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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 39 ลำดับท่ี 27) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.จาก 
สระน้ำสาธารณประโยชน์ถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ที ่1 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0605150 E 1420555 N  
จุดสิ้นสุด 0605194 E 1420484 N  

1.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
ในชุมชน  

กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร  

  370,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
โครงการ (แก้ไข) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.จาก 
สระน้ำสาธารณประโยชน์ถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ที ่1 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0605150 E 1420555 N  
จุดสิ้นสุด 0605194 E 1420484 N  

1.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
ในชุมชน  

กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร  

370,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

เหตผลและความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนสอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน จึงแกไ้ขการดำเนินการจากป ี2568 มาดำเนนิการในปี 2566 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44 ลำดับท่ี 13) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.ซอยบ้าน
นายบุญลือ เกตุมณี หมู่ที ่3 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0598340 E 1423211 N   
จุดสิ้นสุด  0598398 E 1423237 N 

1.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
ในชุมชน  

กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 
  

  400,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
โครงการ (แก้ไข) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.ซอยบ้าน
นายบุญลือ เกตุมณี หมู่ที ่3 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0598340 E 1423211 N   
จุดสิ้นสุด  0598398 E 1423237 N 

1.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
ในชุมชน  

กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 
  

400,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

เหตผลและความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนสอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน จึงแกไ้ขการดำเนินการจากป ี2568 มาดำเนนิการในปี 2566 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44 ลำดับท่ี 16) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอย 4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0594942 E 1421983 N   
จุดสิ้นสุด  0594623 E 1421250 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

  1,200,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
โครงการ (แก้ไข) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอย 4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0594942 E 1421983 N   
จุดสิ้นสุด  0594623 E 1421250 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำ
การไม่น้อยกว่า 1,200  
ตารางเมตร 

1,200,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

เหตผลและความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนสอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน จึงแกไ้ขการดำเนินการจากป ี2568 มาดำเนนิการในปี 2566 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44  ลำดับที่ 17) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
บ้านนางสุข หมู่ที ่6 ต.ดอนขุนหว้ย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0599713 E 1422036 N   
จุดสิ้นสุด  0599471 E 1421995 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่
น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 

  800,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
โครงการ (แก้ไข) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
บ้านนางสุข หมู่ที ่6 ต.ดอนขุนหว้ย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0599713 E 1422036 N   
จุดสิ้นสุด  0599471 E 1421995 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่
น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 

800,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

เหตผลและความจำเป็น : เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนสอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน จึงแกไ้ขการดำเนินการจากป ี2568 มาดำเนนิการในปี 2566 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
5 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 34 ลำดับท่ี 6) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายเช่ือมหว้ยยางถึงตลาดนัดนายาง  
หมู่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0602998 E 1424127 N  
จุดสิ้นสุด 0603006 E 1423858 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ในการทำ
การเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและป้องกันนำ้
ท่วม 

กว้าง 1.00 เมตร  
ระยะทางยาว 280 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

3,5000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้สำหรับ
การเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 
โครงการ (แก้ไข) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายเช่ือมหว้ยยางถึงตลาดนัดนายาง  
หมู่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0602998 E 1424127 N  
จุดสิ้นสุด 0603006 E 1423858 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ในการทำ
การเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและป้องกันนำ้
ท่วม 

กว้าง 1.00 เมตร  
ระยะทางยาว 280 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

3,500     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้สำหรับ
การเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

เหตผลและความจำเป็น : บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ไว้แล้วในหน้าที ่34 ลำดับที่ 6 แต่เนื่องจากการพิมพ์ตัวเลขงบประมาณคลาดเคลื่อน จึงจำเป็นต้องแก้ไขจากตัวเลข 3,5000 เป็น 3,500  

 
 

แบบ ผ.02 



 
6 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับท่ี 2) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยที่พักสงฆ์จันทร์นิมิต หมู่ที ่4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0596367 E 1423751 N   
จุดสิ้นสุด  0596309 E 1423351 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการ 
ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร 

 900,000    ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
โครงการ (แก้ไข) 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยที่พักสงฆ์จันทร์นิมิต หมู่ที ่4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0596367 E 1423751 N   
จุดสิ้นสุด  0596309 E 1423351 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการ 
ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร 

 900,000    ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

เหตผลและความจำเป็น : บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตำบลดอนขุนห้วย ไวแ้ล้วในหน้าที ่79 ลำดับที่ 2 แต่เนื่องจากการพิมพ์ตำบลคลาดเคลื่อน จึงจำเป็นต้องแก้ไขจากตำบลเขาใหญ่ เป็นตำบลดอนขุนหว้ย 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ลำดับท่ี 9) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้และมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านาที่ถูก
วิธีสามนิว้สามสัมผัส  
(Triple Touch) 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของภาคเครือข่ายในการร่วม
ดำเนินงานตามโครงการฯ 

จัดอบรมประชาชนเพศหญิง 
อาย ุ30 – 70 ป ีในเขต
เทศบาลตำบลนายาง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วขอ้ง จำนวน 
150 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 
50 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (กรณีถ้ามี
ก้อนเนื้องอกที่เต้า
นมสามารถคลำได้
ในระยะที่ 1) 

1. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ตรวจเต้านมตนเองโดย
ใช้วิธีสามนิว้ สาม
สัมผัส (Triple 
Touch) 
ได้อย่างถูกต้อง ทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนสตรีใน
เขตเทศบาลตำบล 
นายางตระหนกัถึง
ความสำคัญในการ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถสอนให้
ความรู้การตรวจเต้า
นมเบื้องต้นแก่ผู้อื่นได้ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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โครงการ (แก้ไข) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้และมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านาที่ถูก
วิธีสามนิว้สามสัมผัส  
(Triple Touch) 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของภาคเครือข่ายในการร่วม
ดำเนินงานตามโครงการฯ 
3. เพื่อลดอัตราการตายจาก
โรคมะเร็งเต้านมในสตรี 

จัดอบรมประชาชนเพศหญิง 
อาย ุ30 – 70 ป ีในเขต
เทศบาลตำบลนายาง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วขอ้ง จำนวน 
150 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 
50 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (กรณีถ้ามี
ก้อนเนื้องอกที่เต้า
นมสามารถคลำได้
ในระยะที่ 1) 
2. ผู้เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการฯ 
สามารถให้คำ 
แนะนำในการตรวจ
เต้านมเบื้องต้นแก่
ผู้อื่นได้ 

1. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ตรวจเต้านมตนเองโดย
ใช้วิธีสามนิว้ สาม
สัมผัส (Triple 
Touch) 
ได้อย่างถูกต้อง ทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนสตรีใน
เขตเทศบาลตำบล 
นายางตระหนกัถึง
ความสำคัญในการ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถสอนให้
ความรู้การตรวจเต้า
นมเบื้องต้นแก่ผู้อื่นได้ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

เหตผลและความจำเป็น : บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ไว้แล้วในหน้าที ่70 ลำดับที่ 9 แต่เนื่องจากการพิมพ์ข้อความตามข้อ 3 ของวัตถุประสงค์ และข้อความตามข้อ 2 ของตัวชีว้ัด (KPI) ไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องแก้ให้มีข้อความครบถว้นตาม
        โครงการที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 59-60 ลำดับท่ี 19-23) 
แผนงานการศึกษา (เดิม) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ (แก้ไข)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 

เพื ่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
งานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดขบวน
แห่สงกรานต์ กอ่เจดีย์ทราย การ
สรงน้ำพระ การแสดงมหรสพ 
เป็นต้น โดย 
มีประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
นายาง เขา้ร่วมกจิกรรม 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ให ้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 

2 โครงการหล่อเทียนจำนำ
พรรษา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในวันสำคัญ 
ทางพุทธศาสนา 

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และนำ
เทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆ ใน
เขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 
7 วัดโดยม ีประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายางเข้าร่วม
โครงการ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1. จำนวนวัดที่จะ
นำเทียนจำนำ
พรรษาถวาย 
2. ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในวัน
สำคัญทางพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายางได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
2. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายางเกิดความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายางมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ  
ดังนี้ 
- เซปักตะกร้อ ประเภท
ประชาชน 
- วอลเลย์บอล ประเภท
ประชาชนหญิง 
- เปตอง ประเภทประชาชนหญิง  
- เปตอง ประเภทประชาชนชาย 
- เปตอง ประเภทเยาวชนอายุไม่
เกิน 15 ปี ชาย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. จำนวนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของ
ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วม
โครงการ 

1. ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายางได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และหา่งไกลจาก
ยาเสพติด 
2. ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายางเกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
3. ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายางมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   - เปตอง ประเภท
เยาวชนอายุไม่เกิน 15 
ปี หญิง 
- การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน 

        

4 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 1. เพื่อให้ประชาชนหา่งไกลยาเสพ
ติดได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
2. เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่
คณะ 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่น
กีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้น และรู้จักกฎ 
กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

จ ั ดการแข ่ งข ั นก ีฬา
ประเภทต่างๆ ได้แก่  
ตระกร้อฟุตบอล เปตอง 
วอลเล่ย์บอล เป็นต้น 
โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 
300 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการ
โครงการ 

1. ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
ได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
2. สร้างความสามัคคีกันในหมู่
คณะ 
3. ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

5 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลง
พื้นบ้านเพลงพวงมาลยั 

1. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนในการ
อนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้านเพลง
พวงมาลัย 
2. เพื่อเป็นการสืบสานและธำรงไว้
ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้
เป็นมรดกแห่ง 
วัฒนธรรมแก่เด็ก และเยาวชนในรุ่น
หลังต่อไป 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การสอนขับร้องเพลง
พวงมาลัย เป็นต้น โดย
มีเด ็ก และเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำบล 
นายาง ร่วมกิจกรรม  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ
อนุรักษ ์
ศิลปะเพลง 
พื้นบ้าน เพลง
พวงมาลัย 

1. เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย 
2. เด็กและเยาวชน 
ได้ร่วมกันสืบสานและธำรงไว้
ซ ึ ่ งว ัฒนธรรมอ ันด ีงามของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากบรรจุในแผนงานไม่ถูกต้อง จึงมคีวามจำเป็นต้องแก้ไขจากแผนงานการศึกษาเป็นแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
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