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1 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่3/2563 
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน             
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน     16 11,957,500 17 9,157,000 6 7,401,000 39 28,515,500 
   1.2 แผนงานการเกษตร     0 0 4 2,085,300 1 800,000 5 2,885,300 
   1.3 แผนงานการพาณิชย ์     11 4,136,000 0 0 0 0 11 4,136,000 

รวม     27 16,093,500 21 11,242,300 7 8,201,000 55 35,536,800 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ             
    2.1 แผนงานการศึกษา     0 0 1 170,000 13 7,334,000 14 7,504,000 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     0 0 2 20,000 0 0 2 20,000 
    2.3 แผนงานสาธารณสุข     0 0 1 130,000 1 130,000 2 260,000 
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน     0 0 2 1,120,000 0 0 2 1,120,000 
    2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป     0 0 1 50,000 0 0 1 50,000 

รวม     0 0 7 1,490,000 14 7,464,000 21 8,954,000 
รวมทั้งสิ้น     27 16,093,500 28 12,732,300 21 15,665,000 76 44,490,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตำบลนายาง 
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

สายไร่ประสิทธิ์ถึงไร่เจ๊ติ๋ม  หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านนายาง 2) 
จุดเร่ิมต้น 0602078E 1423430N 
จุดสิ้นสุด  0602319E 1423457N 

1. เพื่อให้มีถนน 
ในการสัญจร 
2. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ 

ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 
250.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ทำการ 
ไม่น้อยกว่า 725.00  
ตารางเมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 
0.60 เมตร และ บ่อพัก 
ยาวรวม 250.00 เมตร 

  1,140,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 
3.ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
             ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง ประกอบกับเมื่อมีฝนตกไม่มีทางระบายนำ้ทำให้เกิดน้ำทว่มขังในพืน้ที่ 
2 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. หน้าบา้นนางทองแท้ 

เหมาะดี หมู่ที ่3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านนายาง 3) 
จุดเร่ิมต้น 0602791E 1424144N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 3.80 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 

  12,700   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านนายาง 3 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสยี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
       และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.หลังโรงเรียนบ้านนายาง 
ตรงข้ามบ้านนางสาววรารัตน์ กิ่งทอง หมู่ที่ 4  
ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบา้นนายาง 4) 
จุดเร่ิมต้น 0602802E 1424612N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 3.60 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

  11,800   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านนายาง 4 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสยี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
       และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 
4 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอย 2  หมู่ที่ 5  

ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0601935E 1425121N 
จุดสิ้นสุด  0601992E 1425141N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 65.00 เมตร  
ลึก 0.50-0.70 เมตร 

  209,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านเนินทราย เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสยี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
       และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 
5 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามศาลา

ชุมชนบ้านดอน หมู่ที ่7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น 0603877E 1421973N 
จุดสิ้นสุด  0603891E 1422036N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร  
ลึก 0.35-0.80 เมตร 

  400,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านดอน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหานำ้ท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปญัหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
       และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางจอย  
หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านบ่อ) 
จุดเร่ิมต้น 0604714E 1420937N 
จุดสิ้นสุด  0604722E 1420801N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.   
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 137.00เมตร 
ลึก 0.45-0.70 เมตร 

  454,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านบ่อ เป็นชุมชนทีพ่ื้นที่ต่ำ เป็นทางน้ำไหลผ่านจากหลายชุมชน ในช่วงฤดฝูนจะเกิดปัญหานำ้ท่วมขังในชุมชนอยู่บอ่ยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหานำ้เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน และอาจ 
        เจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำใหป้ระชาชนในชุมชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก 
7 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางกี่ หงษ์ทอง  

หมู่ที่ 2  ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านนายาง 2) 
จุดเร่ิมต้น 0602469E 1423181N 
จุดสิ้นสุด  0602489E 1422982N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 197.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
591.00 ตารางเมตร 

   41,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : จากการสำรวจพบว่า สภาพถนนลูกรังซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เกิดการชำรุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  
       จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนลกูรังให้อยู่ในสภาพดี 
8 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางหวิง  

ไทยแท้ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น 0603935E 1421979N 
จุดสิ้นสุด  0603959E 1421948N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 42.00 เมตร  
ลึก 0.55-0.65 เมตร 

   139,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านดอน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหานำ้ท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปญัหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
       และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 
 

5 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว 
ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ที ่7 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี (ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น 0603877E 1421973N 
จุดสิ้นสุด  0603891E 1422036N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 71.00 
เมตร ลึก 0.40-0.75 
เมตร 

   216,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านดอน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหานำ้ท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปญัหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
       และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 
10 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอน ุ 

หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น 0603773E 1421979N 
จุดสิ้นสุด  0603854E 1421889N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะ 
ทางยาว 82.00 เมตร  
ลึก 0.50-0.70 เมตร 

    273,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านดอน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหานำ้ท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปญัหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
       และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 

 รวม  10  โครงการ     2,227,500 396,000 273,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตำบลดอนขุนห้วย 
 1 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.จากถนนเพชรเกษม  

ถึงศาลา หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านร่องระกำ) 
จุดเร่ิมต้น 0599851E 1422298N   
จุดสิ้นสุด  0600028E 1422405N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

