


 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 39 ลำดับท่ี 26) 
โครงการ (เดิม) 

ตำบลนายาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนาทดลอง
บ้านไร่ถึงเนินทราย หมู่ที่ 8 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0599730 E 1425796 N   
จุดสิ้นสุด 0600578 E 1425551 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร 
ระยะทางยาว 930 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
4,185 ตารางเมตร 

 3,200,000    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) 

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนาทดลอง
บ้านไร่ถึงเนินทราย หมู่ที่ 8 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0599730 E 1425796 N   
จุดสิ้นสุด 0600578 E 1425551 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร 
ระยะทางยาว 930 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการ 
ไม่น้อยกวา่ 4,185 ตารางเมตร 

3,200,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เพือ่แก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีทีจ่ะดำเนนิการตามโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 39 ลำดับท่ี 28) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลอง
ชลประทานบริเวณหน้าถำ้ค้างคาว  
หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0601702 E 1423279 N  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 7.00 เมตร 

  900,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

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 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลอง
ชลประทานบริเวณหน้าถำ้ค้างคาว  
หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0601702 E 1423279 N  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร 

กว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 7.00 เมตร 

900,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เพือ่แก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีทีจ่ะดำเนนิการตามโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 78 ลำดับท่ี 3) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.หน้าบ้าน 
นางจรรยาถึงบ้านนายชุบ หมู่ที่ 3  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0602922 E 1424125 N  
จุดสิ้นสุด 0602861 E 142419 N 

1.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
ในชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 65 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

330,000     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) 

3 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.หน้าบ้าน 
นางจรรยาถึงบ้านนายชุบ หมู่ที่ 3  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0602922 E 1424125 N  
จุดสิ้นสุด 0602861 E 142419 N 

1.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
ในชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 65 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

400,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารคำนวณตามหลักวิชาชา่ง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 42  ลำดับที่ 6) 
โครงการ (เดิม) 

ตำบลดอนขุนห้วย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลางฝั่งซ้าย (ซอย 3-
ซอย 4) หมู่ที ่5 ต.ดอนขุนหว้ย  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0595334 E 1421375 N   
จุดสิ้นสุด  0594767 E 1421621 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 595 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 3,590  
ตารางเมตร   

2,500,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

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 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลางฝั่งซ้าย (ซอย 3-
ซอย 4) หมู่ที ่5 ต.ดอนขุนหว้ย  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0595334 E 1421375 N   
จุดสิ้นสุด  0594767 E 1421621 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 595 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 3,590  
ตารางเมตร   

3,000,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารคำนวณตามหลักวิชาชา่ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 ลำดับท่ี 11) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยหลัง ฝั่งขวา  
(ซอย 1-ซอย 2) หมู่ที ่5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0596953 E 1422042 N   
จุดสิ้นสุด  0596455 E 1422411 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 625 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการ
ไม่น้อยกวา่ 3,750 ตาราง
เมตร 

 2,500,000    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) 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยหลัง ฝั่งขวา  
(ซอย 1-ซอย 2) หมู่ที ่5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0596953 E 1422042 N   
จุดสิ้นสุด  0596455 E 1422411 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 625 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการ
ไม่น้อยกวา่ 3,750 ตาราง
เมตร 

 3,000,000    ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารคำนวณตามหลักวิชาชา่ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



6 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 42 ลำดับท่ี 7) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.สายกลางทุ่งนา
ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0599392 E 1422725 N   
จุดสิ้นสุด  0599381 E 1422492 N 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การสัญจร  
2.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ใน
ชุมชน 
 

ผิวจราจรรวมรางวีกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำ
การไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร วางท่อ ค.
ส.ล.Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทางยาว 250 เมตร 

1,950,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำให้ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

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 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.สายกลางทุ่งนา
ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0599392 E 1422725 N   
จุดสิ้นสุด  0599381 E 1422492 N 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การสัญจร  
2.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ใน
ชุมชน 
 

ผิวจราจรรวมรางวีกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำ
การไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร วางท่อ ค.
ส.ล.Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทางยาว 250 เมตร 

