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รายงานผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
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เทศบาลต าบลนายาง  
อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบรุ ี



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  อย่างน้อยปีละ2 ครั้ง ภายในเดือน
ตุลาคมและเมษายนของทุกปี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
โครงการท่ีดาเนินการอยู่ โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาท่ีกาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีกาลังด าเนินการหรือภายหลัง   
ท่ีการด าเนินการส าเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผล
แผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนาไปใช้ ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
     2.1  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
     2.2  เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  
     2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนายางและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาท่ี
เกิดขึ้น  
     2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
3.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

3.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.2  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
3.3  ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

     3.4  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4.  เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  จะใช้วีการการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาท้องถิ่น   เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ
ด าเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การสังเกต  จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   เจ้าหน้าท่ีบุคลากรซึ่ง
เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติโดยการสังเกตและวัดได้  ท้ังนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ได้จัดท ารายงานในรูปแบบการรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนายางต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลนายาง 
5.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
     5.1 ท าให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  
     5.2 ท าให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
     5.3 สามารถท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลนายางเกิดความส าเร็จ มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
     5.4. สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 
วิสัยทัศน์ 
 เทศบาลต าบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 
 2. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร 
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
   1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคม และการระบายน้ า ให้ได้มาตรฐาน 
   2. พัฒนาแหล่งน้ า 
   3. พัฒนาระบบประปา 
   4. การพัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 2. ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 4. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
   2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
   3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 



ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 
การวางแผน 
  เทศบาลต าบลนายาง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ต่อไป  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

126 94,860,040 67 59,054,240 40 37,190,240 41 46,407,000 

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

58 48,512,200 57 54,782,200 49 51,900,200 48 54,638,200 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 590,000 3 590,000 3 590,000 3 590,000 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการ มี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6 2,490,000 4 1,240,000 4 1,140,000 3 535,000 

รวม 194 146,602,240 132 115,816,440 97 90,970,440 96 102,320,200 

 
การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลนายาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 และสภาเทศบาล
ต าบลนายางอนุมัติให้ใช้เงินสะสม เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ  
และใช้เงินสะสม จ านวน 167 โครงการ งบประมาณ 108,162,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัต/ิเงินสะสม 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 105 65,115,800 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 54 41,446,200 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 3 110,000 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 120,000 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 1,370,000 

รวม 167 108,162,000 
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  รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ของเทศบาลต าบลนายาง มีดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

ต าบลนายาง 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

802,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
330.00 เมตร หนา  0.05 เมตร 

 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางจอย หมู่ที่ 1  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

400,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
140.00 เมตร 

 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ข้างศาลาชุมชน หมู่ที่ 1 ต.นายาง 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

63,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า 
ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง 
ในชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ระยะทางยาว 
19.00 เมตร ลึก 0.50 -0.70 เมตร 

 

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
บ่อพักและส่วนขยายถนน ค.ส.ล.
จากรางระบายน้ าเดิม ถึง คลอง
ระบายน้ าดีหน่ึง หมู่ที่ 2 ต.นายาง 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

2,437,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า 
ในชุมชน 
2. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว 
365.00 เมตร และส่วนขยายถนน  
ค.ส.ล. กวา้ง  2.00 – 4.70 ระยะทางยาว  
365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย 
บ้านนางแตง  หมู่ที่ 2 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

680,000 1. เพ่ือให้มีทางระบายน้ า 
ในชุมชน                          
2. เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 0.50 เมตร  
ระยะทางยาว 206.00 เมตร 

 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
พร้อมถนน ค.ส.ล. จากห้วยยาง 
ข้างบ้านนางระเบียบ ถึง โรงเรียน 
บ้านนายาง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,030,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน  
2. เพื่อป้องกันน้ าท่วมใน
ชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 
248.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. กวา้ง 1.00-
2.50 เมตร ระยะทางยาว 244.00 เมตร 

 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
ส่วนขยายถนน ค.ส.ล.จาก รพ.สต. 
นายาง ถึง ห้วยยางข้างบา้น 
นางระเบียบ หมู่ที่ 3 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,070,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า 
ในชุมชน 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 228.00 เมตร ลึก  
0.55 – 0.70 เมตร และส่วนขยายถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 1.50 – 5.80 เมตร ระยะทางยาว 
242.00 เมตร หนา  0.15 เมตร   

 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
พร้อมถนน ค.ส.ล. หน้าบ้าน 
นายอรุณ สว่างจิตร์ หมู่ที่ 4  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

42,000 ๑. เพ่ือให้มีทางระบายน้ า 
ในชุมชน                           
๒.เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในชุมชน 

กว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 12.00 
เมตร ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 6.90 เมตร 
 

 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 1 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

416,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 269.00 เมตร หนา  0.15 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

