๓๘๕๓N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๖๖๓E  ๑๔๒๓๘๓๒N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๑๖๒๑E  ๑๔๒๔๒๑๗N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๐๐๘E  ๑๔๒๔๐๖๖N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๒๔๙E  ๑๔๒๔๐๑๗N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๙๕๕E  ๑๔๒๓๗๙๕N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 
 

- สายคูนาดอน – ถนนนา
สามสิบ กว้าง ๐.๖๐–๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร 
- สายเลียบถนนนายาง –  
หนองบัว กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๖๐ เมตร 
- สายเชื่อมห้วยยาง – ตลาดนัด
นายาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว 
๒๕๑ เมตร 
- สายคลองสายหนึ่งถึงวัดนา
ยาง กว้าง ๐.๘๐–๑.๒๐ เมตร 
ยาว ๒,๔๒๘ เมตร 
- สายนาสามสิบ กว้าง  ๐.๖๐–
๐.๙๐ เมตร ยาว ๙๙๕ เมตร 
- สายคลองสายหนึ่งถึงที่ดิน
บริษัทเบียร์ช้างเลียบคูก านันทุย 
กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ 
เมตร 
- สายนานายอมรถึงคลอง
ระบายน้ าดีหนึ่ง กว้าง ๑.๐๐–
๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
- สายจากบ้านห้วยยาง – ข้าง
ไร่ป้าพ้อง พุดทัดศรี กว้าง 
๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร  ยาว 
๓๒๐ เมตร 
- สายต้ังแต่ถนนเพชรเกษมบ้าน
ท่า นานายเฉลิมหลังส านัก
ปฏิบัติธรรม นายางถึงที่ตานึก  
กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร  
ยาว ๗๗๐ เมตร 
- สายจากที่สาธารณ ประโยชน์
ถึงคลองระบายน้ าดีสาม  กว้าง 
๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๕ 
เมตร 
- สายข้างวัดนายาง – ที่ดิน
บริษัทเบียร์ช้าง  กว้าง ๑.๐๐ – 
๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร 

298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 ร้อยละของ
ประชาชน  
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 68 ล าดับที ่2 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่15 ล าดับที่ 1) 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์ 
หมู่ที่  ๓, ๔ ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านนายาง ๓,ชุมชนบ้านนายาง ๔) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๔๑๑E  ๑๔๒๓๙๒๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๕๓๘E  ๑๔๒๓๔๓๐N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 
 

สายหลังวัดนายาง ถึงบา้น 
นายชุบ  กว้าง ๑.๐๐ – 
๒.๐๐ เมตร  ยาว ๕๖๒ 
เมตร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน  
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 71 ล าดับที ่8 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่16 ล าดับที่ 2) 
6 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สาย

หนองกระสาติดไร่นายเสถียร  หมู่ที ่ 2 
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0601893E  1423193N 
จุดสิ้นสุด  0602085E  1423524N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 
 

ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3  
dia. 0.40 เมตร และ 
0.60 เมตร ระยะทางยาว 
230.00 เมตร 

  428,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 49 ล าดับที ่12 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หนา้ที่ 2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์ หมู่ที ่๕   
ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๑๑๐๕E  ๑๔๒๖๒๑๐N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๙๔๖E  ๑๔๒๕๔๕๒N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๒๕๑๒E  ๑๔๒๕๒๗๔N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๔๕๘E  ๑๔๒๕๐๑๙N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายหนองปลาหมอถึง 
หนองกระแช่  กว้าง 
0.๖๐  – ๑.๑๐ เมตร  
ยาว ๑,๔๔๑.๐๐  เมตร    
- สายจากล าหว้ยยาง – 
คลองระบายน้ าดีหนึ่ง  
กว้าง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๖๐ เมตร                       

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 70 ล าดับที ่6 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่18 ล าดับที่ 4) 
8 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์    

หมู่ที่ ๗  ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๘๓๙E  ๑๔๒๒๒๐๓N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๑๒๓E  ๑๔๒๑๕๙๑N
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๔๕๐๘E  ๑๔๒๑๗๐๑N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๗๑๙E  ๑๔๒๑๐๗๓N
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๘๑๙E  ๑๔๒๒๒๐๐N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๐๘๕E   ๑๔๒๑๕๘๖N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๔๔๖๔E  ๑๔๒๐๓๙๘N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๔๘๗E  ๑๔๒๑๒๖๐N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๔๐๙๕E  ๑๔๒๑๕๗๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๔๓๓๔E  ๑๔๒๑๒๖๐N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๗๑๑E  ๑๔๒๑๖๔๘N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๖๕๕E  ๑๔๒๒๒๒๙N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายคลองชลประทานไป
บ้านดอนกว้าง ๑.๐๐ – 
๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๗๑.๐๐ 
เมตร  
- สายบ้านดอน – บา้นบ่อ
กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร  
 - สายคลองชลประทานไป
บ้านดอน ฝั่งตะวันตก กว้าง 
๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว 
๕๕๐ เมตร 
- สายจากถนนบ้านบ่อหนา้
เขาตาจีน ถึง รางระบายน้ า
ติดคลองชลประทานบ้าน
ดอน  กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๒๐ 
เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
- สายจากสี่แยกบ้านดอน – 
เขาตาจีน กวา้ง ๐.๖๐ – 
๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๖๕ 
เมตร 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - สายเขาพระราม – คลอง
ชลประทาน กว้าง ๐.๖๐ – 
๑.๕๐ เมตร  ยาว ๖๐๐ 
เมตร 

        

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 69 ล าดับที ่4 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่17 ล าดับที่ 3) 
9 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์ หมู่ที ่๘  

ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี (ชุมชนบา้นไร่) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๘๐๘E  ๑๔๒๔๕๖๒N
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๑๔๗E  ๑๔๒๔๒๖๒N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๑๒๖๔E  ๑๔๒๔๖๑๙N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๖๐๗E  ๑๔๒๔๒๒๕N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๓๖๙E  ๑๔๒๕๐๕๒N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๕๐๗E  ๑๔๒๔๗๓๔N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายบ้านนายบังเอิญ ถึง 
ถนนลาดยางบ้านหนอง 
งูเหลือมสุดเขตที่นานายพิน
กว้าง ๑.๐๐ –๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร               
- สายจากคลอง
ชลประทาน ผ่านบา้นนาย
ส าราญชนถนนเพชรเกษม
บ้านท่า กวา้ง๑.๐๐ – 
๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๖๘.๐๐
เมตร 
- สายเลียบคลอง
ชลประทาน,ตะโกนอ้ย 
กว้าง ๐.๘๐-๑.๒๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 70 ล าดับที ่5) 
10 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 9 

ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านนายาง) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๓๗๘๓E  ๑๔๒๓๔๑๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๓๘๖๗E  ๑๔๒๓๒๓๐N 
 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายจากนานางชว่ยถึง
ที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง กว้าง 
๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ 
เมตร                
 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได ้

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 71 ล าดับที ่7) 
 รวม  10  โครงการ   1,585,000 1,585,000 2,013,000 1,585,000 1,585,000    

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต าบลดอนขุนห้วย 
1 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์ หมู่ที ่๑  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๘๙๕๐E  ๑๔๒๕๗๗๒N
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๗๓๑E  ๑๔๒๕๗๙๓N
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๙๔๐๐E  ๑๔๒๖๒๙๕N
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๕๖๘E  ๑๔๒๖๒๑๔N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๘๕๕๒E  ๑๔๒๕๖๒๙N
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๐๗๙E  ๑๔๒๔๔๙๙N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๘๗๔๐E  ๑๔๒๖๒๑๐N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๒๑๓E  ๑๔๒๖๒๖๔N 
 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายเลียบถนนลาดยาง
กลางหมู่บ้าน กวา้ง  
๐.๗๐ – 1.๐๐ เมตร ยาว 
๘๕๐.๐๐ เมตร             
- สายไร่ผัก  กว้าง ๐.๖๐ – 
๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ 
เมตร 
- สายโรงฆ่าสัตวก์ว้าง 
๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร   
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร 
- สายข้างบ้านนาย
ประเทือง กวา้ง ๐.๖๐ – 
๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๓๐.00 
เมตร 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
 ๒. สามารถรกัษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 75 ล าดับที ่5 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่12 ล าดับที่ 1) 
2 ฝังท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนหว้ย   

อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดที่ ๑ ๐๕๙๘๙๓๖E  ๑๔๒๖๓๘๑N  
จุดที่ ๒ ๐๕๙๙๐๗๓E  ๑๔๒๖๓๕๑N 
จุดที่ ๓ ๐๕๙๙๒๑๓E  ๑๔๒๖๒๖๔N   

เพื่อระบายน้ าฝนท่วม
บ้านของประชาชนและ
พื้นที่ท าการเกษตร 

โดยท าการฝังท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด ๐.๖๐ เมตร จ านวน 
๓๖ ท่อน ระยะทางยาวรวม 
๓๖.00 เมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง บ้านของ
ประชาชนและพื้นที่ท า
การเกษตร 
๒. สามารถเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับการเกษตร
ได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่12 ล าดับที่ 2) 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ ๒  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านร่องระก า) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๓๓๕E  ๑๔๒๑๕๐๔N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๑๓๘E  ๑๔๒๑๘๑๐N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายโรงแรมเพชรชะอ า
กว้าง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร             

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 75 ล าดับที ่6) 
4 ขุดลอกล าหว้ยประโหมด  

(ชุมชนในเขตเทศบาล) 
จุดเร่ิมต้น๐๕๙๗๐๐๑E  ๑๔๒๓๒๙๘N 
จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๑๖๗E  ๑๔๒๐๖๑๑N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

หมู่ที่ ๒,๓,๔, ๖,๗   
ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๑,๒,๖  
ต.นายาง และหมู่ที่ ๑๑ 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี
กว้าง ๕ - ๑๐ เมตร     
ยาว ๘,๐๐๐.๐๐ เมตร 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 74 ล าดับที ่3) 
5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ ๓  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี 
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน)            
จุดเร่ิมต้น๐๕๙๘๗๔๑E  ๑๔๒๒๔๑๗N 
จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๔๕๒E  ๑๔๒๒๖๖๒N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๘๓๔๖E  ๑๔๒๔๗๗๔N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๘๘๙๗E  ๑๔๒๔๔๐๗N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๘๘๑๗E  ๑๔๒๒๑๖๗N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๑๖๕E  ๑๔๒๒๖๐๔N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๗๗๘๓E  ๑๔๒๒๙๗๗N
จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๐๔๐E  ๑๔๒๓๒๘๓N
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๗๔๓๑E  ๑๔๒๓๒๕๙N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๗๖๕๗E  ๑๔๒๓๖๑๓N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายหลังบ่อปลา กว้าง 
๑.๕๐– ๒.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร           
- สายข้างปั๊มน้ ามันบางจาก 
กว้าง ๑.๕๐–๒.๕๐ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐.๐๐ เมตร 
- สายบ้านนายสม กว้าง 
๑.๐๐–๑.๕๐ เมตร ยาว 
๔๕๐.๐๐ เมตร                         
- สายคลองชลประทาน ถึงถนน
คอนกรีต กว้าง ๐.๖๐–๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร 
– สาย ก.ม.๕  กว้าง  
๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร                  

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 74 ล าดับที ่4) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ ๔  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๑๑๑๒E  ๑๔๒๓๐๕๙N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๘๖๙E  ๑๔๒๒๑๓๘N
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๗๔๒๙E  ๑๔๒๔๔๙๗N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๗๘๒๒E  ๑๔๒๔๑๘๖N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๗๒๕๘E  ๑๔๒๔๓๗๒N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๗๘๘๕E  ๑๔๒๓๙๙๘N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๖๕๑๓E  ๑๔๒๔๐๑๙N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๖๕๑๖E  ๑๔๒๔๔๔๕N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙6934E  ๑๔๒๔671N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๗154E  ๑๔๒4161N 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๖849E  ๑๔๒๔888N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๖775E  ๑๔๒๔550N 
 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายจากคลองถึงล าห้วย
ประโหมด  
กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๘๐.๐๐เมตร                          
- สาย ๑   
กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๕๐ เมตร  
ยาว  980.๐๐ เมตร 
- สายเตาอิฐ  
กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐.๐๐เมตร 
– สายบา้นนางหาด  
กว้าง ๐.๘๐ – ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร  
- สายเตาอิฐ – ล าห้วย 
ประโหมด  
กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร 
ยาว ๕๕๕.00 เมตร 
- สายนายนาค 
กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร 
ยาว 462.00 เมตร 

134,000 139,000 139,000 139,000 139,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 
 
 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 73 ล าดับที ่1 ,เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 4 และเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุงท่อ ค.ส.ล. ภายในชุมชน หมู่ที่ ๔  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
๑. ๐๕๙๖๕๑๗E  ๑๔๒๔๖๖๘N 
๒. ๐๕๙๖๕๒๘E  ๑๔๒๔๕๙๘N 
๓. ๐๕๙๖๒๑๐E  ๑๔๒๔๖๓๑N 
๔. ๐๕๙๖๑๒๓E  ๑๔๒๔๓๕๓N 
๕. ๐๕๙๗๕๓๒E  ๑๔๒๔๒๒๖N 
 

เพื่อระบายน้ าฝนท่วม
บ้านของประชาชนและ
พื้นที่ท าการ เกษตรและ
เก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร  
และ ๑.๐๐ เมตร  
ความยาวรวม ๖๒.00 
เมตร จ านวน ๕ แห่ง 
๑. บริเวณในซอยบ้าน  
นายสยาม 
๒. บริเวณปากซอยบ้าน     
นายสยาม 
๓. บริเวณถนนสายเพชร
เกษม-หัวเกาะสุดเขต
เทศบาล 
๔. บริเวณโค้งถนนคอนกรีต
สายไปบ้านหนองขานาง 
๕. บริเวณหลังป้ายชุมชน
บ้านหัวเกาะ  

