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โครงการ (เดิม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โครงการปรับเปลี่ยนการใช ้
คลื่นความถี่ 420.200 MHz  
เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการ
กระจายเสียงตามสาย  
(หอกระจายขา่วไร้สาย)  
ของเทศบาลตำบลนายาง 

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
2. เพื่อให้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาล และ
ระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน
ได้อย่างสะดวก 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 ย่านความถี ่430.225 
MHz.พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด 
3. เปลี่ยนเสาอากาศยากิ 2E  พร้อม
สายอากาศความถี่ 430.225 MHz.
จำนวน 22 ชุด 
4. งานบริการถอดและติดต้ังคืน 
จำนวน 22 ตวั 

   260,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการปรับเปลี่ยน
การใช้คลื่นความถี่
420.200 MHz  
เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับ
การกระจายเสียงตาม
สาย (หอกระจายข่าว 
ไร้สาย)ของเทศบาล
ตำบลนายาง 

1. ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
2. สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับ
เทศบาลฯ 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกัน 
4. เป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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โครงการ (เปลี่ยนแปลง)  
 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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โครงการปรับเปลี่ยนการใช ้
ความถี่ 420.200 MHz  
เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการ
กระจายเสียงตามสาย  
(หอกระจายขา่วไร้สาย)  
ของเทศบาลตำบลนายาง 

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

โดยทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับสัญญาณในย่านความถี่
ตามที่ กสทช.กำหนด ประกอบดว้ย 
1. เปลี่ยนโมดูลภาครับพร้อม
ปรับเปลี่ยนคลื่นเพื่อรองรับความถี่
ตามที่ กสทช.กำหนดจำนวน 21 ตัว 
2. เปลี่ยนเสาอากาศ Foldet Dipole 
4 Stacks ย่านความถี ่430.225 
MHz พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
3. เปลี่ยนเสาอากาศยากิ 2E  พร้อม
สายอากาศความถี่ 430.225 MHz
จำนวน 21 ชุด 
4. งานบริการถอดและติดต้ังคืน 
จำนวน 21 ตวั 

   243,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการปรับเปลี่ยน
การใช้คลื่นความถี่
420.200 MHz  
เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับ
การกระจายเสียงตาม
สาย (หอกระจายข่าว 
ไร้สาย)ของเทศบาล
ตำบลนายาง 

1. ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
2. สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับ
เทศบาลฯ 
3. ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกัน 
4. เป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต้ังอุปกรณ์ใหส้อดคล้องกับสัญญาณในย่านความถี่ตามที่ กสทช.กำหนด ตามโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่ 420.200 MHz เพือ่การเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย  
                                 (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของเทศบาลตำบลนายาง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 