262,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 81.00 เมตร ลึก 0.50 – 
0.70 เมตร  ถนน ค.ส.ล. กวา้ง 2.90 – 
3.10 เมตร ระยะทางยาว 13.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

 

11 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในหมู่บ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

1,262,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 7.00 – 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 574.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  
 

 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ซอย 3 หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

353,000 1. เพ่ือให้มีทางระบายน้ า 
ในชุมชน                          
2. เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.กวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 113.00 เมตร ลึก 0.44-
0.76 เมตร 

 

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก ค.ส.ล.สาย
สามแยกศาลเจ้าเนินทราย ถึง 
คลองระบายน้ าดีหน่ึง หมู่ที่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

873,000 1. เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ท าการ
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร วางท่อ
ขนาด dia 0.60 เมตร ระยะ ทางยาว 
190.00 เมตร 

 

14 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมส่วนขยายบริเวณคอสะพาน  
หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

320,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
122.00 เมตร และขยายบริเวณคอ
สะพาน 

 

15 ก่อสร้างระบายน้ า ค.ส.ล.  
ภายในชุมชน หมู่ที่ 7 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

740,000 1. เพ่ือให้มีทางระบายน้ า 
ในชุมชน                          
2. เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร  
ระยะทางยาว 225.00 เมตร 

 

16 ติดต้ังการ์ดเรล บริเวณคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

50,000 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ระยะทางยาว 24.00 เมตร 
 

 

17 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านดอน-โคกเศรษฐี  
หมู่ที่ 7-6 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

2,094,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 5.00 – 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,120.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล.จาก
บ้านนางบุญธรรม ถึง บ้านนาง
บังเอิญ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

211,000 1. เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 

ถนนกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 60.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  
รางระบายน้ า ค.ส.ล. กวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 33.00 เมตร ลึก 0.50-0.70 
เมตร 

 

19 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านหนองงูเหลือม  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

735,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
654.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

 

20 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
บริเวณสามแยกบ้านนายป๊อด ถึง 
บ้านนางหงส์ หมู่ที่ 9 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,200,000 1. เพ่ือให้มีทางระบายน้ า 
ในชุมชน                          
2. เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 363.00 
เมตร 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

ต าบลเขาใหญ่ 

21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยบ้านนายมด หมู่ที่ 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

630,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
240.00 เมตร 
 

 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายหาญ หมู่ที่ 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

469,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 – 3.50  เมตร 
ระยะทางยาว 213.00 เมตร 

 

23 ปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมฝาราง
ระบายน้ าบริเวณถนนข้างตลาด  
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

130,000 1. เพื่อปรับปรุงรางระบาย
น้ าให้ดีขึ้น 
2. เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง 
ในชุมชน 

ปรับปรุงบ่ารับฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตรพร้อมปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.50 เมตร 
ระยะทางยาว 78.00 เมตร 

 

24 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายต้นไทรชายเขาถึง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด
เพชรบุรีหมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,350,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 5.00-6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 3,816.00 เมตร 
 

 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางแจ๋ว หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

91,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
50.00 เมตร หนา  0.15 เมตร 

 

26 ปรับปรุงท่อลอดพร้อมดาดคอนกรีต 
บริเวณหน้าส านักงานเทศบาล 
ต าบลนายาง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

311,000 เพ่ือให้มีทางระบายน้ า 
ที่มีประสิทธิภาพ 

โดยท าการวางท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 22 
ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ความยาวด าเนินการรวม 
37.00 เมตร 

 

27 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
สายเพชรเกษม ถึง คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

4,457,000 1. เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 

ผิวจราจรรวมรางวีกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 483.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก   

 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางประสพ เสนทอง 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

428,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
236.00 เมตร หนา  0.15 เมตร 

 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยข้างบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

350,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
180.00 เมตร 
 

 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางเล็ก  หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

578,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 2.50 – 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 336.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านป้าแพว หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

140,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 51.00 เมตร 
 

 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจากซอยบ้านนางพล หมู่ที่ 6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

40,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจร กวา้ง 2.50  เมตร  
ระยะทางยาว  20.00 เมตร  
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายเรียน หมู่ที่ 6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

328,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 
218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกบ้านนางฉอ้อน ถึง บ้าน 
นายเณร หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

147,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 2.00 เมตร ระยะทางยาว 
110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

35 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 3 ตะวันตก หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

800,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
390.00 เมตร 

 

36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยวงแหวนรอบนอก  
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

2,096,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
830.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโรงเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

848,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 
432.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

38 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายแยก ซอย 3 
ตะวันออก ถึง แยกหมู่บ้าน 
หนองยาว หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

2,441,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,008.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 

 

39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยอ่างเก็บน้ าหุบกะพง 1 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

2,389,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
830.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   

 

40 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายแยกถนนเพชรเกษม  
หุบกะพงเข้าบ้านไร่บน (ก.ม. 4)  
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

