
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
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โครงการ (เดิม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 32 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองโพธิ์-ป่าปาล์มไปเชื่อมบ้านไร่ 
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0601382E 1424743N 
จุดสิ้นสุด  ๐600719E 1424902N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 2,400.00 
ตารางเมตร 

   1,800,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
โครงการ (เปลี่ยนแปลง)  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อและบ่อพัก 
ค.ส.ล.สายหนองโพธิ์-ป่าปาล์มไปเชื่อม
บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านเนินทราย) 
จุดเร่ิมต้น 0601028E 1425050N 
จุดสิ้นสุด  0600410E 1425208N 

1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ำในชุมชน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 790.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 2,370.00 
ตารางเมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 
0.60 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. 
ระยะทางยาวรวม 232.00 เมตร 

  564,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากรายละเอียดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  งบประมาณ  
        และปีงบประมาณจากปี 2564 มาดำเนินการในปี 2563 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

2 
 

โครงการ (เดิม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 34 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 
บ้านไร่ ถึง ถนนเพชรเกษมบ้านทา่  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0599660E  1424510N 
จุดสิ้นสุด  0600114E  1423563N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,040 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
5,200.00 ตารางเมตร 

   1,900,000  ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
โครงการ (เปลี่ยนแปลง) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 
บ้านไร่ ถึง ถนนเพชรเกษมบ้านทา่  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
(ชุมชนบ้านไร่) 
จุดเร่ิมต้น 0599660E  1424510N 
จุดสิ้นสุด  0600114E  1423563N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,045.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำ
การไม่น้อยกว่า 5,225.00 
ตารางเมตร 

  1,579,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา และการขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนการดำเนินการจากปี 2564 มาดำเนินการในปี 2563 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

3 
 

โครงการ (เดิม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 36 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.จาก 
หน้าบ้านนายชำนาญ ถึง ถนนนาสามสิบ 
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านนายาง ๓)         
จุดเร่ิมต้น ๐๖๐3015E ๑๔๒4371N 
จุดสิ้นสุด  ๐๖๐2926E ๑๔๒4778N           

๑. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ำในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ในชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 423.00 เมตร 

    1,700,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง  
๒. ทำให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
โครงการ (เปลี่ยนแปลง) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. จากหน้า
บ้านนายชำนาญถึงถนนนาสามสิบ    
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี(ชุมชนบ้านนายาง ๓)         
จุดเร่ิมต้น 0603015E 1424371N 
จุดสิ้นสุด  0602926E 1424778N 

๑. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ำในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ำทว่มใน
ชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 420.00 เมตร  
ลึก 0.35-0.85 เมตร 

  1,406,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง  
๒. ทำให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากรายละเอียดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  งบประมาณ และปีงบประมาณ 
       จากปี 2565 มาดำเนินการในปี 2563 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

4 
โครงการ (เดิม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 36 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. จาก 
ครัวลุงมอด ถึง บ้านนายเมิน หมู่ที ่6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี 
(ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0599961E  1422287N 
จุดสิ้นสุด   0600047E  1422585N 

๑. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ำในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ำทว่ม 
ในชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 131.00 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

    550,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง  
๒. ทำให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 
โครงการ (เปลี่ยนแปลง) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สาย 
ครัวลุงมอด หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 0599961E 1422287N   
จุดสิ้นสุด  0600047E 1422585N 

๑. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ำในชุมชน                           
๒.เพื่อป้องกันน้ำทว่ม 
ในชุมชน 

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 131.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

  600,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง  
๒. ทำให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากรายละเอียดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณ และปีงบประมาณ 
        จากปี 2565 มาดำเนินการในปี 2563 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

5 
โครงการ (เดิม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 53 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางปราณี หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่   
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น  0602293E  1419879N 
จุดสิ้นสุด   0602291E  1419720N 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 800.00  
ตารางเมตร 

    530,000 ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

 
โครงการ (เปลี่ยนแปลง) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนำ้ 
ซอยบ้านนางปราณี หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชุมชนบ้านเขาไม้นวล) 
จุดเร่ิมต้น 1419879N 0602293E 
จุดสิ้นสุด  1419721N 0602291E 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรรวมรางวีกวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 161.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม
บ่อพักและท่อระบายนำ้ขนาด Ø 
0.80 เมตร และขนาด Ø 1.00 
เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย
กว่า 966.00 ตารางเมตร 

  1,900,000   ร้อยละของ
ประชาชน   
ที่พึงพอใจ 

๑. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากรายละเอียดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  งบประมาณและปีงบประมาณ 
        จากปี 2565  มาดำเนินการในปี 2563 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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โครงการ (เดิม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 57 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล.สายเพชรเกษม-คลองชลประทาน
บ้านไร่เนิน (บ้านนายเปิ้ล ถึง บา้นนาย
ดวงตา) หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี (ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น  0600355E  1419616N 
จุดสิ้นสุด   0600532E  1419679N 

1. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ำในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังในพื้นที่ 

โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. 
ระยะทางยาว 190.00 เมตร 

    670,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้การระบาย
น้ำมีประสิทธภิาพ 
2. ทำให้ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
โครงการ (เปลี่ยนแปลง) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั  
ค.ส.ล.สายบ้านนายเปิ้ลถึงบ้านนายดวงตา 
หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
(ชุมชนบ้านนิคมพัฒนา) 
จุดเร่ิมต้น 1419612E 0600349N 
จุดสิ้นสุด  1419681E 0600531N 

1. เพื่อให้มีทางระบาย
น้ำในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังในพื้นที่ 

โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล.  
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม 
บ่อพัก ค.ส.ล. และเทคอนกรีต
หลังท่อรวมรางวี ระยะทางยาว 
195.00 เมตร 

  650,000   ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้การระบาย
น้ำมีประสิทธภิาพ 
2. ทำให้ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากรายละเอียดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  งบประมาณและปีงบประมาณ 
         จากปี 2565  มาดำเนินการในปี 2563 

 
 

แบบ ผ.02 