๒๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง บ้านของ
ประชาชนและพื้นที่ท า
การเกษตร 
๒. สามารถเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับการเกษตร
ได้ 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่13 ล าดับที่ 1) 
8 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ ๖  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๙๙๔๕E  ๑๔๒๒๔๕๓N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๖๙๘E  ๑๔๒๒๓๗๘N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายข้างร้านแซ่บ 
กว้าง ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร             

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 75 ล าดับที ่7) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์ 
หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านวังยาว) 
จุดเร่ิมต้น ๐๕๙๙๓๘๙E  ๑๔๒๓๓๘๗N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๖๔๙E  ๑๔๒๓๓๖๖N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๗๔๘E  ๑๔๒๓๐๕๙N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๘๗๐E  ๑๔๒๒๑๓๗N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๑๐๖E  ๑๔๒๓๕๓๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๑๒๙E  ๑๔๒๓๐๕๘N 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๗๔๘E  ๑๔๒๓๐๕๙N 
จุดสิ้นสุด  ๐๕๙๙๙๐๕E  ๑๔๒๓๕๔๕N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายเพชรเกษม-เสา
โทรศัพท์ กวา้ง ๑.๐๐ – 
๓.๐๐ เมตร  ยาว 
๕๐๐.๐๐  เมตร                         
- สายคลองชลประทาน– 
ห้วยประโหมด  
กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๙๘๘.๐๐ เมตร 
-สายฝั่งทิศตะวันออก  
กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร            
- สายฝั่งทิศตะตก  
กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร                 

๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 73 ล าดับที ่2) 
10 ดาดเหมือง ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสม หมูท่ี่ 3  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น 0598485E 1422467N 
จุดสิ้นสุด 0598586E 1422618N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

ขนาดปากเหมอืง  
กว้าง 1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 180.00 
เมตร  ลึก 0.60-1.00 
เมตร 

   200,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 รวม  10  โครงการ   1,496,000 959,000 959,000 1,159,000 959,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต าบลเขาใหญ่ 
1 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองระบายน้ า

บริเวณถ้ าเขาไม้นวล  หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น 0602100E 1419480N 
จุดสิ้นสุด  0602600E 1419805N 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
2. เพื่อระบายน้ าใน
ชุมชน 

ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 181.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.70 – 
0.80 เมตร 
 

356,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 78 ล าดับที ่5 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่26 ล าดับที่ 1) 
2 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์ 

หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๒๕๕๗E ๑๔๑๘๔๔๕N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๙๓๐E ๑๔๑๙๖๑๔N   

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

- สายบ้านชายเขาถึงบ้าน
นายเชือน กวา้ง ๒.๐๐ – 
๒.๕๐ เมตร ยาว 
๑,๒๕๐.๐๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 77 ล าดับที ่1) 
3 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเรียงหิน 

ยาแนวล าหว้ยหิน หมู่ที ่๔ ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๕๙๘E  ๑๔๑๘๖๓๐N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๕๙๐E  ๑๔๑๘๗๐๙N 

เพื่อป้องกันการ 
กัดเซาะแนวตลิ่ง  

กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร 

๑,๐๒๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ป้องกันน้ ากัด
เซาะแนวตลิ่ง   และ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง 
๒. ท าให้กกัเก็บน้ าไว้
ใช้ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่19 ล าดับที่ 1) 
4 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์ หมู่ที ่๖   

ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๘๗๖E ๑๔๑๙๓๘๒N  
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๐๙๖๙E ๑๔๒๐๐๖๙N   

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

กว้าง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 77 ล าดับที ่2) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ดาดคอนกรีตเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น 0599803E 1420990N 
จุดสิ้นสุด 0599922E 1420996N 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
2. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ าในชุมชน 

ขนาดปากเหมอืง 
กว้าง 1.40 เมตร 
ระยะทางยาว 170.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 – 
0.70 เมตร 

196,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 26 ล าดับที ่2) 
6 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า   

หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบรุี 
เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟา้ให้สามารถ
ใช้งานได้  

โดยท าการซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ าพื้นที่ท าการไม่น้อย
กว่า ๕,๖๕๐ ตารางเมตร 

๑,๒๔๒,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน  
ที่พึงพอใจ 

ท าให้เกษตรกร หมู่ที ่
๗ ต.เขาใหญ่  มีน้ าใช้
ท าการเกษตรได้อยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่19 ล าดับที่ 2) 
7 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์     

หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๑๒๗๐E ๑๔๒๐๐๙๕N  
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๑๔๙๘E ๑๔๒๐๑๒๕N   

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วม 

กว้าง ๐.๗๐ – ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
๒. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 77 ล าดับที ่3) 
8 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท าการเกษตร 
2. เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่ท้ายล าหว้ย 

ขนาดสันฝายสูง 1.20 
เมตร พร้อมดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด กว้าง 
7.00 เมตร  
ยาว 24 เมตร  

 390,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้สามารถกัก
เก็บน้ าได้ 
2. ท าให้ประชาชนมี
น้ าใชเ้พื่อท าการเกษตร 
3. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท้ายล า
ห้วย 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 27 ล าดับที ่4) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ขุดลอกล าห้วยหิน หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น 0599004E 1417869N 
จุดเร่ิมต้น 0599052E 1418133N 
จุดสิ้นสุด  0600566E 1418609N 

1. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ าที่มีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
และป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 
เมตร 

 219,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพ 
2. ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
3. ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 28 ล าดับที ่5) 
10 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง

สาธารณประโยชน์ บริเวณบา้นนายยม   
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0600925E  1420410N 
จุดสิ้นสุด  0601117E  1420397N 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
2. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ าในชุมชน 

ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 238.00 
เมตร  

  250,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
2. ท าให้ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่12 ล าดับที ่1) 
11 วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น  0600084E 1414703N   
จุดสิ้นสุด   0600453E 1415300N 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
 

โดยท าการวางท่อ HDPE 
dia. 160 มม. ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร 

   800,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 78 ล าดับที ่6) 
 รวม  11  โครงการ   2,934,000 729,000 370,000 920,000 120,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 1.3 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต าบลนายาง 
1 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนายสายันต ์ 

หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
จุดเริมต้น 0605135E 1420737N 
จุดสิ้นสุด  0605252E 1420580N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
270 เมตร 

93,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่29  ล าดับที ่1) 
2 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนางจอย  

หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
จุดเริมต้น  0605078E1420636N 
จุดสิ้นสุด   0605060E1420507N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
189 เมตร 

78,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่29  ล าดับที ่2) 
 รวม  2  โครงการ   171,000        

ต าบลดอนขุนห้วย 
1 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนายเหวิก  

หมู่ที่  3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านหนองเผาถา่น) 
จุดเร่ิมต้น  0596998E  1423559N 
จุดสิ้นสุด   0596716E  1423068N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 110 มม. 
ระยะทางยาว  570.00 
เมตร 

 230,500    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่12 ล าดับที ่1) 
2 ขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึง  

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

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia 110 มม. 
ระยะทางยาว 435.00 
เมตร 

 199,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่13 ล าดับที ่2) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ขยายเขตประปา ซอยมหาจ าเริญ  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านหวัเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น  0596371E  1423831N 
จุดสิ้นสุด   0596405E  1424034N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia 110 มม. 
ระยะทางยาว 208.00 
เมตร 

 120,900    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่13 ล าดับที ่3) 
 รวม  3  โครงการ    550,400       

ต าบลเขาใหญ่ 
1 ก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมี พร้อมระบบ 

สูบจ่ายสารเคมี ประปาหนองข้าวนก  
หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี

เพื่อให้มีสถานที่จัดเก็บ
สารเคมีที่เป็นระเบียบ
และสารมารถใช้
สารเคมีที่เก็บและใช้
งานได้สะดวก 

ก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมี 
ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๘.๐๐ เมตร  และ
ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๔.๕๐ เมตร จ านวน  
๒ หลัง  พร้อมระบบจา่ย
สารเคมี 

55๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

๑.ท าให้มีสถานที่
จัดเก็บสารเคมีที่เป็น
ระเบียบและสารมารถ
ใช้สารเคมีที่เก็บและใช้
งานได้สะดวก  
๒. ท าให้มีระบบสูบ
จ่ายสารเคมีตามขนาด
และมาตรฐาน ท าให้
การบริการจา่ย
น้ าประปาใหก้ับ
ประชาชนได้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560  หนา้ที่ 20 ล าดับที ่1 และแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2560) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างรั้ว,ประตู บริเวณพื้นที่ประปา 
หนองข้าวนก หมู่ที ่๕ ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี

๑. เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
๒. เพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด 

ก่อสร้างรั้ว , ประตู 
ระยะทางยาวรวม ๓๕๐ 
เมตร 

๔๒๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

๑. ท าให้มีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
๒. ท าให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด 
๓. สามารถป้องกัน
บุคคลภายนอกและ
สัตว์เล้ียงเข้าออกได ้

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560  หนา้ที่ 21 ล าดับที ่2) 
3 ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านนางเอ  

หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเริมต้น  0600073E 418829N 
จุดสิ้นสุด   0599970E 418789N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ   
HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาวรวม 
225 เมตร 

177,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 29 ล าดับที ่3) 
4 ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้าน 

หนองยาว (จากแยก ซอย 12)  
(ชุมชนบ้านหนองยาว)  
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
จุดเริมต้น 0600510E 413659N 
จุดสิ้นสุด 0600495E  1413455N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
355 เมตร 

438,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 30 ล าดับที ่4) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนายวิทย์   
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเริมต้น 0600234E 1412548N  
จุดสิ้นสุด 0600243E  1412630N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 63 มม.   
ระยะทางยาว 85 เมตร 

135,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 30 ล าดับที ่5) 
6 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนางแมว  

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) 
จุดเริมต้น 0598209E 415187N 
จุดสิ้นสุด 0597898E  1415073N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
320 เมตร 

97,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 30 ล าดับที ่6) 
7 ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านนายบญุชนะ  

หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเริมต้น 0600218E 1415392N 
จุดสิ้นสุด 0600221E  1415464N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
74 เมตร 

72,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 31 ล าดับที ่7) 
8 ปรับปรุงท่อประปา ซอยทองสุข  

หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเริมต้น 0599567E 1414932N 
จุดสิ้นสุด 0599583E  1415197N 
จุดสิ้นสุด 0599297E  1414954N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
580 เมตร 

292,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 31 ล าดับที ่8) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ขยายเขตประปา สายคลองชลประทาน  
ซอยบ้านนางสิรินารถ  หมู่ที ่9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเริมต้น 0601650E 1416463N 
จุดสิ้นสุด 0601290E  1416534N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
385 เมตร 

115,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 31 ล าดับที ่9) 
10 ขยายเขตประปา ซอย 5 – ซอย 7 ตะวนัออก 

สายที่ 1 หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเริมต้น 0599441E 1411590N 
จุดสิ้นสุด  0599586E 1411129N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
480 เมตร 

170,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 32 ล าดับที ่10) 
11 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 – ซอย 4  

ตะวันออก สายที่ 2 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเริมต้น 0599756E 1412046N 
จุดสิ้นสุด  0599658E 412338N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
333 เมตร 

137,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 32 ล าดับที ่11) 
12 ขยายเขตประปา ซอย 4 – ซอย 3 ตะวนัออก 

สายที่ 1 หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเริมต้น 0599337E 1411910N 
จุดสิ้นสุด 0599233E  1412227N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
333 เมตร 

125,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 32 ล าดับที ่12) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ขยายเขตประปา สายเลียบถนนเพชรเกษม – 
หุบกะพง ซอย 3 - ซอย 5 ตะวันตก   
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบรุี 
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเริมต้น 0598750E 1412067N 
จุดสิ้นสุด  0598937E 1411471N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
624 เมตร 

249,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 33 ล าดับที ่13) 
14 ขยายเขตประปา แยกซอย 3 ตะวันออก 

สายที่ 3 หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า 
 จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเริมต้น 0600214E 1412533N 
จุดสิ้นสุด  0600614E 1411602N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
1,000 เมตร 

442,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 33 ล าดับที ่14) 
15 ขยายเขตประปา บริเวณ ซอย 8 ตะวันออก ถึง

ซอย 9 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเร่ิมต้น  0599178E  410718N 
จุดสิ้นสุด 0599261E  1410461N   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.200 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
270 เมตร 

300,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 33 ล าดับที ่15) 
16 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 - ซอย 5 

ตะวันออก  สายที ่2 หมู่ที ่10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเริมต้น 0599756E 1412049N 
จุดสิ้นสุด  0599855E 1411719N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
339 เมตร 

163,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 34 ล าดับที ่16) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ปรับปรุงท่อประปา ตั้งแต่ทางเข้า 
ห้วยหินบน - บา้นนายอ าพล  จา่ราช  
หมู่ที่ 4  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเริมต้น 0600667E 1418931N 
จุดสิ้นสุด 0601206E 1417934N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
1,135 เมตร 

450,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 34 ล าดับที ่17) 
18 ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา  

หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
 

เพื่อให้ระบบกรองน้ า 
ประปามีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพน้ าที่สะอาด 
ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

โดยท าการปรับปรุงระบบ
กรองน้ าประปา ขนาดกวา้ง 
2.55 X 2.80 เมตร  
จ านวน  2 บ่อ  

195,800     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ระบบกรอง
น้ าประปามี
ประสิทธิภาพที่ดี มี
คุณภาพน้ าที่สะอาด 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่34 ล าดับที่ 18) 
19 ก่อสร้างบ้านพกัพนักงานเวรสูบน้ าประปา  

หมู่ที่ 3  ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
 

1. เพื่อให้มีบ้านพักเวร
ส าหรับเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานประจ า 
2. เพื่อให้การควบคุม 
ดูแล และปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 16 
ตารางเมตร 

224,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานมีที่พัก
สามารถควบคุม ดูแล
ระบบประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่35 ล าดับที่ 19) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ปรับปรุงท่อประปา สายถนนหนองยาว - 
บายพาส (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเริมต้น 0604623E 1414623N 
จุดสิ้นสุด 0601042E  1414475N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
628 เมตร 