  900,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านร่องระกำ เป็นชุมชนขนาดใหญ ่มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสยี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
      และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 
2 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยหนา้บ้านนางสำลี 

ถึงบ้านนายจิต นิลประเสริฐ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น 0598276E 1423097N   
จุดสิ้นสุด  0598330E 1423121N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 118.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 

  700,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหานำ้ท่วมขังในชุมชนอยูบ่่อยครั้ง ไม่มีทางระบายนำ้ออกส่งผลให้เกิดปัญหานำ้เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
      และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 
3 ก่อสร้างเหมืองระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยบา้น 

นายประภาส  สวา่งจิตร์   หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น 0597560E 1422875N   
จุดสิ้นสุด  0597615E 1422824N 

เพื่อให้มีทางระบาย
น้ำในชุมชน 

กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 55.00 เมตร พรอ้ม 
ฝังท่อ ค.ส.ล. ขนาด dia. 
1.00 เมตร จำนวน 56 
ท่อน 

  700,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้ในการ
ทำเกษตรกรรม 
2. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและ
ป้องกันน้ำท่วม 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเผาถ่านในช่วงฤดูฝนมักเกิดปัญหานำ้ท่วมขัง ทำให้มีปัญหาน้ำเนา่เสีย ส่งกลิ่นเหม็นและอาจเกิดปัญหาโรคต่าง ๆ ในชุมชน จึงมคีวามจำเป็นต้องกอ่สร้างเหมือง ค.ส.ล.เพื่อระบายน้ำในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น 
นายบุญธรรม หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านหวัเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น 0596615E 1424015N   
จุดสิ้นสุด  0596397E 1423988N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 240.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร 

  700,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก  
      ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าชา้ และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง 
5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย4 – ซอย5) หมู่ที่ 5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านดอนขุนห้วย) 
จุดเร่ิมต้น 0594777E 1421618N   
จุดสิ้นสุด  0594360E 1421794N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 455.00
เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการ 
ไม่น้อยกวา่ 2,730.00 
ตารางเมตร 

  1,980,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก  
      ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าชา้ และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง 
6 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี  (ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0600377E 1422287N   
จุดสิ้นสุด  0600033E 1422337N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตารางเมตร 

   800,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : จากการสำรวจพบว่า สภาพถนนลาดยางซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนในหลายชุมชนใช้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เกิดการชำรุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประชาชน 
       ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยูใ่นสภาพดี 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านวังยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0599521E 1423336N   
จุดสิ้นสุด  0599697E 1423058N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 
เมตร ระยะทางยาวรวม 
395.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย
กว่า 1,950.00 ตารางเมตร 

   1,000,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : จากการสำรวจพบว่า สภาพถนนลาดยางซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนในหลายชุมชนใช้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เกิดการชำรุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประชาชน 
       ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยูใ่นสภาพด ี
8 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายสมศักดิ์ กลิ่นหอม  

หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0599123E 1426864N   
จุดสิ้นสุด  0599452E 1426859N 

เพื่อให้มีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 365.00 เมตร  
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 1,095.00 
ตารางเมตร 

    300,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นทางดิน มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำใหก้ารสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
       ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าชา้ และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  
9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต

ภายในหมู่บ้าน จากถนนเพชรเกษม ถึง 
ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านร่องระกำ) 
จุดเร่ิมต้น 0599851E 1422298N   
จุดสิ้นสุด  0600605E 1421908N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50-5.00 
เมตร ระยะทางยาว 
1,100.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย
กว่า 5,100.00 ตารางเมตร 

    1,980,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : จากการสำรวจพบว่า สภาพถนนลาดยางซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนในหลายชุมชนใช้สัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรและเดินทางไปอำเภอชะอำ เกิดการชำรุด ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน  
      ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี 

 รวม  9  โครงการ     4,980,000  1,800,000  2,280,000     
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตำบลเขาใหญ ่
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยบ้านนายตี๋ หมู่ที ่1 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านตลาดใหม่) 
จุดเร่ิมต้น 1420301N 0602860E  
จุดสิ้นสุด  1420306N 0602496E 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
368.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
2,208.00 ตารางเมตร 

  1,000,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
        ยากลำบากไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง  
2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซอยบ้านนายปรีชา ถึง โรงเรียนการศึกษา 
เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน หมู่ที ่4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น  0600543E  1418397N 
จุดสิ้นสุด   0600680E 1417726N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50-
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
700.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
3,402.50 ตารางเมตร 
 

  1,550,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง 
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้าน 

นายมิตร นายเอก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี (ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น  0599703E 1419195N 
             0599533E 1419062N 
จุดสิ้นสุด   0599450E 1419142N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.50-
6.00 เมตร ระยะทางยาว 
358.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
1,738.50 ตารางเมตร 

  920,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากลำบาก  ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายกลางบา้นหนองยาว ซอย 1 หมู่ที ่7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0600570E  1414182N 
จุดสิ้นสุด  0600921E 1414098N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 
360.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
1,800.00 ตารางเมตร 