1,850,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจร กวา้ง 5.00  เมตร  ระยะทาง
ยาว  825.00 เมตร  
 

 

41 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลางตะวันออก 
ซอย 4 ถึง ซอย 5 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,073,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
328.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 

 

42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 4 ตะวันตก หมู่ที่ 10 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

2,329,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
725.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 11 ต.เขา
ใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

250,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
328.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 

 

44 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กร่องระบาย
น้ า พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. จากบา้น
นางต๊ิด ถึงล าห้วยประโหมด  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

315,000 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ
แนวถนน 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ระยะทางยาว  
212.00 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

45 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม  
บ่อพัก ซอยเอนกพัฒนา หมู่ที่ 11 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ าจ.เพชรบุร ี

1,162,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
2. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. dia.0.60 เมตร  
พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 343.00  
เมตร 
 

 

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ซอยข้างโรงสีเจริญวัฒนา หมู่ที่ 11  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

2,604,000 1. เพ่ือให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร  ระยะทางยาว 864.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.60 เมตร 
 

 

ต าบลดอนขุนห้วย 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายสุขสรรค์ หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

175,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
77.00 เมตร 

 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

180,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3.00-6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 39.00 เมตร 
 

 

49 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายสวนผัก หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,437,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 – 4.50 เมตร 
ระยะทางยาว 1,073 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

 

50 ปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบภายในชุมชน 
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

300,000 เพ่ือป้องกันเศษขยะอุดตัน 
ในท่อน้ า 

ก่อสร้างบ่อดักขยะ จ านวน 1 บ่อ ,วางท่อ 
HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 
307.00 เมตร 

 

51 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ซอยบ้านนางประเทือง หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

400,000 1. เพ่ือให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน                           
2. เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร 
 

 

52 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ด้านข้างปั๊มเชลล์ หมูท่ี่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

425,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคอกหมู หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

345,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 

 

54 ปั้นถนนลูกรัง สายเลียบห้วย 
ประโหมดจากสะพานคอกหมู ถึง
สะพานโชคมั่นคง หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

183,000 เพ่ือให้มีถนนในการสัญจร ผิวจราจรกวา้ง ๓.๐๐ เมตร  
ระยะทางยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
 

 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. สาย
บ้านนายแทน สว่างจิตร์ ถึงบา้น 
นางมาเรียม ทิมรอด หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,800,000 1. เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 204.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร รางระบายน้ า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.30 เมตร ระยะ ทางยาว 
253.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
 

 

56 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยบ้านนายสมพร มีนาม ถึง 
บ้านนายแทน สว่างจิตร์ หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

430,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล.กวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 84.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

57 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง 
ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยบ้าน 
นายสมบุญ ใยบ ารุง – ถนนบ้าน 
นางพวง มีนาม หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,149,000 1. เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 

กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 158.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร รางระบายน้ า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 
173.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
 

 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสยาม หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

772,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

 

59 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลางฝั่งขวา  
(ซอย 2 - ซอย 3) หมู่ที่ 5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,950,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร   
ระยะทางยาว 595.00 เมตร 
 

 

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
สายบ้านนายพิน หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

500,000 1. เพ่ือให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน                           
2. เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร 
 

 

61 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.  
สายบ้านนายหมึก หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,152,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กวา้ง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60  เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 
0.85 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

62 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.สายขา้งร้านแซบ่ 
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

1,920,000 1. เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ฝังท่อ ค.ส.ล. dia.  
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว
รวม 220.00 เมตร 

 

63 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
ซอยข้างร้านแม่กิมลั้ง หมู่ที่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

850,000 1. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน                           
2.เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในชุมชน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร 

 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหลังอนามัย ถึงล าห้วยประโหมด 
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

648,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 
250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

65 ปั้นถนนลูกรัง สายหลังปั๊มชูเกียรติ 
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

65,000 เพ่ือให้มีถนนในการสัญจร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

 

รวม   65  โครงการ 57,327,000      
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    1.2 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

ต าบลนายาง 
1 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ 

หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

29,100 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

1. สาย หนองกระสาถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน กว้าง 0.80-3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร 
2. สายจากรางระบายน้ าเดิม-คลอง
ระบายน้ าดีหน่ึง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 340.00 เมตร 

 

2 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

68,500 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

1. สายคูนาดอน – ถนนสามสิบ กว้าง 
0.60-1.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร 
2. สายเลียบถนนนายาง – หนองบัว 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร 
3. สายนานายอมร ถึง คลองระบายน้ า 
ดีหน่ึง กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร 
4. สายจากบ้านหว้ยยาง – ข้างไร่ป้าพ้อง 
พุดทัดศรี กว้าง 1.00-2.00 เมตร  ยาว 
320.00 เมตร 
5. สายต้ังแต่ถนนเพชรเกษมบ้านท่านา
นายเฉลิมหลังส านักปฏิบัติธรรม   
นายางถึงที่ตานึก กว้าง 1.00-1.50 เมตร 
ยาว 770.00 เมตร 
6. สายจากที่สาธารณประโยชน์ถึงคลอง
ระบายน้ าดีสาม  กว้าง 1.00-1.50 เมตร 
ยาว 505.00 เมตร 
7. สายข้างวัดนายาง-ที่ดินบริษัทเบียร์
ช้าง  กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 
890.00 เมตร 