 317,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่35 ล าดับที่ 20) 
21 ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้าน 

หนองยาว (จากแยกถนนบายพาส - หนองยาว) 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเริมต้น 0600619E 1414603N 
จุดสิ้นสุด  0600575E 1414251N   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
355 เมตร 

 172,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่36 ล าดับที่ 21) 
22 ขยายเขตประปา ถนนหนองยาว -บายพาส  

(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเริมต้น 0600067E 1414557N 
จุดสิ้นสุด  0601640E 1414476N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 
1,680 เมตร 

 634,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่36 ล าดับที่ 22) 
23 ปรับปรุงท่อประปา สายแยก ซอย 3 

ตะวันออก ถึง โครงการชะอ าพูลวิลล่า  
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเริมต้น 0600208E 1412539N 
จุดสิ้นสุด 0599933E  1412923N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia. 75 มม. 
ระยะทางยาวรวม 
480 เมตร 

 238,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่36 ล าดับที่ 23) 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ปรับปรุงท่อประปา บริเวณซอย 3- 
ซอย 2  ตะวันตก หมู่ที ่8 ต.เขาใหญ ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเริมต้น 0597924E 1411904N  
จุดสิ้นสุด 0598145E  1411981N 
จุดเริมต้น 0597896E 1411987N 
จุดสิ้นสุด 0597905E  1411990N 
จุดเริมต้น 0597871E 412056N 
จุดสิ้นสุด  0597921E  412067N 
จุดเริมต้น 0597946E 1418122N 
จุดสิ้นสุด  0597847E 1412130N 
จุดเริมต้น 0598731E 1412066N 
จุดสิ้นสุด  0597449E 1411661N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.63 มม.   
dia.110 มม. 
dia.160 มม. 
ระยะทางยาวรวม 
2,039 เมตร 

 1,280,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่37 ล าดับที่ 24) 
25 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก   

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหุบกะพง 1) 
จุดเริมต้น 0598755E 1412078N 
จุดสิ้นสุด 0601480E  1412945N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.160 มม.   
ระยะทางยาว 2,860  
เมตร 

 1,684,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่37 ล าดับที่ 25) 
26 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 5 ตะวันออก   

หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเริมต้น 0598960E 1411436N 
จุดสิ้นสุด 0599855E  1411719N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.160 มม.   
ระยะทางยาว 940 เมตร 

 607,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่38 ล าดับที่ 26) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 ตะวันออก   
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเริมต้น 0598860E 1411760N 
จุดสิ้นสุด  0600338E  412236N 

เพื่อปรับปรุงท่อประปา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
และประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค 
บริโภคอยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  
HDPE dia.160 มม.   
ระยะทางยาว 
1,556  เมตร 

 1,015,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่38 ล าดับที่ 27) 
28 ก่อสร้างบ้านพกัพนักงานเวรสูบน้ าประปา 

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
 

1. เพื่อให้มีบ้านพักเวร
ส าหรับเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานประจ า 
2. เพื่อให้การควบคุม 
ดูแล และปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 
ตารางเมตร 

 640,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ท าให้เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานมีที่พัก
สามารถควบคุม ดูแล
ระบบประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่39 ล าดับที่ 29) 
29 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ า 

ประปาเทศบาล  หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี
 

1. เพื่อปรับปรุงรั้ว
ประปาให้อยู่ในสภาพดี 
มีความปลอดภยัและ
ป้องกันบุคคลภายนอก
หรือสัตว์เข้าไปใน
บริเวณสระประปา
เทศบาล 
2. เพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแก่
การใช้งาน 

โดยท าการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดสูง 2.30 เมตร   
ระยะทางยาว 213.00  
เมตร 

 819,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ท าให้รั้วประปาอยู่
ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัย และป้องกัน
บุคคลภายนอกหรือ
สัตว์เข้าไปในสระ
ประปา 
2. สถานที่มีความ
ปลอดภัยเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่38 ล าดับที่ 28) 
 รวม  29  โครงการ   4,751,800 7,406,000       

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
        :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑ แผนงานงบกลาง 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ๑.เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต  และ
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลฯ มีรายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น 
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลตนเองได้ 
ไม่เป็นภาระต่อสังคม 

เชิงปริมาณ 
- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนายาง 
๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จ านวน ๒,๘๕๗ ราย 
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จ านวน ๓,๐๙๗ ราย 
๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จ านวน ๓,๓๔๗ ราย 
๔. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จ านวน ๓,๕๙๗ ราย 
5. ปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 3,847 ราย 
เชิงคุณภาพ 
- จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพมีคุณภาพชวีิตดี
ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
โดยเบิกจา่ยให้ผู้สูงอายุ
เดือนละ ๑ ครั้ง ตามช่วง
อาย ุ

๒๒,๔๗๗,๒๐๐ 
 

๒๔,๒๓๓,๒๐๐ ๒๕,๙๘๙,๒๐๐ ๒๗,๗๔๕,๒๐๐ 29,501,200 ๑.จ านวน
ผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
๒. ร้อยละ
ของผู้สูงอายุ
มีความพึง
พอใจต่อการ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

๑. ผู้สูงอายุมีรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 
๒. ผูสู้งอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและเป็น
การบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ครอบครัว 
๓. ผู้สูงอายุมีขวัญ
และก าลังใจดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่85 ล าดับที่ 1) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ๑. เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนพกิารใน
เขตเทศบาลที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กบัคน
พิการในเขตเทศบาล 
๓. เพื่อให้คนพิการใน
เขตเทศบาลมีรายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น 

เชิงปริมาณ 
-คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบล นายาง 
๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕๐๐ ราย 
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จ านวน ๖๐๐ ราย 
๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จ านวน ๗๐๐ ราย 
๔. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จ านวน ๘๐๐ ราย 
5. ปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 800 ราย 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๘๐ ของผู้พิการมี 
ความพึงพอใจต่อการที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ด าเนินการเบิกจา่ยเดือน
ละ ๑ ครั้ง รายละ ๘๐๐ 
บาท 

๔,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๗๖๐,๐๐๐ 
 

๖,๗๒๐,๐๐๐ 
 

๗,๖๘๐,๐๐๐ 7,680,000 เชิงปริมาณ 
-จ านวนผู้
พิการที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้พิการ
มีความพึง
พอใจต่อการ
ที่ได้รับเบี้ย 
ยังชีพ 

๑.คนพิการที่มีรายได้
และความเป็นอยู่ที ่
ดีขึ้น 
๒. คนพิการมี
คุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้นและเป็น
การบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ครอบครัว 
๓. คนพิการมีขวัญ
และก าลังใจดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่86 ล าดับที่ 2 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่22 ล าดับที่ 1) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๑. เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์
ในเขตเทศบาลที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์
และครอบครัวสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
สุข  
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาลฯ มี
รายได้และมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จ านวน ๗๕ ราย 
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จ านวน ๗๕ ราย 
๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จ านวน ๗๕ ราย 
๔. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จ านวน ๗๕ ราย 
5. ปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 80 ราย 
เชิงคุณภาพ 
- จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นอยา่งน้อยร้อยละ 
๘๐ โดยเบิกจ่ายเดือนละ 
๑ ครั้ง คนละ ๕๐๐ บาท 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

480,000 ร้อยละของ
ผู้ป่วยเอดส์
มีความพึง
พอใจต่อ
การได้รับ
เบี้ยยังชีพ 
 

๑. ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัวมีรายได้ 
เพื่อใช้ในการด ารง
ชีพเพิ่มมากขึ้น 
๒. ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญ
และก าลังใจดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่87 ล าดับที่ 3 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่23 ล าดับที่ 2) 
 รวม  3  โครงการ   27,727,200 30,443,200 33,159,200 35,875,200 37,661,200    

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยัและการ
ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันภัยและ 
ระงับภัยต่าง ๆ 
สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ได้เมื่อ 
เกิดภัย 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ความรู้ ความสามารถ
ด้านการป้องกันและ
ระงับภัยต่าง ๆ และ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ประชาชน
และเครือข่าย 
ด้านการป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภยั 

จัดอบรมประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
ต าบลนายาง จ านวน 
100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐  
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความพึง
พอใจต่อการ
เข้าร่วม
โครงการ 

๑. สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันภัยและระงับ
ภัยต่าง ๆ ไปใช้แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได้ 
๒. น าความรูเรื่อการ
ป้องกันและระงับภยั
เบื้องต้นไปถ่ายทอด
ให้แก่ผู้อื่นได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่88 ล าดับที่ 1 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้าที ่4 ล าดบัที่ 1) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผา่นการ
ฝึกอบรมมีความพรอ้มตื่นตัวและ
เข้าใจวิธกีารดับเพลิงอยา่ง
แท้จริง 
๒. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ให้มีความพรอ้มในการ
ป้องกัน และระงับเหต ุ
สาธารณภยัต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและ
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน จ านวน ๓๐ คน 
เป็นระยะเวลา ๓ วัน โดย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
และอื่น ๆที่เกีย่วข้องและ
จ าเป็นในโครงการ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรมมี
ความพึง
พอใจต่อการ
เข้าร่วม
โครงการ 

๑. เจ้าหน้าที่มีความ
ตื่นตัว และพรอ้มรับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 
๒. เจ้าหน้าที่ที่ผา่น
การฝึกอบรมเข้าใจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองมากยิ่งขึ้น 
มีใจรักในการเสียสละ
ส่วนตนและอุทิศตน
เพื่อประโยชน์สว่นร่วม 
๓. เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจวธิีการ
ดับเพลิง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่89 ล าดับที่ 2) 
3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมดา้น
ทักษะ และความรู้ความช านาญ
ให้แก่เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง ใน
การปฏิบัตกิารช่วยเหลือผู้
ประสบอัคคีภัย  
ได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้การประสานการ
ปฏิบัติ การสื่อสาร การเข้าให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เจ้าหนา้ที่ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและมูลนิธิต่าง ๆ ไม่
ซ้ าซ้อน 

จัดอบรมฝึกซ้อมเจ้าหนา้ที่
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั/อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน
ของเทศบาลต าบลนายาง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑๐๐ คน 
เป็นระยะเวลา ๑ วัน โดย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
และอื่น ๆที่เกีย่วข้องและ
จ าเป็นในโครงการ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความพึง
พอใจ 

๑.เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง มีความรู้และ
ความช านาญในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลอืผู้
ประสบอัคคีภัยใน
อาคารสูงได้อย่าง
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ทดสอบสภาพความ
พร้อมการใช้งานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ยานพาหนะ อุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้อยู่ในสภาพการใช้
งานจริง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่89 ล าดับที่ 3) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

๑. เพื่อเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏบิัติงาน
ให้กับ อปพร. 
๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รู้ถึง
บทบาท หนา้ที่ และภารกิจของ  
อปพร.          
๓. เพื่อให้สมาชิก (อปพร.) 
แสดงวิสัยทัศน์ ประชุมพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กัน 

อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือนและเจ้าหนา้ที่
ประจ าศูนย ์อปพร. 
เทศบาลต าบลนายาง 
จ านวน ๗๐ คน 
เป็นระยะเวลา ๕ วัน 
โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุ และอื่นทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งในโครงการ 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 250,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความพึง
พอใจต่อการ
เข้าร่วม
โครงการ 

๑.อปพร. มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่พัฒนา
มากขึ้น และของ
เทศบาลต าบลนายางมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 
๒. อปพร.ได้รู้ถึง
บทบาทหน้าทีแ่ละ
ภารกิจของ อปพร. 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่90 ล าดับที่ 4) 
5 โครงการกู้ชีพกูภ้ัย ๑. เพื่อให้บริการชว่ยเหลือ

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอบุัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
และส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่ใกล้
ที่สุด โดยให้บริการในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบลนายาง และพื้นที่
ใกล้เคียง 
๒. เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ปลอดภยั 
ถูกต้องตามมาตรฐาน ลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บและ
อาการปว่ยทีอ่าจส่งผลถึงชีวิตได้ 
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับ
มาตรฐาน 

ให้ความช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือเจ็บปว่ย
ฉุกเฉิน ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลนายางและพื้นที่
ใกล้เคียง ด้วยความ
รวดเร็ว ปลอดภยั และ
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
โดยเป็นแทนค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น อปพร.
ที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภยั 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็น 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
ได้รับบริการ 

ประชาชนสามารถ
เรียกใช้บริการจาก
หน่วยกู้ชีพเทศบาล
ต าบลนายางได้ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิด
การเจ็บป่วยฉกุเฉิน
หรือประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบริการที่มี
มาตรฐานตามระบบ
บริการการแพทยก์่อน
ถึงโรงพยาบาลตลอด
ทั้งลดการสูญเสียหรือ
ลดการเกิดความพกิาร
ที่เกิดขึ้นจากการ
เจ็บป่วยดังกลา่ว 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่91 ล าดับที่ 5) 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยัและ
การป้องกันภัยให้แก่นักเรียน 

1. เพื่อจัดอบรมเยาวชนให้มี
ความรู้ในด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยต่าง ๆ สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิด
ภัย 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง
เบื้องต้นอย่างปลอดภยั 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกความ
ปลอดภัยทางด้านการปอ้งกัน
และระงับอัคคีภัย 

จัดอบรมนักเรียน 
จ านวน 100 คน 

- - - - - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความพึง
พอใจต่อการ
เข้าร่วม
โครงการ 

1. เยาวชนที่เขา้ร่วม
การฝึกอบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
2. เยาวชนที่ผา่นการ
ฝึกอบรมจะเป็นแกน
น าในการ
ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน
และขยายผลสู่สังคม
ทางอ้อม 
3. เยาวชนมีความคิด
พื้นฐานในการเสียสละ
ท างานเพื่อส่วนรวม 
4. เยาวชนที่ผา่นการ
อบรมสามารถใช้
เครื่องมืออุปกรณ์
ดับเพลิงเบื้องต้นได้
อย่างถูกตอ้งและ
ปลอดภัย 
5. เป็นการรณรงค์
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
การป้องก้นและระงับ
อัคคีภัยฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 62 ล าดับที ่1) 
 รวม  6  โครงการ   580,000 580,000 580,000 580,000 580,000    