  828,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก  
      ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าชา้ และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง 
5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซอย 2 ฝั่งขวา (ตะวันออก) หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0598079E  1414037N 
จุดสิ้นสุด  0598555E  1414198N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
498.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
2,988.00 ตารางเมตร 

  1,352,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า  
       และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  
 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบ้านนายแอม หมู่ที ่1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านตลาดใหม่) 
จุดเร่ิมต้น 1420875N 0601917E 
จุดสิ้นสุด  1420820N 0601909E 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทางยาว 
63.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ทำการ 
ไม่น้อยกวา่ 157.50 
ตารางเมตร 

   100,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า  
        และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเกิน หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านตลาดใหม่) 
จุดเร่ิมต้น 1419867N 0602171E 
จุดสิ้นสุด  1419970N 0602165E 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 

   250,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า  
       และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นายสำราญ รอดพ้น หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น 1419860N 0602585E 
จุดสิ้นสุด  1419840N 0602619E 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 36.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทำการไม่น้อยกวา่ 108.00 
ตารางเมตร 

   70,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า  
       และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยบ้านนางเชือน หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น  0602626E 1419802N 
จุดสิ้นสุด   0602644E 1419825N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทำการไม่น้อยกวา่ 75.00 
ตารางเมตร 

   50,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า  
       และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 

12 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 วางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะ  
บ้านนางทองสร้อย ถึง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0600891E 1419062N 
จุดสิ้นสุด   0601115E 1419288N 

1. เพื่อให้มีทาง
ระบายนำ้ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล.  
ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว 
336.00 เมตร 

   1,900,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากชุมชนบ้านนิคมพัฒนา เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่น ในช่วงฤดฝูนจะเกิดปัญหานำ้ท่วมขังในชุมชนอยู่บอ่ยครั้ง ไม่มีทางระบายน้ำออกส่งผลให้เกิดปัญหานำ้เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน  
      และอาจเจ็บไข้ด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา ทำให้ประชาชนในชุมชนเดือดร้อนเปน็จำนวนมาก 
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น 

นางจิ๋ม หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น  0599489E  1419599N 
จุดสิ้นสุด   0599426E  1419566N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 94.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทำการไม่น้อยกวา่ 282.00 
ตารางเมตร 

   180,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
      ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น 

ตาคน หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น  0599665E  1419520N 
จุดสิ้นสุด   0599807E  1419522N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 178.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
712.00 ตารางเมตร 

   450,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
      ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

13 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางแต๋  หมู่ที ่6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านเขาใหญ่) 
จุดเร่ิมต้น 1419704E 0600789N 
จุดสิ้นสุด  1419751E 0600779N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทำการไม่น้อยกวา่ 112.50 
ตารางเมตร รางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ระยะ ทางยาวรวม 
90.00 เมตร 

   400,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า  
       และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก  

ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0601307E  1415548N 
จุดสิ้นสุด  0601495E  1415545N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
720.00 ตารางเมตร 

   461,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า  
       และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน 

ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองยาว 
จุดเร่ิมต้น 0601284E  1414120N 
จุดสิ้นสุด  0601625E  1414243N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 358.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
1,432.00 ตารางเมตร 

   881,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
      ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

14 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนางสุข 
มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเร่ิมต้น  0599178E  1416128N 
จุดสิ้นสุด   0598848E  1416104N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 350.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
1,400.00 ตารางเมตร 

   847,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกดิการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง 
17 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 

ตะวันออก หมู่ที ่10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเร่ิมต้น 0599017E  1421707N 
จุดสิ้นสุด  0601153E  1411377N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 505.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
3,030.00 ตารางเมตร 
 

   1,372,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า  
       และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง  
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น  

นายสุรพล – วงแหวน หมู่ที ่7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหนองยาว) 
จุดเร่ิมต้น 0601051E  1413645N 
จุดสิ้นสุด  0601389E  1413639N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
400.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
1,600.00 ตารางเมตร 

    1,098,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
      ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 
 

15 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 2 ฝั่งซ้าย (ตะวันตก) หมู่ที ่8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0598069E  1414033N 
จุดสิ้นสุด  0597489E  1413837N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
720.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
4,320.00 ตารางเมตร 

    1,928,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
       ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึ้นในการใช้เส้นทาง 
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น 

นายชุบ – โชคมั่นคง หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0600952E  1421707N 
จุดสิ้นสุด  0601153E  1421082N 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
752.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
3,008.00 ตารางเมตร 

    1,822,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง มีสภาพชำรุด ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่ว ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
      ยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอบุัติเหตุได้ง่ายขึน้ในการใช้เส้นทาง 

 รวม   20  โครงการ     4,750,000 6,961,000 4,848,000    
 รวมทั้งสิ้น   39  โครงการ     11,957,500 9157,000 7,401,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตำบลนายาง 
1 
 

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ 
  หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านนายาง 2) 
จุดเร่ิมต้น 0601896E  ๑๔๒3289N 
จุดสิ้นสุด  0602058E  ๑๔๒3540N 
จุดเร่ิมต้น 0601502E  1423310N 
จุดสิ้นสุด  0602085E  1423524N 