2,300,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ทำให้ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารคำนวณตามหลักวิชาชา่ง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(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  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
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) 

7 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  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร 

1,200,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เพือ่แก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีทีจ่ะดำเนนิการตามโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44 ลำดับท่ี 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  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
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) 

8 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  
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร 

900,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เพือ่แก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีทีจ่ะดำเนนิการ และงบประมาณให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง เนื่องจากราคากลาง
   มีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 46 ลำดับท่ี 1) 
โครงการ (เดิม) 

ตำบลเขาใหญ่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้านนายปรีชา หมู่ที ่4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0600682 E 1417708 N   
จุดสิ้นสุด  0600322 E 1417385 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 517  เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำ
การไม่น้อยกว่า 2,585 
ตารางเมตร 

1,700,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยั 
ในการสัญจร 

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) 

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้านนายปรีชา หมู่ที ่4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0600682 E 1417708 N   
จุดสิ้นสุด  0600322 E 1417385 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 517  เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำ
การไม่น้อยกว่า 2,585 
ตารางเมตร 

2,200,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยั 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารคำนวณตามหลักวิชาชา่ง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 46 ลำดับท่ี 4) 
โครงการ (เดิม) 

ตำบลเขาใหญ่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ซอยบ้าน 
นายแสวง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0602439 E 1419898 N   
จุดสิ้นสุด  0602424 E 1419736 N 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ในการทำ
การเกษตร 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก  
ความยาว 334 เมตร  
รางวีรวมฝาบ่อพัก ความยาว
รวม 334 เมตร 

 1,300,000    ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชนมีนำ้
สำหรับใช้ในการทำ
การเกษตร 
2. ทำให้การระบายนำ้
มีประสิทธิภาพ นำ้ไม่
ท่วมขัง 

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) 

10 วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ซอยบ้าน 
นางแสวง หมู่ที ่2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0602439 E 1419898 N   
จุดสิ้นสุด  0602424 E 1419736 N 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ในการทำ
การเกษตร 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก  
ความยาว 334 เมตร  
รางวีรวมฝาบ่อพัก ความยาว
รวม 334 เมตร 

1,400,000     ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่พึงพอใจ 

1. ทำให้ประชาชนมีนำ้
สำหรับใช้ในการทำ
การเกษตร 
2. ทำให้การระบายนำ้
มีประสิทธิภาพ นำ้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เพือ่แก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีทีจ่ะดำเนนิการ และงบประมาณให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง เนื่องจากราคากลาง
   มีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้น รวมทั้งแก้ไขขอ้ความที่พิมพ์ไม่ถกูต้อง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 47 ลำดับท่ี 7) 
โครงการ (เดิม) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองยาว ซอย 2 หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0600356 E 1415128 N   
จุดสิ้นสุด  0600049 E 1415246 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 328 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 1,312 
ตารางเมตร 

  1,000,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยั 
ในการสัญจร มีความ
รวดเร็วในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

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) 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองยาว ซอย 2 หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 0600356 E 1415128 N   
จุดสิ้นสุด  0600049 E 1415246 N 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 328 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกวา่ 1,312 
ตารางเมตร 

1,200,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยั 
ในการสัญจร มีความ
รวดเร็วในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เพือ่แก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปีทีจ่ะดำเนนิการ และงบประมาณให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการคำนวณตามหลักวิชาช่าง เนื่องจากราคากลาง
   มีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับท่ี 1) 
โครงการ (เดิม) 

 

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. ซอย
บ้านนางสมใจ หมู่ที ่2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0601402 E 1419434 N   
จุดสิ้นสุด  0601332 E 1419415 N 

1.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
ในชุมชน 

รางระบายน้ำกวา้ง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 70 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

300,000     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) 

12 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอย
บ้านนางสมใจ หมู่ที ่2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0601402 E 1419434 N   
จุดสิ้นสุด  0601332 E 1419415 N 

1.เพื่อให้มีทางระบายนำ้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
ในชุมชน 

รางระบายน้ำกวา้ง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 70 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