 

3 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 3, 4 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

9,500 1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

สายหลังวัดนายาง ถึง บา้นนายชุบ 
กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 562.00 
เมตร 
 

 

4 ขุดลอกห้วยยาง หมู่ 3,5 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

103,000 1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

ล าห้วยยาง กว้าง 3.00-15.00 เมตร  
ยาว 2,500.00 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

33,200 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

1. สายหนองปลาหมอ ถึง คลองกระแช่  
กว้าง 0.60-1.10 เมตร ยาว 1,441.00 
เมตร 
2. สายจากล าห้วยยาง ถึง คลองระบาย
น้ าดีหน่ึง กว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร 

 

6 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมูที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

66,900 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

1. สายคลองชลประทานไปบ้านดอน 
กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 771.00 เมตร 
2. สายบ้านดอน ถึง บ้านบ่อ  กว้าง 
1.00-1.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร 
3. สายคลองชลประทานไปบ้านดอน 
ฝั่งตะวันตก กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ยาว 550.00 เมตร 
4. สายจากถนนบ้านบ่อหน้าเขาตาจีน ถึง 
รางระบายน้ าติดคลองชลประทาน 
บ้านดอน  กว้าง 0.60-1.20 เมตร  
ยาว 800.00 เมตร 
5. สายจากสี่แยกบา้นดอน ถึงเขาตาจีน   
กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 365.00 เมตร 
6. สายเขาพระรามถึงคลองชลประทาน 
กว้าง 0.60-1.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร 

 

7 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 8 ต.นายางอ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

31,300 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

1. สายบ้านนายบังเอิญ-ถนนลาดยางบ้าน
หนองงูเหลือมสุดเขตที่นานายพิน กว้าง 
1.00-2.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
2. สายจากคลองชลประทานผา่นบ้าน
นายส าราญชนถนนเพชรเกษมบ้านท่า 
กว้าง 1.00-1.20 เมตร ยาว 568.00 เมตร 
3. สายเลียบคลองชลประทาน,ตะโกน้อย  
กว้าง 0.80-1.20 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร 

 

8 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

8,000 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

สายจากนานางชว่ย ถึง ที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง  
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร 

 

ต าบลเขาใหญ่ 

9 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง 
ระบายน้ าบริเวณถ้ าเขาไม้นวล   
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

356,000 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตร  
2. เพื่อระบายน้ าในชุมชน 

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 
181.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 - 0.80 
เมตร 

 

10 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมเรียงหินยาแนวล าห้วยหิน  
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

1,020,000 เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ  
แนวตลิ่ง 

กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 150.00 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

11 ดาดคอนกรีตเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

196,000 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตร  
2. เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ในชุมชน 

ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.40 เมตร 
ระยะทางยาว170.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60-0.70 เมตร 

 

ต าบลดอนขุนห้วย 

12 ฝังท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

200,000 เพ่ือระบายน้ าฝนท่วมบ้าน
ของประชาชนและพื้นที่
ท าการเกษตร 

ฝังท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 
36 ท่อน ระยะทางยาวรวม 36.00 เมตร 

 

13 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

4,000 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

สายข้างบา้นนายประเทือง 
กว้าง 0.60-1.20 เมตร  
ยาว 230.00 เมตร 
 

 

14 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

13,000 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

สายโรงแรมเพชรชะอ า  
กว้าง 2.00-3.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร 
 

 

15 ขุดลอกล าห้วยประโหมด  
หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

490,000 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

กว้าง 5.00-7.00 เมตร  
ยาว 7,000.00 เมตร 
 

 

16 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

12,000 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

สายเตาอิฐ ถึง ห้วยประโหมด  
กว้าง 1.00-1.50 เมตร  
ยาว 555.00 เมตร 
 

 

17 ปรับปรุงท่อ ค.ส.ล. ภายในชุมชน  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

200,000 เพ่ือระบายน้ าฝนท่วมบ้าน
ของประชาชนและพื้นที่
ท าการเกษตรและเก็บน้ า
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ทอ่ขนาด 0.60 เมตร  และ 1.00 เมตร 
ความยาวรวม 62.00 เมตร จ านวน 5 แห่ง 
1. บริเวณในซอยบ้านนายสยาม 
2. บริเวณปากซอยบ้านนายสยาม 
3. บริเวณถนนสายเพชรเกษม-หัวเกาะ
สุดเขตเทศบาล 
4. บริเวณโค้งถนนคอนกรีตสายไปบา้น
หนองขานาง 
5. บริเวณหลังปา้ยชุมชนบ้านหวัเกาะ 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

