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  เทศบาลตำบลนายาง  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
146.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ 
ทำการไม่น้อยกว่า 730.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่ 1  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ  
จ. เพชรบุร ี

361,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. จากบ้านนางออม 
เจริญไทย ถึง หน้าบ้าน 
นายสายชล  สว่างจิตร ์

กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 75.00 เมตร หมู่ที่ 3  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ  
จ. เพชรบุร ี

260,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
จากบ้านนางชูศรี พันธ์สังข์ 
ถึงบ้านนางผ่อง  จันทร์สุข 

รางระบายนำ้ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 43.00 เมตร 

หมู่ที่ 3  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ  
จ. เพชรบุร ี

144,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
จากตลาดนัดนายาง- 
ลำห้วยยาง ฝั่งตะวันตก   
 

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมถนน ค.ส.ล. ขนาดรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร  ระยะทางยาว 
231.00 เมตร ลึก 0.59-0.65 เมตร ถนน  
ค.ส.ล. กว้าง 2.50- 2.90 เมตร ระยะทาง
ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 119.00 ตารางเมตร   

หมู่ที ่3  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

839,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
สะพานบ้านดอน ไปนาหนอง  

โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะ ทางยาว 770.00  เมตร หนา  0.04  
เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,850.00  
ตารางเมตร 

หมู่ที่ 7  
ต.นายาง   
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,998,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก จากบ้าน น.ส.ผิ่ว 
ถึง บ้านนายมานพ  

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 39.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 137.00 ตารางเมตร  

หมู่ที่ 8  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

89,000 75,000 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายมานพ 
ถึง บ้านนางบังอร 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 30.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร   

หมู่ที่ 8  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

60,000 52,000 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
8 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายไร่อ้อย ถึง สระพระ 

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 
800.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ 
ทำการไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่ 8  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,076,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

9 ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมฝารางระบายน้ำ 
บริเวณข้างตลาดเทศบาล   
 

โดยทำการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร   

หมู่ที่ 1   
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

250,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบ้าน 
นางแสวง 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร    

หมู่ที่ 2   
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

300,000 252,000 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านเขาไม้นวล ด้านทิศ
ตะวันตก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 
318.00 เมตร 

หมู่ที่ 2   
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

1,200,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

12 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายสมชาย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 
175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 
ค.ส.ล.และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
277.00 เมตร 

หมู่ที่ 4   
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

1,150,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบ้าน 
นายหม่อง 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ทำการไม่น้อยกว่า 1,305.50 ตารางเมตร   

หมู่ที่ 5   
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

800,000 496,000 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบ้านนางส่วง 

ผ ิวจราจรกว ้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการ
ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่ 5   
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

439,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ซอยบ้านนายธรรมพร 

โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร  หรือพ้ืนท่ีทำการ 
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร   

หมู่ที่ 6 
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ         
จ.เพชรบุรี 

80,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ซอยกลางบ้านหนองยาว 

โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว  220.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,100.00 
ตารางเมตร 

หมู่ที่ 7 
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ         
จ.เพชรบุรี 

530,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี   
บ้านหนองยาว ซอย 3 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
370.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที ่
ทำการไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่ 7 
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ         
จ.เพชรบุรี 

835,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบ้านนางปิ่นรัตน์   
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 165.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร   

หมู่ที่  8  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

300,000 275,000 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายวิท   

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 89.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร    

หมู่ที่  8  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

220,000 188,000 

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ซอยเขาโป่ง 1 

โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 340.00 เมตร หนา  0.04  
เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกวา่ 
2,040.00 ตารางเมตร   

หมู่ที่  8  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

970,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ซอยข้างวัดหุบกะพง ถึง  
สี่แยกบ้านหนองยาว 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
936.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ 
ทำการไม่น้อยกว่า 5,616.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่  8  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

1,683,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยทองสุข ถึง
บ้านนายประเสริฐ 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการ 
ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่  9  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

309,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบ้าน 
นายจำเรญิ 

ผิวจาราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพ้ืนท่ี 
ทำการไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่  9  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

56,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ซอย 6 ฝั่งตะวันออก 

โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 505.00 เมตร หนา  0.04  
เมตร  หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกวา่ 
3,030.00 ตารางเมตร   

หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

1,450,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านสระพระ 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 103.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร   

หมู่ที่ 1   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

250,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

26 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
สายบ้านไร ่

โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 – 4.50 เมตร ระยะทางยาว 373.00 
เมตร หนา  0.04  เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการ 
ไม่น้อยกว่า 1,752.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่ 1   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

550,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
27 ก่อสร้างถนนลูกรัง  

ซอยหลังคอกหม ู
โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
635.00  เมตร หนา  0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ทำการไม่น้อยกว่า 1,905.00 ตารางเมตร   

หมู่ที่ 2   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

320,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

28 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
สายสะพาน หมู่ที่ 2 ถึง  
สะพาน หมู่ที่ 6 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
465.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ 
ทำการไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่ 2   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,325,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

29 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. สายร้านเจ๊นุช 

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดรางระบายน้ำกว้าง  0.30  เมตร 
ระยะทางยาว 102.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.70  เมตร 

หมู่ที่ 2   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

550,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ซอยข้างพันธ์สุข 

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 300.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร   