1. เพื่อให้ประชาชน  
มีน้ำใช้เพื่อการ 
เกษตร 
2. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วม 

- สายจุดชมวิวถึงไร่อาจารย์
ยิ่ง กว้าง 0.50-1.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร 
- สายจากถนนลาดยาง 
ถ้ำค้างคาว ถึง ไร่กำนัน 
กว้าง 0.50-2.50 เมตร  
ยาว 810.00 เมตร 
ลึก 0.20-0.30 เมตร 

   15,700  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
มีน้ำสำหรับใช้ใน
การทำเกษตรกรรม 
2. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและ
ป้องกันน้ำท่วม 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสำรวจแล้วพบวา่เหมืองมีสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุมหนาแน่นกีดขวางทางน้ำ เมือ่เกิดฝนตกน้ำระบายได้ช้าทำให้นำ้ท่วมขัง ฤดูแล้งไม่สามารถส่งน้ำให้ประชาชนใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง จึงจำเปน็ต้องขุดลอก 
             ใหอ้ยู่ในสภาพด ี
2 
 

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
 หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านนายาง 3 ) 
จุดเร่ิมต้น 0602822E  1424389N 
จุดสิ้นสุด  0602890E  1424388N 
จุดเร่ิมต้น 0602546E  ๑๔25240N 
จุดสิ้นสุด  0602649E  ๑๔๒5121N 
จุดเร่ิมต้น 0602717E  1426358N 
จุดสิ้นสุด  0603306E  1424677N 
จุดเร่ิมต้น 0603235E  1424012N 
จุดสิ้นสุด  0602618E  1425308N 

1. เพื่อให้ประชาชน  
มีน้ำใช้เพื่อการ 
เกษตร 
2. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วม 

- สายจากลำห้วยยาง ถึง ถนน
สาธารณประโยชน์ข้าง 
วัดนายาง กว้าง 0.60-1.40 
เมตร ยาว 82.00 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร ท่อ ค.ส.ล.ขนาด 
0.60 เมตร พร้อม บ่อพัก
ยาวรวม 20.00 เมตร 
- สายจากซุ้มวัดนายาง ถึง 
ถนนนาสามสิบหลังบ้านนาง 
บุญตา  กวา้ง 0.60-1.20 
เมตร  ยาว 180.00 เมตร 
ลึก 0.20 เมตร 

   103,600  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
มีน้ำสำหรับใช้ใน
การทำเกษตรกรรม 
2. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและ
ป้องกัน 
น้ำท่วม 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสำรวจแล้วพบวา่เหมืองมีสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุมหนาแน่นกีดขวางทางน้ำ เมือ่เกิดฝนตกน้ำระบายได้ช้าทำให้นำ้ท่วมขัง ฤดูแล้งไม่สามารถส่งน้ำให้ประชาชนใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง จึงจำเปน็ต้องดำเนินการ 
       ขุดลอกและวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

17 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 จุดเร่ิมต้น 0602754E  ๑๔26543N 
จุดสิ้นสุด  0603878E  ๑๔๒4459N 
จุดเร่ิมต้น 0603694E  ๑๔26060N 
จุดสิ้นสุด  0603898E  ๑๔๒4696N 
จุดเร่ิมต้น 0602998E  1424127N 
จุดสิ้นสุด  0603006E  1424012N 

 - สายจากถนนนายาง 
หนองบัว ถึง หนองกะมีด 
กว้าง 0.50-1.20 เมตร  
ยาว 1,835.00 เมตร 
ลึก 0.20 เมตร 
- สายจากถนนเพชรเกษม 
บ้านท่า ถึง สระน้ำวัดนายาง 
กว้าง 0.50-1.20 เมตร  
ยาว 980.00 เมตร 
ลึก 0.20 เมตร 
- สายจากคลองสายหนึ่ง 
ติดถนนหนองบัว ถึง ที่ดิน
เบียร์ช้าง กวา้ง 1.00-2.00 
เมตร ยาว 2,150.00 เมตร 
ลึก 0.20 เมตร 
- สายหนึ่งคูนาดอนถึงถนน
นาสามสิบ หมู่ที่ 3,4 
กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ยาว 1,400.00 เมตร 
ลึก 0.20 เมตร 
- สายเช่ือมห้วยยางถึงตลาด
นัดนายาง  กวา้ง 1.00 
เมตร  ยาว 280.00 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร 

        

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสำรวจแล้วพบวา่เหมืองมีสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุมหนาแน่นกีดขวางทางน้ำ เมือ่เกิดฝนตกน้ำระบายได้ช้าทำให้นำ้ท่วมขัง ฤดูแล้งไม่สามารถส่งน้ำให้ประชาชนใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง จึงจำเปน็ต้องขุดลอก 
       ให้อยู่ในสภาพด ี

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

18 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี 
(ชุมชนบ้านดอน) 
จุดเร่ิมต้น 0603839E  ๑๔22203N 
จุดสิ้นสุด  0604123E  ๑๔๒1592N 

1. เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ำใช้เพื่อการ 
เกษตร 
2. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและ
ป้องกันน้ำท่วม 