 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

 
     2.3 แผนงานการศึกษา        103 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็ก
นักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัย 
ที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
2. เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและเพยีงพอ 
3. เพื่อให้เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และมกีารจัดกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนอยา่งเหมาะสม 
กับวยั 

1) อาหารกลางวัน  
(2-5 ปี) จ านวน 350 คน  
2) ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว (2-5 ปี) 
จ านวน 350 คน  
3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) 
จ านวน 350 คน 
ประกอบดว้ย 
- ค่าหนังสือเรียน  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1,175,000 2,649,000 2,649,000 2,649,000 2,649,000 จ านวนเด็ก
ที่ได้รับการ
จัดสรรตาม
เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 

1. เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลานามยัที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและมี
น้ าหนัก สว่นสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
2. เด็กมีสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม
และเพียงพอ 
3. เพื่อให้เด็กมีหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และมกีารจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะ สมกับวัย 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 92 ล าดับที ่1  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561  หนา้ที่ 2 ล าดับที่ 1) 
2 อาหารเสริม (นม)  1. เพื่อให้เด็กได้มีอาหารเสริม 

(นม) ดื่มทุกวัน เป็นการพัฒนา
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง 
2. เพื่อพัฒนาร่างกายของ
นักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ าหนกั 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

1) เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบล
นายาง 10 ศูนย์ จ านวน 
350 คน 
2) นักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 10 แห่ง 
จ านวน 1,600 คน 
 

3,610,000 4,056,000 4,056,000 4,056,000 4,056,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับ
อาหารเสริม 
(นม)  
ครบทุกคน 

1. เด็กได้มีอาหาร
เสริม (นม) ดื่มทุกวัน 
เป็นการพัฒนา 
เสริมสร้างร่างกายให้
แข็งแรง 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง และมีน้ าหนกั 
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 93 ล าดับที ่2  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561  หนา้ที่ 3 ล าดับที่ 2) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

- ปี 2561 จ านวน 
นักเรียน 16 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 22 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 25 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 27 คน  
 

64,000 88,000 
 
 

100,000 108,000  แบบประเมิน 1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่25 ล าดับที่ 1  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 46 ล าดับที่ 1) 
4 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านนายาง 
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย 

- ปี 2561 จ านวน  
นักเรียน 142 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 170 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 175 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 180 คน  
 

568,000 680,000 700,000 720,000  ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

       3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่26 ล าดับที่ 2  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 47 ล าดับที่ 2) 
5 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านหนองยาว 
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

- ปี 2561 จ านวน
นักเรียน 350 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 476 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 506 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 534 คน  
 

1,400,000 1,904,000 2,024,000 2,136,000  ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่124 ล าดับที่ 1  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 48 ล าดับที ่3) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

- ปี 2561 จ านวน
นักเรียน 135 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 135 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 140 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 145 คน  
 

540,000 540,000 560,000 580,000  ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่27 ล าดับที่ 4  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 49 ล าดับที่ 4) 
7 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านหุบกะพง 
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
 

- ปี 2561 จ านวน
นักเรียน 140 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 130 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 135 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 140 คน 

560,000 520,000 540,000 560,000  ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

       3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่129 ล าดับที่ 6  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 50 ล าดับที ่5) 
8 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านเนินทราย 
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

- ปี 2561 จ านวน
นักเรียน 40 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 35 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 40 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 45 คน  
 

160,000 140,000 160,000 180,000  ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่127 ล าดับที่ 4  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 51 ล าดับที ่6) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

- ปี 2561 จ านวน
นักเรียน 142 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 185 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 190 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 195 คน  
 

712,000 740,000 760,000 780,000  ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560  หนา้ที่ 26 ล าดับที ่3  และเพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หน้าที่ 52 ล าดับที่ 7) 
10 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านหนอง 
เผาถ่าน 

1. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ 100 % ทุก
วันอย่างทั่วถึงร้อยละ 100 

- ปี 2561 จ านวน
นักเรียน 155 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 150 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 145 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 150 คน  
 

620,000 600,000 580,000 600,000  นักเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันครบ 
100 % ทุก
วันอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 100 

1. เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันครบ 100 % 
ทุกวัน 
2. เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่
สะอาด มีประโยชน ์
และถูกหลกั
โภชนาการ ครบ 5 หมู ่
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 
5 หมู่ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
5.เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้
ที่ดีขึ้น 
6. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

       3.นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
4. เด็กนักเรียนมีผล
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
5. เด็กนักเรียนมี
น้ าหนัก สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่126 ล าดับที่ 3  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 53 ล าดับที ่8) 
11 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนชาวไร่ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

- ปี 2561 จ านวน
นักเรียน 145 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 165 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 178 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 189 คน  
 

580,000 660,000 712,000 756,000  ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่125 ล าดับที่ 2  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 54 ล าดับที ่9) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระก า 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
เจริญเติบโตเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้บุตรหลาน 

- ปี 2561 จ านวน
นักเรียน 124 คน 
- ปี 2562 จ านวน
นักเรียน 124 คน 
- ปี 2563 จ านวน
นักเรียน 125 คน 
- ปี 2564 จ านวน
นักเรียน 127 คน  

496,000 496,000 500,000 508,000  ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่127 ล าดับที่ 5  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 55 ล าดับที ่10) 
13 โครงการเปิดบ้านวิชาการ

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
ต าบลนายาง 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้วยตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้แต่ละกลุ่ม
วิชาที่เรียนมา 
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 
 

นักเรียนและครูจ านวน 
500 คน จาก 10 
โรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
(อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านร่องระก า) 

150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
อย่างเต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
กล้าแสดงออก 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูได้
เกิดความพัฒนาในด้านเทคนิค
วิธีการสอนโดยดูผลจากการ
ประเมินของนักเรียน 

       3. ครูได้พัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนและมีความ
กระตือรือร้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความ
ทัดเทียมโรงเรียนอื่น ๆ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่130 ล าดับที่ 7  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 56 ล าดับที ่11) 
14 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่

ท านองสรภัญญะ 
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะใน
สถานศึกษาอย่างแพร่หลาย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ สรรเสริญคุณพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
3. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ
น้อมน าหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พุทธศาสนาเป็นหลกัปฏบิัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2 ใน
เขตเทศบาลต าบลนายาง 
จ านวน 10 โรงเรียน 
(อุดหนุนโรงเรียนนิคม 
สร้างตนเองเขื่อนเพชร) 

50,000 50,000 50,000 50,000  จ านวน
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

1. นักเรียนใกล้ชิดพระ
รัตนตรัยการสวดมนต์
หมู่ท านองสรภัญญะ 
สรรเสริญคุณพระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ 
และพระสังฆคุณ ก่อ
เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง
ใจจากการสวดมนต์ 
ได้รับความเบิกบานใจ
สงบและเป็นสุข 
2. นักเรียนที่เข้าร่วม
ประกวดสามารถเป็น
แบบอยา่งให้กับ
นักเรียนผู้อื่นได้ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้
ด้านพิธี และการสวด
มนต์ที่ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2560  หนา้ที่ 28 ล าดับที ่6  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 57 ล าดับที่ 12) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการออกก าลังกายและ 
เล่นกีฬา 
2. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและสังคม 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  
สร้างจิตส านึกและปลกูฝังให้
นักเรียนรักการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
4. เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และสังคม 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเขต 2 ในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
จ านวน 10 โรงเรียน 
(อุดหนุนโรงเรียนนิคม 
สร้างตนเองเขื่อนเพชร) 

100,000 105,000 105,000 105,000  จ านวน
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

1. นักเรียนจาก 10 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลนายาง
ได้มีโอกาสร่วม
แสดงออกซ่ึงกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาทกุ
ประเภททุกระดับ 
2. เกิดการมีส่วนรว่ม
ในการด าเนินการ
ร่วมกัน 
3. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงที่
นอกเหนือจากการ
เรียนในชั้นเรียน และ
โรงเรียนของตนเองซ่ึง
ไม่เกิดความ
หลากหลายทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะวิชาการ 
4. นักเรียนมี
ความสามารถในเชิง
กีฬาจะได้รับการ
พัฒนาไปสู่การแข่งขัน
ระดับที่สูงขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2560  หนา้ที่ 27 ล าดับที ่5  และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 58 ล าดับที่ 13) 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ๑. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง สิทธิและ
หน้าที่ของตนเองและสังคม 
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีระเบยีบวินยั มีความ
สามัคคี มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ 
๓. เพื่อให้เด็กมีความภูมิใจใน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง ทั้ง
ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ ๒,๐๐๐ คน 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- เด็กมีความกล้า
แสดงออก มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
- เด็กมีระเบียบวินัย ความ
สามัคคี 
โดยเป็นค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่า
เช่าเต็นท์ เก้าอี้ เวท ีค่า
ดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และอื่น ๆที่เกีย่วข้องและ
จ าเป็น 

๓๘๐,๐๐๐ 
 

๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ 380,000 ร้อยละของ
เด็กและ
เยาวชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 
วันเด็ก 

๑.เด็กและเยาวชนมี
โอกาสแสดงความรู้ 
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
๒. เด็กมีระเบียบวินยั 
และมีความสามัคคี 
๓. เด็กมีความภูมิใจใน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
๔. เด็กกล้าคิด กลา้
แสดงออกในส่ิงที่ดีใน
การท ากจิกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 94 ล าดับที ่3) 
17 โครงการอบรมและประชุม

ผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก 
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๑. เชิงปริมาณ 
- ครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
30 คน 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
จ านวน ๓๕๐ คน 
๒. เชิงคุณภาพ  
- เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ร้อยละของ
เด็กได้ 
รับประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

๑.นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเทศบาลต าบล
นายาง 
๒. เกิดสัมพันธภาพ
ระหว่างบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก น ามา
ซ่ึงความร่วมมือในการ
ดูแลปกครองนักเรียน 
และการพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ๓. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครอง
นักเรียนในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และพัฒนาการด้าน 
ต่าง ๆ ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส
พบปะกบัครูผู้สอน ท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียน อันเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างครู
และผู้ปกครองนักเรียน ซ่ึงจะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนและร่วมกัน
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหานกัเรียน 

- เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเกี่ยวกับเด็ก
ร่วมกัน 
โดยเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร  และ
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งและ
จ าเป็น 

      ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับทราบข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
๔. ผู้ปกครองและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการด้านตา่ง ๆ
ของเด็กได้อย่างดี 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 95 ล าดับที ่4) 
18 โครงการเพิ่มศักยภาพของ

พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 
๑. เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็ก เห็น
ความส าคัญของการด าเนินงาน
ศูนย์เด็กเล็ก การอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวัยและพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และได้
มาตรฐานของกรมอนามยั 
๒. เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ที่จ าเป็นในการส่งเสริม
พัฒนาการศึกษา และปฏบิัติได้
ถูกต้อง 
๓. เพื่อให้พนักงานครูและผู้ดูแล
เด็กได้รับความรู้และส่งเสริม
ประสบการณ์สามารถน ามาปรับ
ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครู และผู้ดูแลเด็กทั้ง 
10 ศูนย์ ในสังกัด
เทศบาลฯ จ านวน 30 
คน 
- บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 7 คน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูและผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้อันจะเป็น
ประโยชน์ในการท างาน 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

๑.ครูและผู้ดูแลเด็ก 
เห็นความส าคัญของ
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 
๒. ครูและผู้ดูแลเด็ก
ได้รับความรู้และ
สามารถน าไปประยุกต์
ในการปฏิบัติงานได ้
๓.ครูและผู้ดูแลเด็ก
สามารถปฏบิัติงาน
เป็นไปตามแนวทาง
เดียวกัน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับ
ความรู้ สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้โดย
การจัดอบรมเสริมความรู้
และประสบการณ์ด้าน 
ต่าง ๆ สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  
ณ หอประชุม (อาคาร
ญาณโมลี) เทศบาลต าบล 
นายาง และศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่โดยมีค่า
สมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม คา่
วัสดุ เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 

        

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 96 ล าดับที ่5  และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562) 
19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก 

๑. เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เห็นความส าคัญ
ของการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและ
พัฒนาคุณภาพไปสู่ศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู ่และได้มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๑๐ 
ศูนย์ ในสังกัดเทศบาล
ต าบลนายาง จ านวน  
๙๐ คน 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ๑.จ านวนคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

คณะกรรกมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข้าใจในบทบาท
ของตนเองมากขึ้น 
และพร้อมที่จะเขา้มา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้มีประสิทธภิาพในการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้าใจ
บทบาทของตนเอง 
โดยเป็นค่าสามนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
เอกสารประกอบการ
อบรม และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

     ๒. ร้อยละของ
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความพึงพอใจ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

  

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 97 ล าดับที ่6) 
20 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านหนองยาว  
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้เด็กมีพื้นที ่
ใช้สอยในการเรียนอย่าง
เหมาะสม 

ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร 
ยาว 23.00 เมตร หรอื
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
316.00 ตารางเมตร 

 4,500,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
มีความพึง
พอใจที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีอาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานที่กรมฯ 
ก าหนด 
2. เด็กมีพื้นที่ใช้สอย
ในการเรียนอยา่ง
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 97 ล าดับที ่7 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่40 ล าดับที่ 1) 
21 ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชาวไร่ หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กชาวไร่ มีบริเวณรอบ ๆ 
อาคาร มีสภาพ 
ใช้งานได้ตามปกติ และมีความ
ปลอดภัยต่อเด็ก 
2. เพื่อให้มีภูมิทัศน ์
ที่น่ามอง 

โดยท าการเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกวา่ 75 
ตารางเมตร หนา 0.10 
เมตร  