หมู่ที่ 2   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

900,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. สายบ้านนายเจื้อน  
เถื่อนไพร 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดถนนกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทางยาว 76.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการไม่นอ้ยกว่า 
190.00 ตารางเมตร ขนาดรางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 79.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่  0.50  เมตร   

หมู่ที่ 3   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

450,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง 
ฝั่งขวา (ซอย 3 – ซอย 4) 

โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 603.00  เมตร หนา 
0.04  เมตร  หรือพ้ืนท่ีทำการไม่นอ้ยกว่า 
3,658.00  ตารางเมตร   

หมู่ที่ 5   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,980,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ซอย 2 ฝั่งซ้าย 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
634.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ 
ทำการไม่น้อยกว่า 3,804.00 ตารางเมตร 

หมู่ที่ 5   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,301,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

34 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. สายข้างศาลา 

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 330.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร   

หมู่ที่ 6   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,650,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

35 ฝั่งท่อ ค.ส.ล. ซอยหลังปั๊ม
เชลล์ แยกถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย ถึง 
หลังบ้านนายเวช  หมู่ที่  6 

โดยทำการฝั่งท่อ ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด 
0.80 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 
510.00 เมตร 

หมู่ที่ 6   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

2,310,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
36 ก่อสร้างถนนลูกรัง  

สายเลียบห้วยประโหมด 
โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
340.00 เมตร หนา  0.20 เมตร หรอืพ้ืนท่ีทำ
การไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร   

หมู่ที่ 7   
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

98,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

 รวม  36 โครงการ   27,830,000 1,338,000 
 

   1.2 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
1 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ

พัก ค.ส.ล. สายหนองกระสา 
ติดไร่นายเสถียร   

โดยทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก  
ค.ส.ล.ขนาดท่อ ค.ส.ล. มอก.ช้ัน 3 dia. 0.40 
เมตร และ 0.60 เมตร ระยะทางยาว 30.00 
เมตร 

หมู่ที่ 2 
ต.นายาง 
อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

428,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

2 ดาดคอนกรตีเสริมเหล็ก
เหมืองสาธารณ ประโยชน์ 
บริเวณบา้นนายยม   

โดยทำการดาดคอนกรีตเสรมิเหลก็เหมือง
สาธารณประโยชน์  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ระยะทางยาว 238.00 เมตร   

หมู่ที่ 11 
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

230,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

3 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์   

สายเลียบถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน  
กว้าง 0.70 – 1.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร             

หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

13,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

4 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์   

สายเตาอิฐ  กว้าง 1.50 – 2.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร 

หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

9,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

5 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์   

สายฝั่งทิศตะวันออก  กว้าง 0.60 – 1.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร            

หมู่ที่ 7 
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

4,500 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

 รวม 5 โครงการ   684,500  
 

    1.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
1 โครงการปรับปรุง 

ระบบผลิตประปา   
โดยทำการเปลีย่นท่อทางดูด ขนาด 200 มม. 
เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 75 
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง พร้อมระบบไฟฟ้า 

หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

970,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 

ระบบผลิตประปา 
โดยทำการปรับปรุงโรงสูบน้ำ ติดตั้งท่อ 
ทางดูด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง พร้อม
ระบบไฟฟ้า 

หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

960,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

 รวม 2 โครงการ   1,930,000  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
 ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

กลางแจ้ง  (ครุภณัฑ์กีฬา) 
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 
ชนิด ดังน้ี 
1. เครื่องกรรเชียงบกคู่ จำนวน 1 เครื่อง   
2. เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่ จำนวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องเดินคู่  จำนวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องนวดหลัง จำนวน 1 เครื่อง  
5. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา-ข้างลำตัว   
จำนวน 1 เครื่อง   
6. เครื่องบริหารข้อเท้า  จำนวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องบริหารขา-ข้อเท้า จำนวน 1 เครื่อง 
8. เครื่องบริหารหัวไหล่หน้าอกคู่แบบดึง  
จำนวน 1 เครื่อง   
9. เครื่องบริหารไหล่คู่แบบดันข้ึน  
จำนวน 1 เครื่อง 
10.เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่คู่ จำนวน 1 
เครื่อง 

หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

188,000 157,000 

 รวม 1 โครงการ   188,000 157,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
1 ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียง 

ตามสายและติดตั้งชุด
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
แบบไรส้าย UHF-FM 
(ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) 

ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายและ
ติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสยีงแบบ 
ไรส้าย UHF-FM ประกอบด้วย 
1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไรส้าย 
UHF-FM  จำนวน 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย จำนวน  1 ระบบ 

หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

640,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
2 ติดตั้ง ระบบเสยีงตามสาย

และตดิตั้งชุดเครื่องรับวิทยุ
กระจาย เสียงแบบไรส้าย 
UHF-FM 
(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) 

ติดตั้งระบบเสียงตามสายและติดตัง้ชุด
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไรส้าย UHF-
FM ประกอบด้วย 
1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไรส้าย 
UHF-FM   จำนวน 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสยีงตามสาย จำนวน 1 ระบบ 

หมู่ที่ 1  
ต.นายาง 
อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

418,000 417,000 

 รวม 2 โครงการ   1,058,000 417,000 
 รวมท้ังสิ้น  46  โครงการ   30,943,500 1,912,000 

 
 
 
 

        (นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ) 
        นายกเทศมนตรีตำบลนายาง 