- สายคลองชลประทานไป
บ้านดอนฝั่งตะวันออก  
เหมืองกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
ท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 
เมตร จำนวน 6 ท่อน 

   16,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้ในการ
ทำเกษตรกรรม 
2. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วม 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากสำรวจแล้วพบวา่เหมืองมีสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุมหนาแน่นกีดขวางทางน้ำ เมือ่เกิดฝนตกน้ำระบายได้ช้าทำให้นำ้ท่วมขัง ฤดูแล้งไม่สามารถส่งน้ำให้ประชาชนใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง จึงจำเปน็ต้องขุดลอก 
             ใหอ้ยู่ในสภาพดีพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
 รวม  3  โครงการ      135,300     
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตำบลดอนขุนห้วย 
1 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอาภรณ์ 

หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   
(ชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0598955E 1425775N   
จุดสิ้นสุด  0599753E 1425791N 

1. เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ำใช้เพื่อการ 
เกษตร 
2. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและ
ป้องกันน้ำท่วม 

กว้าง 1.50 เมตร  
ระยะทางยาว 850.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร 

   1,950,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้ในการ
ทำเกษตรกรรม 
2. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน 
น้ำท่วม 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำเพื่อทำการเกษตร ประกอบกับในช่วงฤดูฝนมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้มีปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและอาจเกิดปัญหาโรคต่าง ๆ ในชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. 
        ส่งน้ำเพื่อการเกษตรและระบายนำ้ในชุมชน 
 รวม  1  โครงการ      1,950,000     
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตำบลเขาใหญ ่
1 ดาดเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบ้านนายสถิต 

สะอาดเอี่ยม ถึง ถนนเพชรเกษมบา้นนคิมพัฒนา  
หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 1418805N 0600872E   
จุดสิ้นสุด  1419056N 0600888E 

1. เพื่อให้ประชาชน  
มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร 
2. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วม 

ดาดเหมืองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 – 3.50 
เมตร ระยะทางยาว 
335.00 เมตร 

    800,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้ในการ
ทำเกษตรกรรม 
2. สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน 
น้ำท่วม 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำเพื่อทำการเกษตร ประกอบกับในช่วงฤดูฝนมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้มีปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและอาจเกิดปัญหาโรคต่าง ๆ ในชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. 
        ส่งน้ำเพื่อการเกษตรและระบายนำ้ในชุมชน 
 รวม  1  โครงการ       800,000    
 รวมทั้งสิ้น   5   โครงการ      2,085,300 800,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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1.3 แผนงานการพาณชิย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตำบลเขาใหญ ่
1 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนางเล็ก หมูท่ี่ 5  

ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบา้นไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น 0600058E  1419984N 
จุดสิ้นสุด  0599914E  1419814N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว 
309.00 เมตร  

  198,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
2 ขยายเขตประปาบา้นไร่เนิน ซอยบ้านนายอุ่ม  

หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านไร่เนิน) 
จุดเร่ิมต้น 0599919E 1419532N 
            0599968E  1419544N 
จุดสิ้นสุด  0599900E 1419800N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว 
400.00 เมตร  

  225,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
3 ขยายเขตประปา ซอยแยกบา้นนางฉออ้น  

ถึงบ้านนายเณร หมู่ที ่6 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาใหญ่)  
จุดเร่ิมต้น 0600523E  1420017N 
จุดสิ้นสุด  0600409E  1419905N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 118.00 เมตร  

  171,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนางสุข มิลเลอร์  
หมู่ที่ 9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
(ชุมชนบ้านไร่บน) 
จุดเร่ิมต้น 0599178E  1416128N 
จุดสิ้นสุด  0598848E  1416104N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว 
310.00 เมตร  

  109,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
5 ขยายเขตประปา ซอย 9 ด้านทิศตะวันตก  

หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหุบกะพง) 
จุดเร่ิมต้น 0599271E  1410476N 
จุดสิ้นสุด  0598670E  1410283N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 630.00 เมตร  

  444,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
6 ขยายเขตประปา ซอยบา้นแม่เลื่อน  

หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบรุี  
(ชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0600382E  1421087N 
จุดสิ้นสุด  0600422E  1421156N 
             0600439E  1421098N 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร  

  173,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
 รวม  6  โครงการ     1,320,000      
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตำบลดอนขุนห้วย 
1 ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น 0596616E 1424019N   
จุดสิ้นสุด  0597906E 1423522N 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 160 มม. ระยะทาง
ยาว 1,427.00 เมตร 

  1,869,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
2 ขยายเขตประปา ซอยหลังร้านเสริมสวยชายคลอง  

หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) 
จุดเร่ิมต้น 0598003E 1422848N   
จุดสิ้นสุด  0598124E 1422831N 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 353.00 เมตร 

  155,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
3 ขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ  หมู่ที ่4  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น 0596368E 1423833N   
จุดสิ้นสุด  0596404E 1424036N 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 205.00 เมตร 

  184,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ขยายเขตประปา สายจากบ้านนางอำนวย ถึง  
บ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านหวัเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น 0596770E 1424738N   
จุดสิ้นสุด  0597226E 1424566N 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 630.00 เมตร 