18 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

3,500 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

สายข้างรา้นแซ่บ  
กว้าง 0.50-1.00 เมตร  
ยาว 250.00เมตร  
 

 

19 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

22,000 1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการท าการ 
เกษตร  
2. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางธรรมชาติ
และป้องกันน้ าท่วม 

1. สายเพชรเกษม-เสาโทรศัพท์  
กว้าง 1.00-3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
2. สายฝั่งทิศตะวันตก กว้าง 1.00-2.00 
เมตร  ยาว 150.00 เมตร 
 

 

รวม 19  โครงการ 2,866,000    

 
    1.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

ต าบลนายาง 

1 ขยายเขตประปา ซอยบ้าน 
นายสายันต์  หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

93,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 270.00 เมตร 

 

2 ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางจอย  
หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

78,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 189.00 เมตร 

 

ต าบลเขาใหญ่ 

3 ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านนางเอ 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

177,000 เพ่ือปรับปรุงท่อประปา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และ
ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ  HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาวรวม 225.00 เมตร 

 

4 ปรับปรุงท่อประปา ต้ังแต่ทางเขา้ 
ห้วยหินบน – บ้านนายอ าพล   
จ่าราช  หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

450,000 เพ่ือปรับปรุงท่อประปา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และ
ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia.110 มม.   
ระยะทางยาวรวม 1,135.00 เมตร 

 

5 ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

195,800 เพ่ือให้ระบบกรอง
น้ าประปามีประสิทธภิาพ 
มีคุณภาพน้ าที่สะอาด 
ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างพอเพียง 

โดยท าการปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา  
ขนาดกว้าง 2.55 X 2.80 เมตร  
จ านวน 2 บ่อ 

 

6 ก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมี  
พร้อมระบบสูบจ่ายสารเคมี  
ประปาหนองข้าวนก หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

550,000 เพ่ือให้มีสถานที่จัดเก็บ
สารเคมีที่เป็นระเบียบและ
สารมารถใชส้ารเคมีที่เก็บ
และใช้งานได้สะดวก 

ก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมี ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  และขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร 
จ านวน 2 หลัง  พร้อมระบบจา่ยสารเคม ี
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

7 ก่อสร้างรั้ว,ประตู บริเวณพื้นที่
ประปาหนองข้าวนก หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

420,000 1. เพื่อให้มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
2. เพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด  

ก่อสร้างรั้ว , ประตู ระยะทางยาวรวม 
350.00 เมตร 

 

8 ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้าน 
หนองยาว (จากแยก ซอย 12)   
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

438,000 เพ่ือปรับปรุงท่อประปา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และ
ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาวรวม 355.00 เมตร 

 

9 ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายวิทย์ 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

135,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 63 มม. 
ระยะทางยาว 85.00 เมตร 

 

10 ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางแมว 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

97,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. 
ระยะทางยาวรวม 320.00 เมตร 

 

11 ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้าน 
นายบุญชนะ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

72,000 เพ่ือปรับปรุงท่อประปา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และ
ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. 
ระยะทางยาวรวม 74.00 เมตร 

 

12 ปรับปรุงท่อประปา ซอยทองสุข 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

292,000 เพ่ือปรับปรุงท่อประปา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และ
ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. 
ระยะทางยาวรวม 580.00 เมตร 

 

13 ขยายเขตประปา สายคลอง
ชลประทาน ซอยบ้านนางสิรินารถ 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

115,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม.   
ระยะทางยาวรวม 385.00 เมตร 

 

14 ขยายเขตประปา ซอย 5 – ซอย 7  
ตะวันออก สายที่ 1 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

170,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. 
ระยะทางยาวรวม 480.00 เมตร 

 

15 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3-ซอย 4   
ตะวันออก สายที่ 2 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

137,000 เพ่ือปรับปรุงท่อประปา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และ
ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. 
ระยะทางยาวรวม 333.00 เมตร 

 

16 ขยายเขตประปา ซอย 4 – ซอย 3  
ตะวันออก สายที่ 1 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

125,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. 
ระยะทางยาวรวม 333.00 เมตร 

 

17 ขยายเขตประปา สายเลียบถนน 
เพชรเกษม – หุบกะพง ซอย 3 - 
ซอย 5 ตะวันตก หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

249,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาวรวม 624.00 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

18 ขยายเขตประปา แยกซอย 3 
ตะวันออก สายที่ 3 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

442,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาวรวม 1,000.00 เมตร 

 

19 ขยายเขตประปา บริเวณ ซอย 8 
ตะวันออก ถึง ซอย 9 ตะวันออก  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

300,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia.200 มม. 
ระยะทางยาวรวม 270.00 เมตร 

 