 72,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
มีความพึง
พอใจที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ใช้งาน
ได้ตามปกติ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชาวไร่มีบริเวณรอบๆ 
อาคารมีสภาพที่ใช้
งานได้ตามปกติและมี
ความปลอดภยัต่อเด็ก 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชาวไร่มีภูมิทัศน์ที่น่า
มอง 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่40 ล าดับที่ 2) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านร่องระก า หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี 

1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านร่องระก า  
มีพื้นที่ในการจัดกจิกรรม
กลางแจ้งอยา่งเพียงพอ 
2. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านร่องระก า 
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

ขนาดกวา้ง 14.60 เมตร 
ยาว 17.20เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที ่
ท าการไม่น้อยกวา่ 144 
ตารางเมตร 

 81,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
มีความพึง
พอใจที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม 
และไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านร่องระก ามี
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างเพียงพอ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านร่องระก า 
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่41 ล าดับที่ 3) 
23 ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองเผาถ่าน หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านหนองเผาถ่าน มี
พื้นที่กลางแจ้งในการจัด
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ใช้สอยใน
การเรียนอยา่งเหมาะสม 

ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร 
ยาว 19.00 เมตร หรอืมี
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
100 ตารางเมตร 

 123,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
มีความพึง
พอใจที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
กลางแจ้งมาก
ขึ้น 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้น 
2. เด็กมีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่41 ล าดับที่ 4) 
 รวม  23  โครงการ   11,275,000 18,694,000 14,186,000 14,478,000 6,705,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 

     
     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ          118 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สบืสานงาน
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัด
ขบวนแห่สงกรานต์ กอ่
พระเจดีย์ทราย การสรง
น้ าพระ การแสดงมหรสพ 
เป็นต้น โดยมีประชาชน
เข้าร่วมจ านวน 28 ชุมชน 
โดยเป็นค่าเงินรางวัล
ประกวดขบวนแห่
สงกรานต์ของชุมชน เงิน
รางวัลประกวดก่อพระ
เจดีย์ทรายของชุมชน เงิน
รางวัลประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งของชุมชน 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องขยาย
เสียงของโครงการ ค่าจ้าง
เวที ไฟ พร้อมเครื่องปั่น
ไฟ ค่าเช่าบริการเต๊นท์
และเก้าอี ้ค่าพลุในพธิีเปิด
งาน ค่าทรายละเอยีด 
ค่าจ้างตกแต่งขบวนแห่
สงกรานต์ของเทศบาลฯ 
ค่าจัดท าพวงมาลยัและ
ดอกไม้ส าหรับรดน้ าพระ
และผู้สูงอายุ ค่าจ้างเหมา
ร าวงย้อนยุค ค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ส าหรับใช้ในการจัดงาน
สงกรานต์ 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม
วันสงกรานต์ 

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 110 ล าดับที ่1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562) 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ๑.เพื่อถวายเป็นราชสักการะและ
แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก 
ความสามัคคี 
๓. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
นายาง 

๑. ประชาชนในชุมชน
และบุคคลทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน  
๒. พิธีถวายเครื่องราช
สักการะ จุดพล ุ
และร าถวายพระพร 
๓. ปลูกต้นไม้ จ านวน 
๓,๐๐๐ ต้น 
โดยเป็นค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าพิธกีาร  
ค่าเทียน  และอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเข้า
ร่วมโครงการ 

๑. ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
๒. ประชาชนเกิด
ความรัก  ความ
สามัคคีในชุมชน 
๓. ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 110 ล าดับที ่2) 
3 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ ๑. เพื่อถวายเป็นราชสกัการะ

และแสดงความจงรักภกัดีแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชน- 
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก 
ความสามัคคี 
๓. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

๑. ประชาชนในชุมชน
และบุคคลทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
๒. พิธีถวายเครื่อง
สักการะจุดพลุ และ 
ร าถวายพระพร 
๓. ปล่อยปลา จ านวน 
๕๐,๐๐๐ ตัว 
โดยเป็นค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าพิธกีาร ค่า
เทียน  และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเข้า
ร่วมโครงการ 

๑. ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ความ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 
๒. ประชาชนเกิด
ความรัก ความสามัคคี 
 

กองการศึกษา 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          ๓. ประชาชนเทิดทูน
พระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 111 ล าดับที ่3) 
4 โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

วันส าคัญทางพุทธศาสนา 
จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา 
และน าเทียนพรรษาไป
ถวายวัดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
จ านวน ๗ วัด โดยมีชุมชน
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๒๘ ชุมชน โดยเป็นค่าพิธี
การ ค่าเทียน  และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 35,000 ๑.จ านวนวัดที่
จะน าเทียน
จ าน าพรรษา
ถวาย 
๒. ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 111 ล าดับที ่4) 
5 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ๑. เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลนายางได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
๒. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนายางเกิดความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนายางมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ โดยมี
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
จ านวน ๒๘ ชุมชน 
โดยเป็นค่าเช่าเต้นท์ ค่า
เก้าอี้ ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน 
ค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑. จ านวน
ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
๒. ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเข้า
ร่วมโครงการ 

๑. ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และห่างไกล
จากยาเสพติด 
๒. ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง
เกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
๓. ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนายางมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 112 ล าดับที ่5) 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ๑.เพื่อให้ประชาชนหา่งไกลยา
เสพติดได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
๒. เพื่อสร้างความสามัคคีกันใน
หมู่คณะ 
๓. เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
เล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและ
รู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ได้แก ่  
ตระกร้อ ฟุตบอล เปตอง  
วอลเลย์บอล เป็นต้นโดยมี
ผู้เข้าร่วม จ านวน ๓๐๐ 
คน โดยเป็นค่าตอบแทนผู้
ตัดสิน ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม  
ค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๒. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
โครงการ 

๑. ประชาชนหา่งไกลยา
เสพติด ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์
๒. สร้างความสามัคคีกัน
ในหมู่คณะ 
๓. ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 112 ล าดับที ่6) 
7 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลง

พื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย 
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

จัดกิจกรรมสอนเด็ก
เยาวชนและประชาชน 
ขับร้องเพลงพวงมาลัย 
และกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง ทั้ง 28 ชุมชน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ได้รับการสืบทอด 

กอง
การศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 42 ล าดับที ่1) 
8 โครงการจัดงานวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 

1. เพื่อถวายเป็น 
ราชสักการะและแสดงความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก 
ความสามัคคี 

1. ประชาชนในชุมชน
และบุคคลทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
ประมาณ 1,000 คน 
2. ถวายเครื่องราช
สักการะ ประดับธง
สัญลักษณ์ ประดับธงชาต ิ
ประดับไฟ 

 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเข้า
ร่วมโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ความส านกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
แด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ
ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

       2. ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความ
รักความสามัคคี 
ในชุมชน 
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการ เทิดทูน 
พระเกียรติคุณของ 
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หวั 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่14 ล าดับที ่2) 
9 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 3  

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

1. เพื่อให้มีสถานที่ออก 
ก าลังกาย 
2. เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์
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. มีสถานที่ออก 
ก าลังกาย 
2. คนในชุมชน 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
3. เกิดความ
สามัคคีในชมุชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่14 ล าดับที ่1) 
10 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลัง

กายกลางแจ้ง 
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 

๑. เพื่อให้ชุมชนได้มีเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง 
๒. เพื่อให้ประชาชนภายใน
ชุมชนได้ใช้เวลาว่างในการออก
ก าลังกาย 

ติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง บริเวณ หมู่ที ่๔ 
ต.ดอนขุนห้วย จ านวน 
๑๕  ชนิด 

  ๒๗๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการติดตั้ง
เครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง 

๑. ชุมชนมีเครื่อง
ออกก าลังกาย 
๒. ประชาชนใช้
เวลาว่างออก 
ก าลังกาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่113  ล าดับที ่7) 
 รวม 10  โครงการ   1,330,000 2,630,000 1,900,000 1,630,000 1,630,000    

 

แบบ ผ.02 
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    2.5 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่น 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค การ
ระบาดของโรคในท้องถิ่น 

อาสาสมัครสาธารณสุข
และเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๓๐๐ คน  
เพื่อเป็นค่าอบรม ค่าจา้ง
เหมาประกอบอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 ๑. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 
๒. อัตราการ
ป่วย/ตายโรค
ในท้องถิ่น 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและลด
อัตราการเจ็บปว่ย
จากโรคในท้องถิ่น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่99  ล าดับที่ 1) 
2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ

ภาคประชาชน 
๑. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด
ด้านองค์ประกอบของงาน
สาธารณสุขที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 
๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 

อาสาสมัครในเขตเทศบาล
ต าบลนางยาง  
เพื่อค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
และเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง  
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
ค่าวิทยากรบรรยาย และ
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งและ
จ าเป็น 

๙๕๐,๐๐๐ 
 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 950,000 ๑. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรมตาม
โครงการ 
๒. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชนของ
ตนเอง 

งานสาธารณสุขมูล
ฐานได้พัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตาม
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่99  ล าดับที่ 2) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และควบคุมประชากรสุนัขและ
แมว 

1. เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว 
2. เพื่อควบคุมจ านวนประชากร
สุนัขและแมว 
3. ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าจากสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คน 

การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
ในเขตเทศบาลต าบล 
นายาง 

120,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
จ านวนสุนัข
และแมวที่
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

1. ชุมชนปลอดโรค 
พิษสุนัขบ้า 
2. ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค 
พิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่100  ล าดับที ่3  แก้ไขคร้ังที่ 1/2561 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หนา้ที่ 44 ล าดับที่ 4) 
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนายาง 
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

จัดฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุ 
จ านวน ๕๐๐ คน  เพื่อ
เป็นค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
บรรยาย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ 
ค่าอุปกรณ์ยืดเหยยีด
ส าหรับฝึกก าลังกล้ามเน้ือ
แขน ค่าจา้งท าชุดความรู้
การออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 
๒. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถน าใช้
ในชีวิต 
ประจ าวันได้
อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี
ขึ้นและสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่าง 
มีสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่100  ล าดับที ่4) 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านสาธารณสุข 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน 
สาธารณสุข 

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
ประชาชนในด้าน
สาธารณสุข ได้แก ่โรค
เอดส์/แม่วัยใส/ท้องก่อน
แต่ง/ยาเสพติด เป็นต้น 
จ านวน ๑๐๐ คน  เพื่อ
เป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารวา่ง และ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก  

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๒. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ
น าไปใช้ใน 

เยาวชนและ
ประชาชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติตัวได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ค่าเช่าหอประชุมพร้อม
เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา
รถยนต์โดยสาร ค่า
วิทยากร ค่าจา้งท าชุด
ความรู้ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

     ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม 

  

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่101  ล าดับที ่5) 
6 โครงการการให้บริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
๑. เพื่อจัดตั้งหน่วยกู้ชีพเทศบาล
ต าบลนายาง และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลนายาง 
๒. เพื่อให้ประชาชนที่เจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
มีมาตรฐานอย่างทันท่วงท ี
๓. เพื่อให้ระบบบริหารจัดการ
งานแพทย์ฉกุเฉินของเทศบาล
ต าบลนายางสามารถด าเนินงาน
บริการการแพทยฉ์ุกเฉินแก่
ประชาชนได้ 

จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉกุเฉิน
ของเทศบาลต าบลนายาง 
จ านวน ๑ ชุด พร้อม
ให้บริการประชาชนตลอด 
๒๔ ชั่วโมง เพือ่เป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม
ต่าง ๆ และค่าใช้จา่ยอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
ให้บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

๑.ประชาชนที่
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการบริการ
อย่างมีประสิทธ ิ
ภาพทัว่ถึงและเท่า
เทียมกัน 
๒. ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการปฏิบัติที่
ได้มาตรฐานจนพ้น
ภาระฉกุเฉินหรือ
ได้รับการ
บ าบัดรักษาเฉพาะ
อย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่103  ล าดับที ่7) 
7 โครงการหมอหมู่บ้าน  

เทศบาลต าบลนายาง 
1. เพื่อให้มีหมอหมู่บ้านที่ผ่าน
การอบรมตามหลกัสูตรประจ า
ในชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนจะไปรับบริการที่หน่วย
รักษาพยาบาลภาครัฐ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนจิตอาสาในเขต
เทศบาลทั้ง 28 ชุมชน 

205,200     ร้อยละ 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 

ประชาชนในชุมชน
ได้รับการดูแล
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ทันท่วงที
จากจิตอาสาใน
ชุมชน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ยกระดับมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนในการ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ตลอดจน
เกิดความสามัคคีในชุมชน 

         

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 43  ล าดับที่ 2) 
8 โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน เทศบาลต าบลนายาง 
1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
รับรู้เรื่องประโยชน์ของเกลือ
ไอโอดีน 
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
ความตระหนักในการใช้เกลือ
ไอโอดีน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนายางทั้ง 28 
ชุมชน 

121,400     ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

1. ประชาชนใน
ชุมชนทุกหลังคา
เรือนใช้เกลือที่มี
ส่วนผสมของ
ไอโอดีน 
2. ประชาชใน
ชุมชนปลอดโรคที่
เกิดจากการขาด
สารไอโอดีน 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 43  ล าดับที่ 3) 
9 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 

ตามพระราชประสงค์ 
1. เพื่อให้มีหมอหมู่บ้าน 
ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ประจ าในชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชน 
ในชุมชนได้รับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นก่อนจะไปรับบริการที่
หน่วยรักษาพยาบาลภาครัฐ 
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนฝนการ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันตลอดจนเกิด
ความสามัคคีในชุมชน 
4. เพื่อเป็นการทบทวนและต่อ
ยอดความรู้ใหก้ับผู้ที่ผ่านการ
อบรมหมอหมู่บา้น 

จัดอบรมประชาชนจิต
อาสาในเขตเทศบาลทั้ง 
28 ชุมชน และเจา้หนา้ที่
ผู้เกี่ยวข้อง  
จ านวน 190 คน 