  444,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
5 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนางหาด หมูท่ี่ 4  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านหัวเกาะ) 
จุดเร่ิมต้น 0596283E 1424632N   
จุดสิ้นสุด  0596188E 1424757N 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อย่างเพียงพอ 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 110 มม. ระยะทาง
ยาว 225.00 เมตร 

  164,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองการประปา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมอีย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิม่ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพยีงพอตอ่ความ 
            ต้องการของประชาชน จึงจำเปน็ต้องขยายเขตประปา 
 รวม  5  โครงการ     2,816,000      
 รวมทั้งสิ้น   11   โครงการ     4,136,000      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวติ 
        :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
     2.1 แผนงานการศึกษา         
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติมหลังคา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนายาง หมู่ที ่3  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนายาง มีพื้นทีก่ลางแจ้งใน
การจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ใช้สอยใน
การเรียนอยา่งเหมาะสม 

ต่อเติมหลังคา ขนาดกวา้ง 
9.00 เมตร ยาว 19.00 
เมตร หรือพื้นที่ทำการ 
ไม่น้อยกวา่ 144.00  
ตารางเมตร 

   176,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนายางมีพื้นที่
จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนายาง มี
พื้นที่ใช้สอยในการ
จัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นนายาง มีพื้นทีก่ลางแดด ไม่มีพื้นที่ร่มจากต้นไม้ จึงมีความจำเป็นต้องต่อเติมหลังคา เพื่อให้มีพื้นที่รม่ในการจัดกิจกรรมมากขึ้น เพื่อไม่ให้เด็กร้อนเกินไป และอาจก่อให้เกิดอบุัติเหตุต่อเด็กได้ 
2 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านดอน 
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวัน อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโต เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
 

นักเรียนจำนวน 12 คน     48,000 แบบ
ประเมิน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวันและเพยีงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนา 
การ 
 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

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

 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านดอน ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 
3 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวัน อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโต เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

นักเรียนจำนวน  
135  คน 
 

    540,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวันและเพยีงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนา 
การ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านดอนขุนหว้ย ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นตอ้งบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวัน อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโต เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

นักเรียนจำนวน 145  
คน 
 

    580,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และ
เพียงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านหุบกะพง ส่งโครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565)   ในป ี2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

27 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวัน อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโต เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

นักเรียนจำนวน 50  คน 
 

    200,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และ
เพียงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนา 
การ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านเนินทราย ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 
(ประชาประสิทธิ์) 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่า สะอาด 
ปลอดภัยครบ 5 หมู ่ในราคาถูก 
ทุกวัน จำนวน 200 วัน ภายใน
ปีการศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง และมีภาวะโภชนาการ
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

นักเรียนจำนวน  
170  คน 
 

    680,000 นักเรียนทุกคน
ในโรงเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า 
สะอาด
ปลอดภัย 
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของร่างกายทำ
ให้สุขภาพ
แข็งแรง 

1. นักเรียนทุกคน
ได้รับอาหาร 
กลางวันที่สะอาด 
ปลอดภัย และมี
คุณค่าครบ 5 หมู่ 
2. นักเรียนมี
ร่างกาย
เจริญเติบโตและมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ตามวัย 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านฯ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นตอ้งบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 

29 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวัน อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโต เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

นักเรียนจำนวน  
190  คน 
 

    760,000 1. บันทึก
น้ำหนัก 
ส่วนสูงของ
นักเรียนทุกคน
แต่ละภาค
เรียน 
2. แบบ
ประเมิน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และ
เพียงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนชาวไร่ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
       ในปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวัน อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโต เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

นักเรียนจำนวน 130  
คน 
 

    520,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และ
เพียงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านร่องระกำ ส่งโครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 
(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวัน อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโต เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

นักเรียนจำนวน 170  คน 
 

    680,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านนายางฯ ส่งโครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 

32 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1) 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทกุคน 
ทุกวัน อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ของนักเรียนให้สมบูรณ์
แข็งแรง เจริญเติบโต เป็นไป
ตามมาตรฐานของกรมอนามยั 
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวันให้บุตรหลาน 

นักเรียนจำนวน 180  คน 
 

    720,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันตลอด
ปีการศึกษา 2565 
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันที่
สะอาดและถกูต้องตามหลกั
โภชนาการ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ 
ทางด้านสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สติปัญญาและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ ์
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดการอาหาร
กลางวันให้บุตรหลาน 

นักเรียนจำนวน 564  คน 
 

    2,256,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน
ครบทุกคน 

1. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
ทุกวัน และเพียงพอ 
ต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
3. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ และ
มีสุขภาพจิตที่ดี 
4. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองยาว ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการออกกำลังกายและเล่น
กีฬา 
2. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาและสังคม 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
จิตสำนึกและปลูกฝังให้
นักเรียนรักการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา 
4. เพื่อการกีฬาสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการ
สร้างทีมเพื่อความสำเร็จ 
5. เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็น
สื่อการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและสังคม 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 10 โรงเรียน 
 