400,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทำให้ลดปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เนื่องจากราคากลางมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารคำนวณตามหลักวิชาชา่ง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
13 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เล่มแรก) หน้าที่ 48-49 ลำดับที่ 1-9) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียวและการเกษตรสู่ความมั่งค่ังย่ังยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงานการพาณิชย ์(เดิม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แก้ไข) 
 ตำบลดอนขุนห้วย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 เหนอื  
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0596283 E 1421563 N 
จุดสิ้นสุด 0596622 E 1422347 N 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 855 เมตร   

444,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

14 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 2 เหนอื  
หมู่ที่ 5ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0595727 E 1421814 N 
จุดสิ้นสุด 0596116 E 1422700 N 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 965 เมตร   

482,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

15 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 2 ใต้ หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0595461 E 1421209 N 
จุดสิ้นสุด 0595722 E 1421800 N 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 644 เมตร   

 332,000    ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 

            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ใต้ หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0594832 E 1421288 N 
จุดสิ้นสุด 0595163 E 1422041 N 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 828 เมตร    

 414,000    ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

17 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 เหนอื  
หมู่ที่ 5  ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0595166 E 1422056 N 
จุดสิ้นสุด 0595827 E 1422920 N 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง  

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 1,364 
เมตร    

  680,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่ พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

18 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 เหนอื  
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0594612 E 1422298 N  
จุดสิ้นสุด 0595106 E 1423422 N 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 1,225 
เมตร    

  612,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

19 ปรับปรุงท่อประปาสายหลัก หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0594353 E 1422403 N 
จุดสิ้นสุด 0594293 E 1422444 N  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง  

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 77 เมตร   

   38,500  ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ  

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

20 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 5 ใต้ หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จุดเร่ิมต้น 0594290 E 1422433 N 
จุดสิ้นสุด 0594145 E 1422048 N 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง  

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 530 เมตร   

   265,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

21 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 กลางใต้-
ซอย 2 ใต้ หมู่ที ่5 ต.ดอนขุนหว้ย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0595009 E 1421678 N
จุดสิ้นสุด 0595281 E 1421555 N 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง  

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia 110 มิลลิเมตร 
ระยะทางยาว 295 เมตร   

    147,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองการประปา 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565  

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียวและการเกษตรสู่ความมั่งค่ังย่ังยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงานการพาณิชย ์(เดิม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แก้ไข) 
 ตำบลเขาใหญ่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงท่อประปา 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี
จุดเร่ิมต้น 47P 0600664 1415686 N 
จุดสิ้นสุด 47P 0600417  1415512 N 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพียงพอและ
ทั่วถึง 

โดยทำการวางท่อ 
HDPE dia 200 มม. 
ระยะทางยาว 250 
เมตร  

420,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการประปา 

            

 
เหตุผลการแก้ไข :  จากการตรวจสอบพบว่ามกีารบรรจุโครงการไม่เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย  
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเปน็ต้องแก้ไขแผนงานให้ถูกต้อง จากแผนงานการพาณิชย ์เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เล่มแรก)  
หน้าที่ 33-36 ลำดับที่ 3-14  หน้าที่ 37-38 ลำดับที่ 18-20 และหน้าที่ 42 ลำดับท่ี 4 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียวและการเกษตรสู่ความมั่งค่ังย่ังยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เดิม) 

 
      1.2 แผนงานการเกษตร (แก้ไข) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายคลองชลประทานไปโชคมั่นคง  
หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0601328 E 1423282 N  
จุดสิ้นสุด 0601271 E 1422034 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,820 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

30,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

2 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายหนึ่งคูนาดอนถึงถนนนาสามสิบ 
หมู่ที่ 3,4 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0603694 E 1426060 N  
จุดสิ้นสุด 0603898 E 1424696 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม  

กว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว 1,400 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร 

16,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

3 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายนายางหนองบวั หมู่ที ่3 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0602989 E 1425469 N  
จุดสิ้นสุด 0603013 E 1425741 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 0.60-1.00 เมตร  
ระยะทางยาว 450 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

5,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 1.00 เมตร  
ระยะทางยาว 280 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