20 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 - ซอย 
5 ตะวันออก  สายที่ 2 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

163,000 เพ่ือปรับปรุงท่อประปา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น และ
ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง  

โดยท าการวางท่อ HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาวรวม 339.00 เมตร 

 

ต าบลดอนขุนห้วย 

21 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวร 
สูบน้ าประปา  หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

224,000 1. เพื่อให้มีบา้นพักเวร
ส าหรับเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจ า  
2. เพื่อให้การควบคุมดูแล 
และปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 16.00 
ตารางเมตร 

 

รวม  21  โครงการ 4,922,800    

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,490,900 1. เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุ
ในชุมชน  
2.เพ่ือให้ผูสู้งอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
มีรายได้และความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลนายาง   

 

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,800,000 1. เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้พิการในเขต
เทศบาลที่ได้รับความ
เดือดร้อน  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับผู้พิการ
ในเขตเทศบาล 

ผู้พิการในเขตเทศบาล 
ต าบลนายาง  
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 403,500 1. เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ใน
เจตเทศบาลที่ได้รับความ
เดือดร้อน  
2. เพ่ือให้ผู้ปว่ยเอดส์และ
ครอบครัวสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีสุข 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
ต าบลนายาง  

 

รวม  3  โครงการ 26,694,400    

 
    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและการ
ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 

30,000 1. เพื่อให้ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านการป้องกัน
ภัยและระงับภัยต่าง ๆ 
สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย  
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ความรูค้วามสามารถด้าน
การป้องกันภัยและระงับ
ภัยต่าง ๆ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนที่เขา้รับการ
อบรม 

 

2 โครงการฝึกอบรมและพฒันาศักยภาพ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

50,000 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผา่น
การฝึกอบรมมีความ
พร้อมต่ืนตัวและเข้าใจ
วิธีการดับเพลิงอย่าง
แท้จริง  
2. เพื่อเป็นการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายให้มี
ความพร้อมในการ
ป้องกัน และระงับเหตุสา
ธารณภัยต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่่งานป้องกัน และ 
อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

 

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

20,000 1. เพื่อเตรียมความพร้อม
ในด้านทักษะ และความรู้
ความช านาญให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใน
การปฏิบัติการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอัคคภีัยได้อย่าง
รวดเร็วและมีระสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และ 
อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน
อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

100,000 1. เพื่อเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้กับ อปพร.  
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
รู้ถึงบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจของ อปพร. 

อาสาสมคัรป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

 

5 โครงการกู้ชีพกู้ภัย 200,000 1. เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
และส่งต่อไป 
รักษาพยาบาลที่ใกล้ทีสุ่ด
โดยให้บริการในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบลนายางและ
พื้นที่ใกล้เคียง  
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่ได้รับมาตรฐาน 

ประชาชน  

6 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัย 
และการป้องกันภัยใหแ้ก่นักเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ 1.เพ่ือจัดอบรมเยาวชนให้
มีความรู้ด้านทฤษฎแีละ
การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เก่ียวกับภัยและการ
ป้องกันภัยต่าง ๆ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์
ในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
อย่างปลอดภัย 
3. เพื่อสร้างจิตส านึก
ความปลอดภัยทางด้าน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

จัดอบรมนักเรียน  
จ านวน 100 คน 

 

จ านวน 6 โครงการ 400,000    

 
    2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

1,966,800 1. เพื่อพัฒนารา่งกายของ
เด็กนักเรียนให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ  
2. เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
กลางวันรับประทาน ถูก
หลัก โภชนา 

ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลนายาง จ านวน 10 
ศูนย์ จ านวน 298  คน  
จ านวน 245 วัน   
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 3,235,000 1. เพื่อให้เด็กมีอาหาร
เสริม (นม) ด่ืมทุกวัน เป็น
การพัฒนา เสริมสรา้ง
ร่างกายให้แข็งแรง  
2. เพื่อพัฒนารา่งกายของ
นักเรียนให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ 

ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
และเด็กระดับอนุบาล ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 350,000 1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของตนเอง 
สิทธิและหน้าทีข่อง
ตนเองและสังคม  
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีระเบียบวินัย 
มีความสามัคคี มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ 

เด็กและเยาวชน  

4 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานคร ู
และผู้ดูแลเด็ก 

40,000 1. เพื่อให้ครูและผู้ดูแล
เด็กเห็นความส าคญัของ
การด าเนินงานศูนย์เด็ก
เล็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยและพัฒนา
คุณภาพไปสูศู่นย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ และได้มาตรฐาน
กรมอนามัย  
2. เพื่อให้ครูและผู้ดูแล
เด็กมีความรู้ที่จ าเป็นใน
การส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาและปฏิบัติ 
ได้ถูกต้อง 