    150,000 จำนวน
โรงเรียน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. นักเรียนจาก 10 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลนายาง 
ได้มีโอกาสร่วม
แสดงออกซ่ึงกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาทกุ
ประเภท ทุกระดับ 
2. เกิดการมีส่วนรว่ม
ในการดำเนินงาน
ร่วมกัน 
3. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงที่
นอกเหนือจากการ
เรียนในชั้นเรียน และ
โรงเรียนของตนเอง 
ซ่ึงไม่เกิดความ
หลากหลาย ทั้งด้าน
ความรู้ทักษะวิชาการ 
4. นักเรียนมี
ความสามารถในเชิง
กีฬาจะได้รับการ
พัฒนาไปสู่การ
แข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ เพิ่มเติมในแผนพัฒนา
      ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู ่
ทำนองสรภัญญะ 
 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะใน
สถานศึกษาอย่างแพร่หลาย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะ สรรเสริญคุณพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์
3. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ
น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทาง
พุทธศาสนาเป็นหลกัปฏบิัติใน
ชีวิตประจำวัน 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 10 โรงเรียน 
 

    50,000 จำนวน
โรงเรียน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. นักเรียนใกล้ชิด
พระรัตนตรัยการสวด
มนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะ สรรเสริญ
คุณพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆ
คุณ ก่อเกิดความรู้สึก
ซาบซึ้งใจในการสวด
มนต์ ได้รับความเบิก
บาน ใจสงบและเป็น
สุข 
2. นักเรียนที่เข้าร่วม
ประกวด สามารถ
เป็นแบบอยา่งให้กับ
นักเรียนผู้อื่นได้ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้
ด้านพิธีและการ 
สวดมนต์ที่ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถ
นำไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ  
       เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง 
 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้วยตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ 
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้ความรู้แต่ละกลุ่มวิชา 
ที่เรียนมา 
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
กล้าแสดงออก 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูได้
เกิดความพัฒนาในด้านเทคนิค
วิธีการสอนโดยดูผลจากการ
ประเมินของนักเรียน 

นักเรียนและครูจำนวน 
500 คน จาก 10 
โรงเรียนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอยู่ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
(อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านร่องระกำ) 

    150,000 ร้อยละ 
ของเด็ก 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
แต่ละกลุ่มสาระวิชา
อย่างเต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก 
3. ครูได้พัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนและมีความ
กระตือรือร้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความ
ทัดเทียมโรงเรียนอื่น ๆ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากโรงเรียนบ้านร่องระกำ ส่งโครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการเปดิบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายางมาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจโุครงการฯ  
       เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปี 2565 

รวม  14 โครงการ      176,000 7,334,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการชะอำรวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ี
 

1. จัดอบรมแกนนำหมู่บา้น/ชุมชน 
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน/เครือข่าย 
ตาสับปะรด กลุ่มสตรี เยาวชนและ
กลุ่มเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
เพื ่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มิให้แพร่ระบาดในพื้นที่ 
2. เพื่อค้นหาผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด 
นำเข้าสู ่กระบวนการบำบัดรักษา
ฟื้นฟูตามระบบที่เหมาะสม 
3. เพื ่อเสริมสร้างหมู ่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

1. แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน /
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน/
เครือข่ายตาสับปะรด กลุ่ม
สตรี เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง 
2. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดใน
พื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด สุ่มตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง 
 

   10,000  1. หมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมายมกีาร 
เฝ้าระวังปัญหายา 
เสพติดมากขึ้น 
2. ประชาชนใน
หมู่บ้านร่วมเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันและมิให้    
ยาเสพติดหวน
กลับมา เข้าใน
หมู่บ้านอกี 

1. แกนนำหมู่บ้าน/
ชุมชน ผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน/เครือข่าย   
ตาสับปะรด กลุ่มสตร ี
เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
เป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของ
เครือข่ายในการเฝ้า
ระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไม่ให้มี
การระบาดในพื้นที ่
2. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ได้ร ับการบำบัด รักษา
และมีกลไกติดตามอย่าง
เป็นระบบ 
3. ทำให้หมู่บ้าน
เป้าหมายที่มีปัญหา 
ยาเสพติดมีความเข้มแข็ง 
และสามารถเปลี่ยน
สถานะจากหมู่บ้านที่มี
การระบาดของยาเสพติด
เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติดและมีระบบเฝ้าระวัง 
ที่เข้มแข็งยั่งยืน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากที่ทำการปกครองอำเภอชะอำขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ ดังกล่าว เพิ่มเติม 
       ในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ ในปี 2564  

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 

1. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  
และขอความร่วมมือและบังคับใช้
กฎหมายเจ้าของสถานบริการ/
สถานประกอบการและผู้มาใช้
บริการให้ปฏบิัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
2. เพื่อตรวจตราพื้นที่เสีย่งประเภท 
หอพัก สถานบรกิาร สถาน
ประกอบการซ่ึงมีลักษณะคล้าย
สถานบริการ รา้นเกม/ร้าน
อินเทอร์เน็ต แหล่งมั่วสุม ร้านค้าแฝง 
การรวมกลุ่มมัว่สุมของเยาวชน และ 
การแข่งรถในทางให้อยู่ในกรอบ
ของระเบียบกฎหมายไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม 
3. เพื่อสร้างระบบป้องกัน และเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ในพื้นที่ 
4. เพื่อสำรวจ/ตรวจค้นพื้นที่
เป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 
5. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟ ู
 

