
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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ของ 
เทศบาลตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 

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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี
    ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

         
 

 
 

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป       3 1,360,000   3 1,360,000 
รวม       3 1,360,000   3 1,360,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563 

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ปรับปเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี ่
420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยง
สำหรับการกระจายเสียงตามสาย 
(หอกระจายขา่วไร้สาย) ของ
เทศบาลตำบลนายาง 

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
2. เพื่อให้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาล และ
ระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน
เองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน 

โดยทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับสัญญาณในย่านความถี่
ตามที่ กสทช.กำหนด ประกอบดว้ย 
1. เปลี่ยนโมดูลภาครับพร้อม
ปรับเปลี่ยนคลื่นเพื่อรองรับความถี่
ตามที่ กสทช.กำหนดจำนวน 22 ตัว 
2. เปลี่ยนเสาอากาศ Foldet 
Dipole 4 Stacks ย่านความถี่ 
430.225 MHz.พร้อมติดตั้งจำนวน 
1 ชุด 
3. เปลี่ยนเสาอากาศยากิ 2E  พร้อม
สายอากาศความถี่ 430.225 MHz. 
4. งานบริการถอดและติดต้ังคืน 
จำนวน 22 ตวั 

   260,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการปรับปเลี่ยน
การใช้ความถี ่
420.200 MHz เพื่อ
การเชื่อมโยงสำหรับการ
กระจายเสียงตามสาย 
(หอกระจายขา่วไร้สาย)
ของเทศบาลตำบล 
นายาง 

1. ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ได้อย่างถกตอ้ง 
รวดเร็ว 
2. สามารถเป็น
เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
ประชาชนกับเทศบาลฯ 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกันเอง 
4. เป็นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก กสทช.ได้ออกประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 380-510 MHz. กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามประกาศของ กสทช.ให้แล้วเสร็จภายในป ี2563 
       เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz โดยการเปลีย่นโมดูลภาครับและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งให้แล้วเสร็จตามที่ กสทช.กำหนด 

 
 
 

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 โครงการปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลตำบลนายาง  
(อาคารญาณโมลี) 

เพื่อให้สถานสำหรับ
ประกอบกิจกรรมของ
เทศบาลฯ มีความ มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย รองรับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ 

ปรับปรุงหอประชุมเทศบาล 
ตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) 
ขนาดกวา้ง 15.20 เมตร ยาว 
25.75 เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อย
กว่า  
88.00 ตารางเมตร 

   900,000  ร้อยละของประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

สถานสำหรับประกอบ
กิจกรรมของเทศบาลฯ 
มีความ มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย รองรับ
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้อย่าง
เพียงพอ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจำเป็น : หอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) มีพื้นที่การใช้งานบางส่วนไม่สะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลฯ และไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ประกอบกับมีสภาพเกา่ชำรุดทรุดโทรม 
      ห้องน้ำไม่สามารถใชก้ารได้ พื้นอาคารทรุด กระเบื้องปูพื้นแตก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี มีความแข็งแรงและปลอดภยัต่อการใช้งาน 
3 โครงการทาสีอาคารสำนกังาน

เทศบาลตำบลนายาง 
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลนายาง 

ทาสีภายนอกอาคารสำนกังาน
เทศบาลตำบลนายาง ขนาดพื้นที ่
1,500.00 ตารางเมตร  

   200,000  ร้อยละของประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

มีการสภาพภูมิทัศน์
ของอาคารสำนักงาน
เทศบาลฯ ให้ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของอาคารสำนักงานเทศบาลฯ เนื่องจากสีของอาคารเสื่อมสภาพทำให้เป็นฝุ่นผงละอองขนาดเลก็ ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
 รวม  3  โครงการ      1,360,000     

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความม่ันคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด:  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนหลัง
ป้อมตำรวจชุมชนบ้านหนองจันทร์
พัฒนา หมู่ที ่11 ต.เขาใหญ ่ถึงชุมชน
ตลาดนิคม หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี และถึงชุมชนบ้านนายาง 2 
หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

๑. เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กัประชาชนในการสัญจร
ในช่วงกลางคืน              
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม 
ในพื้นที่ 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 
ขนาดเสาสูง ๙.๐๐ เมตร 
หลอดแสงสว่าง 1๕๐ 
W.SHP จำนวน 93 ชุด 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟา้  
จำนวน  ๒  ลูก 

    ๔,๑85,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในช่วงเวลา
กลางคืน             
๒. ปัญหาอุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง 

กองช่าง 
อบจ.เพชรบุรี 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในชว่งเวลากลางคืน เพื่อลดปัญหาอบุัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อแกป้ัญหาความเดือดร้อนและสนองความตอ้งการของประชาชนที่เสนอในคราวการประชุมประชาคม 
           ท้องถิ่นระดับชุมชน เมื่อวันที ่11 มนีาคม 2563 และยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
2 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชุมชน 

บ้านนายาง หมู่ที ่9 ถึงชุมชนบ้านดอน
หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

๑. เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กัประชาชนในการสัญจร
ในช่วงกลางคืน              
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม 
ในพื้นที่ 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 
ขนาดเสาสูง ๙.๐๐ เมตร 
หลอดแสงสว่าง 1๕๐ 
W.SHP จำนวน 80 ชุด 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟา้  
จำนวน  2  ลูก 

    3,600,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในช่วงเวลา
กลางคืน             
๒. ปัญหาอุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง 

กองช่าง 
อบจ.เพชรบุรี 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในชว่งเวลากลางคืน เพื่อลดปัญหาอบุัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อแกป้ัญหาความเดือดร้อนและสนองความตอ้งการของประชาชนที่เสนอ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
                     และยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 รวม 2 โครงการ       7,785,000    

 

แบบ ผ.02/1 