ครูและผู้ดูแลเด็ก  

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 1. เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เห็น
ความส าคญัของการ
ด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยและพัฒนา
คุณภาพไปสูศู่นย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ และได้มาตรฐาน
ของกรม ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะกรรมการบริหารศูนย์  

 
 



20 
 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

1,496,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2.เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

 

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

612,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

 

8 โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน) 

520,000 1. เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่องหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการ
ให้บริการสาธารณะ  
2. เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการครบ ทั้ง 5 หมู ่

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

 

9 โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบ้านเนินทราย) 

96,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

 

10 โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบ้านร่องระก า) 

500,000 1.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2.เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น  

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

11 โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบ้านหุบกะพง) 

496,000 1.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานอาหารครบ
ทุกคนทุวันอย่างทั่วถึง  
2.เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

 

12 โครงการอาหารกลางวัน  
(โรงเรียนบ้านดอน) 

60,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น  
3. เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองใน
การจัดหาอาหารกลางวัน
ให้บุตรหลาน  

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

 

13 โครงการอาหารกลางวัน  
(โรงเรียนบ้านนายาง) 

600,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง 2. 
เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น 3. เพื่อ
เป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการจัดหา
อาหารกลางวันให้บุตร
หลาน  

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

 

14 โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ) 

652,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น  
3. เพ่ือเป็นการแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองใน
การจัดหาอาหารกลางวัน
ให้บุตรหลาน  

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

15 โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย) 

528,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน 
ทุกวันอย่างทั่วถึง  
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภาวะทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น  
3. เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองใน
การจัดหาอาหารกลางวัน
ให้บุตรหลาน  

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน 

 

16 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลนายาง 

150,000 1.เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาความรู้ ความ 
สามารถด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ  
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ใน 
แต่ละกลุ่มวิชาที่เรียนมา 

นักเรียน  

17 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  
(โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ) 

100,000 1. เพื่อให้นักเรียน มี
ความตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา  
2. เพื่อให้กีฬาสามารถ
พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
และสังคม  

นักเรียนได้เข้าร่วม 
แข่งขันกีฬา 

 

18 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
(โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ) 

50,000 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
มีการสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะในสถานศึกษา
อย่างแพร่หลาย  
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ 
สรรเสริญคุณพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์  

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

รวม  18  โครงการ 11,481,800    

 
    2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 
ในท้องถิ่น 

100,000 เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคการระบาดของโรคใน
ท้องถิ่น 

อาสาสมคัรสาธารณสขุและ
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง 

 

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 

250,000 เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้านใน
ประชากรสุนัขและแมว 

สุนัขและแมว  
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

3 โครงการพัฒนาระบบสขุภาพภาคประชาชน 300,000 1. เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสขุมูลฐานและ
ตัวชี้วัดด้านองค์ประกอบ
ของงานสาธารณสุขที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด  
2. เพื่อพัฒนาสขุภาพของ
ประชาชนในชุมชน 

อาสาสมคัรในเขตเทศบาล  

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 
เทศบาลต าบลนายาง 

300,000 เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม 

ผู้สูงอายุ  

5 โครงการแม่ลูกสดใส 
สานสายใยหัวใจเดียวกัน 

100,000 1. จัดอบรมใหค้วามรูแ้ก่ 
อสม. ด้านอนามัยแม่ 
และเด็ก  
2. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงดู
ลูกด้วยนมแม่และวิธีการ
ทดแทนให้นมผงกรณีที่
แม่ไม่สามารถให้ลูกดูดนม
ตนเองได้ 

มารดาหลังคลอดและเด็ก  

6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 100,000 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสขุ 

ประชาชน  

7 โครงการการใหบ้ริการการแพทย์ฉุกเฉิน 30,000 1. เพื่อจัดต้ังหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลต าบลนายาง 
และชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เทศบาลต าบลนายาง  
2. เพื่อให้ประชาชนที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที 

ประชาชน  

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be Number One 

233,400 เพื่อจัดต้ังเครือข่ายสมาชิก 
To Be Number One 
เทศบาลต าบลนายาง 

อบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง  
ทั้ง 28 ชุมชน  

 

9 โครงการหมอหมู่บ้านเทศบาล 
ต าบลนายาง 

205,200 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนใน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ตลอดจนเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการใหแ้ก่
ประชาชนจิตอาสาในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 
ทั้ง 28 ชุมชน 

 

10 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เทศบาลต าบลนายาง 

121,400 1. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนรับรู้เรื่องประโยชน์
ของเกลือไอโอดีน  
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความตระหนักใน
การใช้เกลือไอโอดีน  

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนายางทั้ง 28 ชุมชน 

 

รวม  10  โครงการ 1,740,000    
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    2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
เทศบาลต าบลนายาง 