สถานบริการ สถาน
ประกอบการซ่ึงมี
ลักษณะคล้ายสถาน
บริการ ร้านเกม/ร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้านค้า
แฝง สวนสาธารณะ 
แหล่งมั่วสุมของเยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอก
สถานศึกษาในเขตพื้นที่
อำเภอชะอำ 
 

   10,000  1. ไม่พบยาเสพติด
แพร่ระบาดในสถาน
บริการ/สถานประกอบ 
การ รา้นเกม/ร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้านค้า
แฝง สวนสาธารณะ 
แหล่งมั่วสุมในพื้นที่
อำเภอชะอำ 
 

1. เจ้าของ/
ผู้ประกอบการ สถาน
บริการ สถาน
ประกอบการที่มี
ลักษณะคล้ายสถาน
บริการ ร้านเกม/ร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้าน 
คาราโอเกะ และ
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการจัด
ระเบียบสังคม และ
ควบคุมแหล่งแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากที่ทำการปกครองอำเภอชะอำขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความจำเป็นตอ้งบรรจุโครงการฯ ดังกล่าว เพิ่มเติม 
       ในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ ในปี 2564  
 รวม    2   โครงการ      20,000     

 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

39 
     2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เทศบาลตำบลนายาง 

1. ประชาชนในชุมชน
รับรู้เรื่องประโยชน์ของ
เกลือไอโอดีน 
2. ประชาชนในชุมชนมี
ความตระหนักในการใช้
เกลือไอโอดีน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
ทั้ง 28 ชุมชน 

   130,000 130,000 ร้อยละ 100 
ของครัวเรือน
ได้รับการออก
สำรวจ ตรวจ
คุณภาพเกลือ
บริโภคเสริม
ไอโอดีนและใช้
เกลือที่มีสาร
ไอโอดีนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ประชาชนใน
ชุมชนทุกหลังคา
เรือนใช้เกลือที่มี
ส่วนผสมของ
ไอโอดีน 
2. ประชาชนใน
ชุมชนปลอดโรคที่
เกิดจากการขาด
สารไอโอดีน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดนีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 รวม  1  โครงการ      130,000 130,000    
 
     2.4 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น 1419482N 0601164E 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
สัตว์เล้ียงเขามาใน
บริเวณสวนสุขภาพ 
2. เพื่อปรับปรุงสวน
สุขภาพ 

ก่อสร้างรั้วเหล็ก  
สูง 1.00 เมตร  
ยาว 154.00 เมตร 

   120,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. สัตว์เล้ียงไม่เข้า
ในบริเวณสวน
สุขภาพ 
2. สวนสุขภาพมี
ความสวยงาม  

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเปน็ความต้องการของประชาคมชุมชนบ้านเขาไม้นวล เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการ เพิ่มเติมในปี 2564  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย 
และสันทนาการ หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านห้วยหิน) 
จุดเร่ิมต้น 1418513N 0600160E   

1. เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่
ออกกำลังกาย 

โดยทำการติดตั้งเครื่อง
ออกกำลังกาย พร้อม 
มุงหลังคา และเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก่อสร้างรั้ว รวมพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 
160.00 ตารางเมตร 

   1,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1. ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
2. ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเปน็ความต้องการของประชาคมชุมชนบ้านห้วยหิน เพื่อประโยชนข์องประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการ เพิม่เติมในปี 2564  
 รวม  2  โครงการ      1,120,000     
 
     2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการงานพระนครคีรี- 
เมืองเพชร คร้ังที่ 34  
ประจำป ี2564 
(ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ) 

1. เพื่อเป็นการรำลกึถึง
ความสำคัญของ
ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี 
และสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง
สืบไป 
 

ข้าราชการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนใน
พื้นที่อำเภอชะอำ 

   50,000  ร้อยละ 80  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

1. ประเพณี
ท้องถิ่น การละเล่น
พื้นบ้าน และ
ศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดเพชรบุร ี
เป็นที่รู้จักอยา่ง
แพร่หลายในหมู่
นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิ
 

สำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ ส่งเสริม
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการท่องเท่ียวของจังหวัด
เพชรบุร ี
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

       2. สามารถสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ต่อไป 
3. สามารถสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุร ี
4. พสกนิกรชาว
จังหวัดเพชรบุรีได้
ร่วมกันน้อมรำลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ของ
พระมหากษัตริย์
ไทย 
5. แหล่งท่องเท่ียว
ของอำเภอชะอำ
และจังหวัด
เพชรบุรีเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยว
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากที่ทำการปกครองอำเภอชะอำขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการงานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังที่ 34 ประจำปี 2564 จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการฯ ดังกล่าว เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
       (พ.ศ. 2561-2565)  ในปี 2564 

 รวม  1  โครงการ      50,000     
 รวมทั้งสิ้น  20 โครงการ      1,549,400 9,141,400    
 

แบบ ผ.02 