3,500     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายคลองสายหนึ่งถึงที่ดินบริษัทเบียร์ชา้ง  
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0602754 E 1426543 N  
จุดสิ้นสุด 0603878 E 1424459 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 0.60-1.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

20,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

6 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายถนนเพชรเกษมบา้นท่าถึงนานาย
เฉลิมหลังสำนักปฏิบัตธิรรมศิริธรรม 
นายางถึงที่ตานิด หมู่ที่ 3 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0600981 E 1423853 N  
จุดสิ้นสุด 0601663 E 1423832 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 1.00-1.40 เมตร  
ระยะทางยาว 770 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

15,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

7 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชนจ์าก 
ที่สาธารณประโยชน์ถึงคลองระบายนำ้ 
ดีสาม หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0601621 E 1424217 N  
จุดสิ้นสุด 0602008 E 1424066 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 1.00-1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร 

8,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายจากซุ้มวัดนานายางถึงถนนนาสามสบิ 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0602546 E 1425240 N  
จุดสิ้นสุด 0602649 E 1425121 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 0.60-1.20 เมตร  
ระยะทางยาว 180 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร 

7,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

9 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชนจ์ากถนน
นายางหนองบวัคูไร่ใหญ่ถึงหนองกระมีด 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0602717 E 1426358 N  
จุดสิ้นสุด 0603306 E 1424677 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 0.50-1.20 เมตร  
ระยะทางยาว 1,830 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร 

12,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

10 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สายจาก
ลำห้วยยางถึงถนนสาธารณประโยชน ์
ข้างวัดนายาง หมู่ที ่3 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0602822 E 1424389 N  
จุดสิ้นสุด 0602890 E 1424388 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 0.60-1.40 เมตร  
ระยะทางยาว 82 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

2,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

11 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
นาสามสิบ หมู่ที ่3 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0602649 E 1425121 N  
จุดสิ้นสุด 0603476 E 1424365 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม 

กว้าง 0.60-0.90 เมตร  
ระยะทางยาว 950 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

9,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
สายหลังวัดนายางถึงบ้านนายชุบ  
หมู่ที่ 3-4 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0603411 E 1423925 N  
จุดสิ้นสุด 0603539 E 1423432 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม  

กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ระยะทางยาว 560 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

6,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

13 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์สาย 
บ้านนางบังเอิญถึงถนนลาดยางบ้านหนอง 
งูเหลือมสุดเขตที่นานายพิน หมู่ที่ 8  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จุดเร่ิมต้น 0600808 E 1424562 N   
จุดสิ้นสุด 0601147 E 1424262 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม  

กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ระยะทางยาว 500 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 

10,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

14 ขุดลอกเหมืองสายจากคลองชลประทาน 
ผ่านบ้านนายสำราญชนถนนเพชรเกษม
บ้านท่า หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0601264 E 1424619 N   
จุดสิ้นสุด 0601607 E 1424225 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม  

กว้าง 1.00-1.20 เมตร  
ระยะทางยาว 568 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  

10,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

15 ขุดลอกเหมืองสายจากนางช่วยถึงที่ดิน
บริษัทเบียร์ช้าง หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0603783 E 1423415 N   
จุดสิ้นสุด 0603867 E 1423230 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม  

กว้าง 2.00 เมตร  
ระยะทางยาว 204 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

9,000     ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ขุดลอกลำหว้ยประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7 
ต.ดอนขุนห้วย และหมู่ที่ 1,11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
จุดเร่ิมต้น 0595924 E 1424323 N   
จุดสิ้นสุด  0600638 E 1422505 N 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการทำการเกษตร 
2.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกันนำ้ท่วม  

กว้าง 5.00-10.00 เมตร 
ระยะทางยาว 9,200 เมตร 

800,000  800,000  800,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับการเกษตร 
2.สามารถรักษา
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและป้องกัน
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 
เหตุผลการแก้ไข :  จากการตรวจสอบพบว่ามกีารบรรจุโครงการไม่เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนงานให้ถกูต้อง จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานการเกษตร 

 