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

ประชาชนในชุมชน
ได้รับการดูแล
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ทันท่วงที
จากจิตอาสาใน
ชุมชน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายตลอดจน
ยกระดับมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่15  ล าดับที่ 1) 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้และมี
พฤติกรรมการตรวจมะเร็งเต้านม 
ที่ถูกต้องด้วยวิธีสามนิ้ว สามสัมผัส 
(Triple Touch)  
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาค
เครือข่ายในการร่วมด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
3. เพื่อลดอัตราการตายจาก
โรคมะเร็งเต้านมในสตรี 

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

 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วย
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
(กรณีถ้ามีก้อน
เนื้องอกที่ 
เต้านม
สามารถคล า
พบได้ในระยะ
ที่ 1 

ประชาชนสตรีใน
เขตเทศบาลต าบล
นายางมีอัตราการ
ตายจากโรคมะเร็ง
เต้านมลดลง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่16  ล าดับที่ 2) 
11 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

1. เพื่อสร้างกระแสค่านยิมในกลุ่ม
เยาวชน ไมยุ่่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป 
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้
โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
4. เพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชกิ  
To Be Number One เทศบาล
ต าบลนายาง 

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
และเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 250 คน 

233,400 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 100  
ของเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย  
ไม่เกี่ยวข้อง
กับ 
ยาเสพติด 

เยาวชนในชุมชน 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด และมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัพิษภัยของ
ยาเสพติด และเป็น
เครือข่ายสมาชิก 
To Be Number 
One เทศบาล
ต าบลนายาง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561  หนา้ที่ 42  ล าดับที่ 1 และเพิม่เติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 16 ล าดบัที่ 3)) 
 รวม  11  โครงการ   2,700,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000    

แบบ ผ.02 
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    2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนายาง 

๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและ
ประสบการณ์ 
๒. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
๓. เพื่อด าเนินงานตามเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดสวัสดกิารสังคม
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนายาง และคณะ
ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่
เทศบาลต าบลนายาง  
รวม 300 คน 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมที่
แสดงความพึง
พอใจต่อ
โครงการ 

๑. ผู้สูงอายุมีเพื่อน
ต่างหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
๒. ผู้สูงอายุได้ไป
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เกิดความ
ผ่อนคลายด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
๓. ผู้สูงอายุได้น า
ความรู้จากการ
อบรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัตนเอง 
๔. ผู้สูงอายุได้
แลกเปลี่ยนแนวคิด
และประสบการณ์
ซ่ึงกันและกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่104 ล าดับที่ 1) 
2 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต

เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส 
๑.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ หลังจัดท าบัตรประจ าตัวคน
พิการและขึ้นทะเบียนเพือ่รับเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 
๒. เพื่อเป็นการปรับเปลีย่นทัศนคติ 
และสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องให้กับ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในการ
ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่
คนพิการ ในการเข้าถึงสิทธิตาม
กฎหมาย 

เชิงปริมาณ 
-ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลนายาง จ านวน 
๒๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- จ านวนผู้พกิารที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ ที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ดา้นต่าง ๆ 
มากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ โดยเป็นค่าอบรม        
ค่าสมนาคุณวิทยากร    

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของคน
พิการที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.คนพิการและ
ครอบครัวคนพิการ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนห์ลัง
การจดทะเบียนคน
พิการ 
๒. คนพิการและ
ครอบครัวสมาชิกใน
ชุมชนสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ๓. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
ให้กับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
การให้ความชว่ยเหลือแนะน า
สนับสนุนชุมชนในการเป็น
เครือข่ายดูแลคนพิการ 

ค่าเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และ 
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งและ
จ าเป็น 

      ในการให้ความ
ช่วยเหลือการฟื้นฟู
สมรรถภาพของคน
พิการได้อยา่งถูกวธิี                       
๓. เข้าถึงบริการ
ของภาครัฐด้วย
ความเข้าใจตรงจุด 
ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่าย 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่105 ล าดับที่ 2) 
 รวม  2  โครงการ   500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    
 

    2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการค่ายร่วมใจกันท าดี  
เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

๑.เพื่อเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกลุ่ม
เยาวชนที่มีการด าเนินงานในด้าน 
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอยา่งเป็นระบบ 
และรูปธรรม เพื่อปฏิบัติกจิกรรม
ร่วมกันในการแสวงหาแนวทางใน
การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่
ชุมชนและสังคม การเชื่อมโยงนี้จะ
อยู่ในรูปการจัดองค์กรที่มีโครงสร้าง
ความสัมพันธก์ันอยา่งชัดเจน 
ภายใต้ความเห็นชอบของผู้แทน
เยาวชนในชุมชน 
 

คณะกรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลนายาง เด็กและ
เยาวชนที่เป็นเครือข่าย
สภาเด็กฯ ทั้ง ๒๘ ชุมชน 
และเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑๐๐ คน ในการ
เป็นแกนน าในการท า
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
ร่วมกันในชุมชน โดยจ่าย
เป็นค่าอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

๑. เด็กและเยาวชน
สามารถสร้าง
องค์กรกลางระดับ
ชุมชน ให้ท าหนา้ที่
เป็นตัวแทนของ
เยาวชนในชุมชน 
ประสานกลุ่มต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 
รวบรวมปัญหา
ความต้องการใน
การพัฒนาชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนท างาน
ร่วมกันอยา่งเป็นระบบโดยมีการ
จัดตั้งเป็นสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล 
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้
ท างานด้วยตวัเอง ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ และเข้าใจกระบวนการ
การท างาน 

ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งและ
จ าเป็น 

      และข้อเสนอในการ
พัฒนาเยาวชนต่อ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งได ้
๒. เด็กและเยาวชน
สามารถสร้าง
เครือข่ายเช่ือมโยง
กลุ่มเยาวชนที่มีที่
ด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจรว่มกันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 106 ล าดับที ่1) 
2 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล

พื้นฐาน 
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้บรรลุความจ าเป็น
พื้นฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
รับรู้ปัญหา 
๒. ทราบสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของตนเองและชุมชน 
น าไปสู่พึงตนเองได้ในที่สุด 
ตลอดจนการวางแผนพัฒนาในทุก
ระดับอย่างจริงจัง และเป็นระบบ
ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเทศบาล
ต าบลนายาง 
 

ครัวเรือนทุกครัวเรือนของ 
๒๗ หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลต าบลนายาง โดย
เป็นค่าอบรม ค่าจัดเก็บ
และบันทึกขอ้มูลพื้นฐาน 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็น 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
จัดเก็บข้อมูล
ได้ 

๑.ประชาชน
สามารถทราบว่า 
ตนเองมีคุณภาพ
ชีวิตเป็นอย่างไร
บ้าง ผ่านเกณฑ์
หรือไม่ผ่านเกณฑ์
ใดบ้างทั้งนี้ไม่
จ าเป็นเสมอไปว่า
คนรวยหรือคนที่อยู่
ในเมืองใหญ่ จะมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
เพราะคุณภาพชวีิต
ที่ดีนั้นมิได้วัดที่
รายได้เพียงอย่าง
เดียว 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชน 

       ๒. ภาคราชการ
หรือภาครัฐ 
สามารถทราบถึง
ปัญหาที่แทจ้ริงของ
ประชาชนวา่
ครอบครัว 
ครัวเรือน หมู่บ้าน 
ต าบล จังหวัดใด มี
ปัญหาเร่ืองอะไร 
เพื่อสามารถวาง
แผนการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ได้ตรง
กับปัญหาที่
ชาวบ้านตอ้งการ 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 107 ล าดับที ่2) 
3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้กับผู้น าชุมชนองค์กรสตรี และ
กลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลต าบล
นายาง 

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และชุมชน 
ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
น าแนวความคิดใหม่ๆ  
มาปรับปรุง ปรับใช้ในชุมชน 

ผู้น าชุมชน องค์กรสตรี 
กลุ่มอาชีพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
และพนักงานเทศบาล 
จ านวน ๙๔๕ คน โดยจา่ย
เป็นค่าอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าป้าย
โครงการ ค่าของสมนาคุณ 
ค่าพาหนะ  และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการ 

๑.ผู้น าชุมชน 
องค์กรสตรีและ
กลุ่มอาชีพได้
แนวความคิดใหม่
สามารถน ามา
พัฒนาชุมชนของ
ตนเองได้ 
๒. เกิดแนวทางใน
การปรับปรุงและ
แก้ไขพัฒนาชุมชน
ให้เป็นรูปธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 107 ล าดับที ่3) 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการชะอ ารวมใจเสริมสร้าง
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
 

1. จัดอบรมแกนน าหมู่บา้น 
เครือข่ายตาสับปะรด เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้แพร่
ระบาดในพื้นที ่
2. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
ฟื้นฟูตามระเบียบที่เหมาะสม 
3. เพื่อเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน 
เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืน 

1. แกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน  
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน/
เครือข่ายตาสับปะรด กลุ่ม
สตรี เยาวชน และกลุ่ม
เส่ียง 
2. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด  
ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด สุ่มตรวจ
สารเสพติดในปัสวะ 
กลุ่มเสี่ยง 
(อุดหนุนงบประมาณ 
อ าเภอชะอ า) 
 

10,000 10,000 10,000   1. หมู่บ้าน/
ชุมชนเป้าหมาย 
มีการเฝ้าระวัง
ปัญหายา 
เสพติดมากขึ้น 
2. ประชาชนใน
หมู่บ้านร่วมเป็น
เครือข่ายเฝ้า
ระวังป้องกันและ
มิให้ยาเสพติด
หวนกลับมาเข้า
ในหมู่บ้านอีก 

1. มีการเฝ้าระวังใน
หมู่บ้านเพื่อปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดเพิ่มมากขึ้น 
2. ท าให้หมู่บา้น
เป้าหมายที่มปีัญหา
ยาเสพติดหลงเหลือ
อยู่เปลี่ยนสถานะ
หมู่บ้านเป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพติด และ
มีระบบเฝ้าระวังที่
เข้มแข็งยั่งยืน 
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด ได้รับการ
บ าบัดรักษาและมี
กลไกติดตามอยา่ง
เป็นระบบ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่32  ล าดับที ่1 , เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หนา้ที ่60 ล าดับที่ 2 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที ่21 ล าดับที่ 1) 
5 โครงการสนับสนุนป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี  
 

1. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  
และขอความร่วมมือเจา้ของ 
สถานประกอบการและประชาชน
ทั่วไปเกิดความมีระเบียบขึ้นใน
สังคม 
2. เพื่อตรวจตราพื้นที่เสีย่งประเภท
หอพัก สถานบันเทิง ร้านเกมส์/
อินเตอร์เน็ตแหล่งมั่วสุม ร้านค้า
แฝง การรวมกลุ่มมัว่สุมของเยาวชน  
 

สถานบันเทิง ร้านเกมส์/
อินเตอร์เน็ต ร้านค้าแฝง 
สวนสาธารณะ แหล่งมั่ว
สุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า
(อุดหนุนงบประมาณ  
อ าเภอชะอ า) 
 

10,000 10,000 10,000   1. ไม่พบยาเสพ
ติดแพร่ระบาดใน
สถานบันเทิง 
ร้านเกมส์/
อินเตอร์เน็ต 
แหล่งมั่วสุม
เยาวชนกลุ่ม
เส่ียงทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
 

1. เจ้าของ/
ผู้ประกอบการสถาน
บันเทิง ร้านเกมส์/
อินเตอร์เน็ต ร้านคา
ราโอเกะ และ
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการจัด
ระเบียบสังคม และ
ควบคุมแหล่งแพร่
ระบาดยาเสพติด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  แก๊งค์รถซ่ิงของเยาวชน ให้อยู่ใน
กรอบของระเบียบกฎหมาย ไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน
และสังคม 
3. เพื่อสร้างระบบป้องกัน และเฝ้า
ระวังยาเสพติดในสถานศึกษาใน
พื้นที่ 
4. เพื่อควบคุมมิให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
5. เพื่อส ารวจ/ตรวจค้นพื้นที่
เป้าหมายที่มปีัญหายาเสพติด
รุนแรง 
6. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟ ู

      2. เจ้าของสถาน
บันเทิง ร้าน
เกมส์/
อินเตอร์เน็ต ร้าน
คาราโอเกะ ฯลฯ 
ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งโดย
เคร่งครัด 
3. สร้างความ
สบายใจใหก้ับ
ผู้ปกครองของ
เยาวชนกลุ่ม
เส่ียงที่ลูกหลาน
เข้าไปเกี่ยวขอ้ง
กับยาเสพติด 

2. สามารถควบคุมมิ
ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
3. สามารถควบคุม
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่เป้าหมายที่มี
ปัญหายาเสพติด
รุนแรงให้ลดลงเป็นที่
น่าพอใจ เห็นผลเป็น
รูปธรรม 
4. สามรถชักจูง 
แนะน าให้ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดที่ได้จาก
การจัดระเบียบสังคม
ให้สมัครใจเข้ารับการ
บ าบัดฟื้นฟูในระบบ
ต่าง ๆ 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่33  ล าดับที ่2 , เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หนา้ที ่61 ล าดับที่ 3 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที ่22 ล าดับที่ 2) 
6 โครงการจัดกิจกรรมวันตอ่ต้าน 

ยาเสพติด อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ประจ าป ี๒๕๖๑ 
 

๑. เพื่อสร้างจิตส านึก และสร้าง
กระแสในการต่อตา้นยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง 
๒. เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างความจูง
ใจมิให้กลุ่มเสี่ยง เช่น นักเรียน 
นักศึกษา เขา้ไปยุ่งเกี่ยวกับยา 
เสพติด 
๓. เพื่อให้ประชาชนทกุภาคส่วน
ของสังคม เกิดความตระหนักถึง
โทษและพิษภัยจากยาเสพติด โดย
เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 

พื้นที่เป้าหมาย :  
เขตพื้นที่ชะอ า 
กลุ่มเป้าหมาย : 
ข้าราชการ ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าท้องที่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า
(อุดหนุนงบประมาณ 
อ าเภอชะอ า) 

๕,๐๐๐ 
 

   ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

๑. ประชาชนทุก
ภาคส่วนของ
สังคม ได้รับรู้
และเห็นถึง
ความส าคัญเนื่อง
ในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก (๒๖ 
มิถุนายน) และ
รวมพลังเพื่อ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดให้หมดไป 
 

กองสวัสดิการสังคม  

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจาก
ประเทศไทย 

      ๒. ประชาชนทุก
ภาคส่วนของ
สังคม เกิดความ
ตระหนักถึงโทษ
และพิษภยัของ
ยาเสพติด และ
เข้าร่วมในการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่าง
จิงจังและ
ต่อเนื่อง 

  

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560  หนา้ที่ 34 ล าดับที ่3 
 รวม  6 โครงการ   975,000 970,000 970,000 950,000 950,000    
 

    2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการงานพระนครคีรี- 
เมืองเพชร  
(ที่ท าการปกครองอ าเภอชะอ า) 

1. เพื่อเป็นการร าลกึถึงความส าคัญ
ของประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี 
และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่
คู่บ้านคู่เมืองสืบไป 
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ และส่งเสริม
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

ข้าราชการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอชะอ า 

40,000 40,000 50,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ประเพณีท้องถิ่น 
การละเล่นพื้นบ้าน 
และศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดเพชรบุรี 
เป็นที่รู้จักอยา่ง
แพร่หลายในหมู่
นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตา่งชาต ิ
2. สามารถสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมให้คง
อยู่ต่อไป 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          3. สามารถสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุร ี
4. พสกนิกรชาว
จังหวัดเพชรบุรีได้
ร่วมกันน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่30  ล าดับที ่2 , เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หนา้ที ่59 ล าดับที ่1 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที ่23 ล าดับที่ 1) 
2 โครงการจัดงาน “พระนครคีรี – 

เมืองเพชร”  
(ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี) 

๑. เพื่อเป็นการเทิดพระเกยีรติคุณ 
และร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้น
เกล้าล้นกระหม่อม  
รัชกาลที่ ๔ – ๖ และพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ ๙ 
แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัด
เพชรบุรีและพสกนิกรชาวจังหวัด
เพชรบุร ี
๒. เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
ตลอดจนวิถีชีวิตพื้นเมืองเพชรบุรี     
ที่ทรงคุณค่าให้อยู่เป็นมรดกของ
จังหวัดเพชรบุรีและประเทศไทย
สืบไป 

อุดหนุนงบประมาณให้
ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อด าเนินโครงการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

๑. ชาวเพชรบุรีและ
นักท่องเที่ยวทั่วไปมี
ศูนย์รวมแห่งจิตใจ ณ 
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ มีความ
จงรักภักดี และเกิด
กตัญญูกตเวทิตาคุณ
แด่พระมหากษัตริย์ผู้
ทรงคุณอันประเสริฐ 
๒. ท าให้การเงิน
สะพัดมีการหมุนเวยีน
ทางเศรษฐกิจเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชน
จังหวัดเพชรบุร ี
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          ๓. เป็นการส่งเสริม
ชื่อเสียงของจังหวัด
เพชรบุรีให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น ทั้งในหมู่ชาว
ไทยและชาว
ต่างประเทศ 

 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่29  ล าดับที ่1) 
3 โครงการจัดกิจกรรมงานพระราช

พิธี รัฐพิธ ีและวันส าคัญต่าง ๆ 
ประจ าป ี๒๕๖๑  อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี (อ าเภอชะอ า) 

๑. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
๒. เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล
แด่สถาบันพระมหากษัตริย ์
๓. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
สามัคคีของประชาชนอ าเภอชะอ า 
๔. เพื่อเป็นการด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

จัดงานพระราชพธิี เนื่อง
ในวันส าคัญต่าง ๆ 
ประจ าป ี๒๕๖๑ มีผู้
มาร่วมพิธีทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน กลุ่มพลัง
มวลชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

๑. พสกนิกรทุกหมู่
เหลา่สามารถ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 ๒. เป็นสิริมงคลและ
ขวัญก าลังใจแก่
ประชาชนของอ าเภอ
ชะอ า 
๓. ประชาชนอ าเภอ
ชะอ าสามารถ
แสดงออกถึงความรัก
ความสามัคคี และ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคน 
ในชาติ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่31  ล าดับที ่3) 
 รวม  3  โครงการ   80,000 60,000 70,000 20,000     
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความม่ันคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  ส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ
ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

๑.เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การประกอบอาชพี 
๒. เพื่อให้ประชาชนสามารถหา
รายได้เสริมหลังจากได้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนผู้สนใจ กลุ่ม
สตรีและกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลต าบลนายาง  
จ านวน 40 คน 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่แสดง
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

๑. ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 
๒. ประชาชนสามารถ
หารายได้เสริม
หลังจากได้รับการ
ฝึกอบรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก  หน้าที ่115  ล าดับที่ 1) 
 รวม  1  โครงการ   ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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    3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร 

เพื่อให้ร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
ต าบลนายาง ได้มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล 

จัดฝึกอบรม และกิจกรรม
รณรงค์อาหารสะอาด
รสชาติอร่อยแก่
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร จ านวน 
๑๐๐ คน 
โดยเป็นค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าท า
คู่มือ ค่าวิทยากร คา่วัสดุ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็น 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๒. ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจดีขึ้น 

ประชาชนบริโภค
อาหารอย่างถกู
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 116 ล าดับที ่1) 
2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทการ

ได้รับความคุ้มครองทั้งในฐานะเป็น
ผู้ประกอบการและในฐานะเป็น
ผู้บริโภค 

จักอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ จ านวน 
๑๐๐ คน โดยเป็น
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าท าคู่มือ     
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และ
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งและ
จ าเป็น 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๒. ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจดีขึ้น 

ประชาชนผู้ซ่ึงเป็นทั้ง
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคมีความรู้และ
ความเข้าใจ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 116 ล าดับที ่2) 
 รวม  2  โครงการ   550,000 550,000 550,000 550,000 550,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด:ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้างจิตส านึกด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. เพื่อให้ประชาชนเป็นอยู่ รู้คิด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนายาง
และเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง
จ านวน ๑๒๐ คน 
โดยเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า
ของสมนาคุณ ค่าพาหนะ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 
๒. ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้อบรมน า
องค์ความรู้ที่
ได้รับไปใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชนของตนอง
ได้ 

ประชาชนมีจิตส านกึ 
และสามารถเป็นอยู่รู้
คิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 117 ล าดับที ่1) 
 รวม  1  โครงการ   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล 

๑. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลทุก
ระดับมีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่บุคลากรของ
เทศบาลทุกระดับ จ านวน  
๑90 คนโดยจา่ยเป็นค่า
ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕5๐,๐๐๐ 
 

1. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจ 
2. มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

๑. บุคลากรของ
เทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจในงานที่
ปฏิบัติ  
๒. บุคลากรเกิดความ
สามัคคีและร่วมกัน
ท างานเพื่อบริการ
ประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 118 ล าดับที ่1) 
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล ๑. เพื่อร าลึกถึงความส าคัญและ

ความเป็นมาของการก่อก าเนิด
เทศบาล           
๒. เพื่อให้คณะผู้บริหารพนักงานได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นตลอดจนให้
บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็น
ความส าคัญของการบริการและการ
อ านวยความสะดวก ความเสมอ
ภาคและการสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ    
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมี
ความรัก ความผูกพันระหวา่งเพื่อน
ร่วมงานและประชาชน 

- จัดกจิกรรมทางพุทธ
ศาสนา                      
- จัดกจิกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม 
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับ
เทศบาล                 
โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 
๓๐๐  คน 
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
ประกอบอาหาร และ
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทย
ธรรม และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ 

๑. คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน 
และลูกจ้าง เห็นถึง
ความส าคัญและ
ตระหนักถึงหน้าที่
เทศบาลในการ
อ านวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและ
สาธารณชน 
๒. เกิดความสัมพันธ์
ที่ดียิ่งขึ้นระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 119 ล าดับที ่2) 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและ
ติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย 
เสียงแบบไร้สาย (UHM-FM)  
หมู่ที่ ๑ , ๒ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี   

๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆได้อยา่งถูกต้อง
และรวดเร็ว  
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งประชาชนกับ
เทศบาล และระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกันเองได้อยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว                        
๓.เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

โดยท าการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายและติดต้ัง
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย
แบบไร้สาย (UHF – FM)
ดังนี้  
๑. ติดต้ังชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบ   
ไร้สาย (UHF – FM)
จ านวน ๑ ชุด 
๒.ปรับปรุงสายส่ง
สัญญาณเสียงตามสาย 
จ านวน ๑ ระบบ         
๓. ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย จ านวน ๑ ระบบ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด 

๓๖๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ  

๑. ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
๒. สามารถเป็น
เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
ประชาชนกับเทศบาล
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว                
๓.ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อ 
สื่อสารระหวา่งคนใน
ชุมชนด้วยกันเอง     
๔.เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการมีส่วน
ของคนในชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 120 ล าดับที ่3) 
4 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและ

ติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุ  
กระจายเสียงแบบไร้สาย  
UHF-FM  หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งประชาชนกับ
เทศบาลฯ และระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกันเองได้อยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

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. ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว 
2. สามารถเป็น
เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
ประชาชนกับเทศบาล 
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          ๓.ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อ 
สื่อสารระหวา่งคนใน
ชุมชนด้วยกันเอง     
๔.เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการมีส่วน
ของคนในชุมชน 

 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่18 ล าดับที ่1) 
5 ติดต้ังระบบเสียงตามสายและ

ติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย 
เสียงแบบไร้สาย UHF-FM  
หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี (ชุมชนบ้านบ่อ) 

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งประชาชนกับ
เทศบาลฯ และระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกันเองได้อยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

โดยท าการติดตั้งระบบ
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. ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว 
2. สามารถเป็น
เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
ประชาชนกับเทศบาล
ฯ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อ 
สื่อสารระหวา่งคนใน
ชุมชนด้วยกันเอง 
4. เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่19 ล าดับที ่2) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ติดต้ัง/ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายและติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุ
กระจาย เสียงแบบไร้สาย  
UHF-FM หมู่ที่ 2 และ หมู่ที ่6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านร่องระก า  
และชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
2.เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งประชาชนกับ
เทศบาลฯ และระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกันเองได้อยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

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

  640,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว 
2. สามารถเป็น
เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
ประชาชนกับเทศบาล 
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อ 
สื่อสารระหวา่งคนใน
ชุมชนด้วยกันเอง 
4. เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  หน้าที ่20 ล าดับที ่3) 
 รวม  6  โครงการ   890,000 862,000 1,588,000 530,000 580,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความม่ันคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 
จากต าบลเขาใหญ–่ ต าบลดอนขุนหว้ย 
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐๐๐๙๕E  1๔๒๐๑๓๓N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐๒๐๗๒E  ๑๔๑๕๙๓๘N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณด้านทิศตะวันตก 
(ฝั่งขวา) ของซอย ๑ ขวา
ของคลองสายใหญ่ ๑  
หมู่ที่ ๕,๔,๙ ต าบลเขา
ใหญ่ อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรีกวา้ง 
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว ๔,๕๙๐ เมตรหรือ
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 
๒๗,๕๔๐ตารางเมตร 

๕,๖๗๓,๒๔๐ ๕,๖๗๓,๒๔๐ ๕,๖๗๓,๒๔๐   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 131 ล าดับที ่1) 
2 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ หมู่ที่ ๖  

ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านโคกเศรษฐี) 

๑. เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กัประชาชนในการสัญจร
ในช่วงกลางคืน              
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 
ขนาดเสาสูง ๙.๐๐ เมตร 
หลอดแสงสว่าง ๒๕๐ 
W.SHP จ านวน ๘๐ ชุด 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟา้  
จ านวน  ๒  ลูก 

๔,๑๑๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชน  ทีพ่ึง
พอใจ 

๑. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในช่วงเวลา
กลางคืน             
๒. ปัญหาอุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 132 ล าดับที ่2) 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ  
หมู่ที่ ๓ – ๔  ต.นายาง  อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนายาง ๓  
และ ชุมชนบ้านนายาง ๔)      

๑. เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กัประชาชนในการสัญจร
ในช่วงกลางคืน              
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 
ขนาดเสาสูง ๙.๐๐ เมตร 
หลอดแสงสว่าง ๒๕๐ 
W.SHP จ านวน ๘๐ ชุด 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟา้  
จ านวน  ๒  ลูก 

 ๔,๑๑๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในช่วงเวลา
กลางคืน             
๒. ปัญหาอุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 132 ล าดับที ่3) 
4 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ  

หมู่ที่ ๑– ๗  ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี  (ชุมชนบ้านดอน)      

๑. เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กัประชาชนในการสัญจร
ในช่วงกลางคืน              
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 
ขนาดเสาสูง ๙.๐๐ เมตร 
หลอดแสงสว่าง ๒๕๐ 
W.SHP จ านวน ๘๐ ชุด  
พร้อมหม้อ แปลงไฟฟ้า   
จ านวน  ๒  ลูก 

  ๔,๑๑๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในช่วงเวลา
กลางคืน             
๒. ปัญหาอุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง 

กองช่าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 132 ล าดับที ่4) 
 รวม  4  โครงการ   9,783,240 9,783,240 9,783,240      

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่๒ 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๒ เครื่อง   

30,000 30,000    ส านักปลัดเทศบาล 

๒. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ ๒  (๓๓ หนา้/นาที) จ านวน ๒ เครื่อง   

15,000 15,000    ส านักปลัดเทศบาล 

๓. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จ านวน ๒ เครื่อง     5,800 5,800    ส านักปลัดเทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 133 ล าดับที ่2 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 35 ล าดับที ่1 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
หน้าที่ 24 ล าดับที่ 1)) 
๔. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
จ านวน ๓ เครื่อง/ปี 

๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐  ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 133 ล าดับที ่2) 
3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

60,000     กองคลัง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่64 ล าดับที่ 1 และแก้ไข ครั้งที่ 3/2561) 
4 
 

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง   5,900    ส านักปลัดเทศบาล 
2. เครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  
จ านวน 3 เครื่อง 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 9,600    ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่64 ล าดับที่ 2 และแก้ไข ครั้งที่ 3/2561) 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

การพาณิชย ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่๒ 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง   
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖1  ณ  วันที ่ ๒๑  
พฤษภาคม ๒๕๖1 

6๐,๐๐๐ 
 

17,400 
 
 
 

    กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่37 ล าดับที่ 3 ,เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หนา้ที่ 69 ล าดับที่ 13 และแก้ไข ครั้งที่ 3/2561) 
6 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี    

จ านวน ๑ เครื่อง 
๑๗,๐๐๐     กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 134 ล าดับที ่10) 
7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึก  

( Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท จ านวน 10 เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 

 80,000    กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่68 ล าดับที่ 10 ,แก้ไข ครั้งที่ 3/2561 และแก้ไขคร้ังที่ 6/2562) 
8 

 
บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑. ถังน้ าสแตนเลส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๑ ใบ   

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
๑๕,๐๐๐ 

 
    ส านักปลัดเทศบาล 

๒. ขาตั้งถังน้ าแบบสแตนเลส จ านวน ๑ อัน   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีขาแยก ๕ ขา 
- ขาตั้งสูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร 

๒,๐๐๐ 
 

    ส านักปลัดเทศบาล 

๓. เก้าอี้บุนวม มีพนกัพิง ขาเหล็ก จ านวน ๓๐ ตวั ๒๔,๐๐๐     ส านักปลัดเทศบาล 
๔. โต๊ะรับแขก(ไม้ยาง) พรอ้มเบาะ จ านวน ๑ ชุด  
ประกอบดว้ย 
- โซฟาตวัยาว ๓ ที่นั่ง จ านวน ๑ ตวั 
- โซฟา ๑ ที่นั่ง  จ านวน  ๒  ตัว 
- โต๊ะกลาง  จ านวน  ๑  ตวั 

๖,๐๐๐ 
 

    ส านักปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    ๕. โพเดียม  จ านวน ๒ ตัว 
- ท าจากไม้อัด 
- สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร 
- กว้างไม่น้อยกว่า ๕๕  เซนติเมตร 
- ลึกไม่น้อยกวา่ ๕๐ เซนติเมตร 

๘,๐๐๐     ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที ่36 ล าดับที่ 2) 
9 
 

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เก้าอี้ท างาน จ านวน 3 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- แบบขาเหล็กตัวซี  
- บุนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง 

 6,600 
 
 

   ส านักปลัดเทศบาล 

2. ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร 
- ความสูงไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร 

 3,300    ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่65 ล าดับที่ 3) 
10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) 

จ านวน 3 เครื่อง ดังนี้ 
1. ขนาด 12,000 บีทยีู  จ านวน 2 เครื่อง 

  
 

48,400 

   ส านักปลัดเทศบาล 

2. ขนาด 24,000 บีทยีู จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 36,400    ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 25 ล าดับที่ 4) 
11 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. โต๊ะท างานพรอ้มเก้าอี ้จ านวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- โต๊ะท างานท าจากเหล็กขนาด 4 ฟุต  
  (กว้าง 66 x ยาว 120 x สูง 75 ซม.) 
- เก้าอี้เป็นขาเหล็กตวัซี  
- บุนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง 

 34,500 
 
 
 
 

   กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    2. ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 5 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร 
- ความสูงไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร 

 16,500    กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่68 ล าดับที่ 9) 
12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑. โต๊ะท างานพรอ้มเก้าอี ้ จ านวน ๒ ชดุ ๑๒,๐๐๐     กองช่าง 

๒. ตู้เหล็ก ๒ บาน จ านวน ๒ ตู้/ป ี ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐    กองช่าง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 134 ล าดับที ่6) 
13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑. โต๊ะท างานพรอ้มเก้าอี ้ จ านวน ๕ ชดุ ๓๐,๐๐๐     กองการศึกษา 

๒. ตู้เหล็ก ๒ บาน จ านวน ๕ ตู ้ ๒๗,๕๐๐     กองการศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 134 ล าดับที ่7) 
14 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑. ตู้เหล็ก  ๒ บาน จ านวน ๔ ตู ้ ๒๒,๐๐๐     กองสวัสดิการสังคม 

๒. ตู้เหล็ก ๒ ชั้น บานเล่ือน จ านวน ๓ ตู ้ ๑๕,๐๐๐     กองสวัสดิการสังคม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 134 ล าดับที ่9) 
15 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. โต๊ะคอมพวิเตอร์  จ านวน 1 ตวั  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 122 เซนติเมตร 
- ความสูงไม่น้อยกวา่ 75 เซนติเมตร 
- มีช่องวางเคสแนวตั้ง สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร 
- ถาดวางคีย์บอร์ด กวา้ง 70 เซนติเมตร 
- มีลิ้นชักด้านขวา 2 ชั้น 

 3,000 
 
 
 
 
 

   กองสวัสดิการสังคม 

2. โต๊ะท างาน จ านวน 5 ตัว   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 122 เซนติเมตร 
- ความสูงไม่น้อยกวา่ 75 เซนติเมตร  
- ลิ้นชักด้านขวา 2 ชั้น พร้อมกุญแจล๊อค 

 12,500 
 

   กองสวัสดิการสังคม 

3. เก้าอี้ท างาน จ านวน 6 ตัว   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- แบบขาเหล็กตัวซี  
- บุนวม มีที่วางแขน 2 ข้าง 

 13,200 
 

   กองสวัสดิการสังคม 

 

แบบ ผ.03 



 
 

 
150 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    4. ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร 
- ความสูงไม่น้ออยกว่า 85 เซนติเมตร 

 6,600    กองสวัสดิการสังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่71 ล าดับที่ 15) 
16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ๑. ติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย  

(UHF – FM) จ านวน ๑ ระบบ 
๒.ปรับปรุงสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย  จ านวน ๑ ระบบ  
๓. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จ านวน ๑ ระบบ 
(หมู่ที่ ๑, ๒ ต.ขาใหญ่) 

๓๖๐,๐๐๐     ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 135 ล าดับที ่12) 
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย 
เสียงแบบไร้สาย UHF-FM 
1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ 
(หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่) 

 332,000    ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 18 ล าดับที่ 1) 
ติดต้ังระบบเสียงตามสายและติดต้ังเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
แบบไร้สาย UHF-FM 
1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ 
(หมู่ที่ 1 ต.นายาง) 

  418,000   ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 19 ล าดับที่ 2) 
ติดต้ัง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM 
1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ 
(หมู่ที่ 2 และ หมู่ที ่6 ต.ดอนขุนห้วย) 

  640,000   ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 20 ล าดับที่ 3) 

 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 1. เครื่องเสียงแบบลากจูง จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ก าลังขับเพาเวอร์แอมป์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 100 วัตต์  
- ขนาดล าโพง 8 นิ้ว 
- ไม่โครโฟนไร้สาย 2 ตัว 

 10,000 
 
 
 
 
 

   กองสวัสดิการสังคม 

2. เครื่องเสียงพกพา จ านวน 2 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถเล่น USB/SD และเล่น MP3/FM ได้  
- เครื่องขยายเสียง 15 วัตต์ 
- ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว พร้อมไมโครโฟนติดปกเส้ือพร้อม
เครื่องรับส่งสัญญาณ 

 7,000    กองสวัสดิการสังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่72 ล าดับที่ 16) 
18 การพาณิชย ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 

 52,000    กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่69 ล าดับที่ 12 และแกไ้ข ครั้งที่ 5/2562) 
19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 

๒.๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน 
๗๘๗,๐๐๐     กองคลัง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 133 ล าดับที ่1) 
20 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 

๒.๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน 
๗๘๗,๐๐๐     กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 134 ล าดับที ่5) 
21 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ  ปรมิาตรกระบอกสบูไม่ต่ า

กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย   จ านวน ๑ คัน 
๒,๔๐๐,๐๐๐     กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 135 ล าดับที ่11) 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 
 

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน  
- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
- แบบดบัเบิ้ลแค็บ  
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 

 868,000    ส านักปลัดเทศบาล 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่63 ล าดับที่ 4 และแก้ไขคร้ังที่ 5/2562) 
23 

 
การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกอเนกประสงค์แบบตอนเดียว จ านวน 1 คัน  

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 1,400 ซีซี  
- ก าลังสูงสุดแรงม้า (กิโลวัตต์) ไม่น้อยกว่า 70 (52) 4,000 
- แผงข้างโครงสร้างท าด้วยสแตนเลส และโครงหลังคา  
- หลังคาเป็นเหล็กอลูมิเนียม 
- มีระบบเครื่องปรับอากาศ (ในหอ้งโดยสาร) 

 400,000    กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่67 ล าดับที่ 7) 
24 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LEDTV)  ระดับความละเอียดจอภาพ      

๑๙๒๐ x ๑๐๘๐พิกเซล ขนาด ๖๐ นิ้ว จ านวน ๒ เครื่อง          
๘๔,๐๐๐     กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 134 ล าดับที ่8) 
25 

 
การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 

1920x1080 พิกเซลขนาด 55 นิ้ว  จ านวน  2 เครื่อง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
มกราคม 2561 

 46,400    กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่67 ล าดับที่ 8) 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน ๒  เครื่อง ๑๙,๐๐๐     กองช่าง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 134 ล าดับที ่4) 
27 

 
การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
- พร้อมใบมีด 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
มกราคม 2561 

 9,500    กองการศึกษา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่66 ล าดับที่ 6) 
28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง 

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 9,500    กองช่าง 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 26 ล าดับที่ 5) 
29 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 1 ตู ้  3,500    ส านักปลัดเทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หนา้ที่ 26 ล าดับที่ 6) 
30 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ๑. กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนกิส์ ชนดิอ่านค่ามุมได้ละเอียด 

๕ พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จ านวน ๑ ชุด 
๑๑๐,๐๐๐ 

 
    กองช่าง 

๒. เทปวัดระยะ  จ านวน  ๔  อัน ๒๐,๐๐๐     กองช่าง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 133 ล าดับที ่3) 

31 การพาณิชย ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดถนนพร้อมเครื่องยนต์ จ านวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดเครื่องยนต์ 13 HP   
- ขนาดใบตัด 18 นิว้  
- ตัดลึกได้สูงสุด 180 มม. 

 28,000    กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่69 ล าดับที่ 11) 

 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ๑. เครื่องวงล้อ บริหารหัวไหล่คู่ จ านวน 1 คู่ 
๒. เครื่องบาร์คู่สองทาง จ านวน 1 เครื่อง 
๓. เครื่องบริหารไหล่คู่แบบดันขึ้น จ านวน 1 เครื่อง 
๔. เครื่องบริหารกล้ามเน้ือขา–ขา้งล าตัว จ านวน 1 เครื่อง 
๕. เครื่องบริหารขาข้อ-เท้า จ านวน 1 เครื่อง 
๖. เครื่องบริหารหัวไหล่หน้าอกคู่แบบดงึ จ านวน 1 เครื่อง 
๗. เครื่องบริหารไหล่และขา จ านวน 1 เครื่อง 
๘. เครื่องนวดหลัง จ านวน 1 เครื่อง 
๙. เครื่องบิดเอวและเดิน  จ านวน 1 เครื่อง 
๑๐.เครื่องเดินคู่ จ านวน 1 เครื่อง 
๑๑. เครือ่งวิ่งล้อถ่วง จ านวน 1 เครื่อง 
๑๒. เครื่องกรรเชียงบกคู่ จ านวน 1 เครื่อง 
๑๓. เครื่องก้าวเหวีย่งขาคู่ จ านวน 1 เครื่อง 
๑๔. เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก จ านวน 1 เครื่อง 
๑๕. เครื่องบริหารข้อเท้า  จ านวน 1 เครื่อง 
(หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย) 

  ๑๕,๕๐๐ 
๑๙,๕๐๐ 
๒๓,๐๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๙,๕๐๐ 
๒๒,๕๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๒๑,๐๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๑,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๑๔,๕๐๐ 

 

  กองสวัสดิการสังคม 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เล่มแรก หนา้ที่ 136 ล าดับที ่13) 
33 การพาณิชย ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1. เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 2 ชุด  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 
- ขับดว้ยมอเตอร์ไฟฟา้ 
- สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ชั่วโมง 
- สูบน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 

 192,600 
 
 
 
 
 

   กองการประปา 

2. เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 2 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 
- ขับดว้ยมอเตอร์ไฟฟา้ 
- สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชั่วโมง 
- สูบน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 

 92,000    กองการประปา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที ่70 ล าดับที่ 14) 
 รวม    5,033,400 2,609,200 1,337,100 2,100 -  

 

แบบ ผ.03 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

************* 
4.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 

 
 
 
 



158 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนา
ต าบล และแผนพัฒนาอ าเภอ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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   4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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  (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

      (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
       -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

          

2. การพัฒนาดา้นการ
ส่งเสริมการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต 

          

3. การพัฒนาดา้นการ
จัดระเบียบชุมชนและ
สังคม และการักษา
ความสงบเรียบร้อย 

          

4. การพัฒนาดา้นการ
งานแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม  
เศรษฐกิจพอเพียง  
และการท่องเท่ียว 

          

5. การพัฒนาดา้นการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

          

6. การพัฒนาดา้น
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

          

7. การพัฒนาดา้น
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

          

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = 
.......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึง

พอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ
ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
              แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

     4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  (๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

       (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย  
น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ 
บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   
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      (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษ
สุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

      (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

      (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่า
มีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

      (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   
 (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
       (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่อง
ถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 
       (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป  
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