100,000 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
พบปะแลกเปลี่ยน
แนวความคิดและ
ประสบการณ์  
2. เพื่อพาผู้สูงอายุไปทัศน
ศึกษาศาสนสถาน และ
แหล่งท่องเที่ยวนอก
สถานที่เพ่ือเป็นการผ่อน
คลายด้านร่างกายและ
จิตใจ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  

2 โครงการพัฒนาสขุภาพกายจิตเพ่ือชีวิต 
คนพิการที่สดใส 

20,000 1. เพื่อสร้างความรูค้วาม
เข้าใจ ทีถู่กต้องเก่ียวกับ
สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
หลังจัดท าบัตรประจ าตัว
คนพิการและขึ้นทะเบียน
เพ่ือรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ให้กับชุมชน สรา้ง
การมีส่วนร่วมในการให้
ความชว่ยเหลือ 

คนพิการ  

รวม  2  โครงการ 120,000    
 

    2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการค่ายร่วมใจกันท าดี เพิ่มพื้นที่
สร้างสรรคส์ าหรับเด็กและเยาวชน 

10,000 เพ่ือเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มี
การด าเนินงานในด้านต่าง 
ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ และรูปธรรม เพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันใน
การแสวงหาแนวทางใน
การจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม  

เด็กและเยาวชน  

2 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 20,000 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้
บรรลุความจ าเป็นพื้นฐาน
และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการรับรู้ปัญหา  
2. ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

ประชาชน  
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ 
ผู้น าชุมชนองค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพ 
ในเขตเทศบาลต าบลนายาง 

100,000 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและชุมชน ให้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล  
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์น า
แนวความคิดใหม่ๆ มา
ปรับปรุง ปรับใช้ในชุมชน 

ผู้น าชุมชนองค์กรสตร ี  

4 โครงการชะอ ารวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ประจ าปี 2561 

10,000 1. จัดอบรมแกนน า
หมู่บ้าน เครือขา่ยตา
สับปะรดเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
เครือข่ายในการเฝา้ระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมิให้แพร่ระบาด
ในพื้นที่  
2. เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด น าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัด  
รักษาฟื้นฟูตามระบบ 
ที่เหมาะสม  

อ าเภอชะอ า  

5 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ประจ าปี 2561 

10,000 1. เพื่อรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ และขอ
ความร่วมมือเจา้ของ
สถานประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปเกิดความ
มีระเบียบขึ้นในสังคม 
เยาวชน ให้อยู่ในกรอบ
ของระเบียบกฎหมาย  
ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ชุมชนและสังคม 

อ าเภอชะอ า  

6 โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี 2561 

5,000 1. เพื่อสร้างจิตส านึก 
และสร้างกระแสในการ
ต่อต้านยาเสพติดอย่าง
ต่อเน่ือง  
2. เพื่อให้มีกิจกรรมสรา้ง
ความจูงใจมิให้กลุ่มเสี่ยง 
เช่น นักเรียน นักศึกษา  
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด  

อ าเภอชะอ า  

รวม  6  โครงการ 155,000    
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    2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 350,000 เพ่ือเป็นกสารอนุรักษ์สืบ
สานงานประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชน  

2 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 60,000 1. เพื่อถวายเป็นราช
สักการะและแสดงความ
จงรักภักดีแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  
2. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรัก ความสามัคคี  
3. เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียว
ให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง 

ประชาชน  

3 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 30,000 1. เพื่อถวายเป็นราช
สักการะและแสดงความ
จงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  
2. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรัก ความสามัคคี  
3. เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

ประชาชน  

4 โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 35,000 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในวันส าคญัทางพุทธ
ศาสนา 

ประชาชน  

5 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 1. เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนายาง
ได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกล
จากยาเสพติด 2. เพื่อให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนายางเกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ  

ประชาชน  

6 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 1. เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติดได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. เพื่อสร้างความสามัคคี
กันในหมู่คณะ  
3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้
สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา 
การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ 

ประชาชน  

รวม  6  โครงการ 775,000    
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     2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร 
(ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี) 

20,000 1. เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติคุณ และ
ร าลึกถึงพระมหากรุณา  
ธิคุณล้นเกล้าล้น
กระหม่อม รัชกาลที่ 4 - 
6 และ พระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๙ แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณ 
อันย่ิงใหญ่ต่อจังหวัด
เพชรบุรีและพสกนิกรชาว
จังหวัดเพชรบุรี  

ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ  

2 โครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร  
ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2561 
(อ าเภอชะอ า) 

40,000 1. เพื่อเป็นการร าลึกถึง
ความส าคญัของ
ประวัติศาสตร์เมือง
เพชรบุรีและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่
คู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไป  
2. เพื่อเป็นการเรียนรู้ 
และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ  

3 โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี  
รัฐพิธี และวันส าคัญต่าง ๆ ประจ าปี 2561 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

20,000 1. เพื่อเป็นการแสดง 
ออกถึงความจงรักภักดี
และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในสถาบันพระ
มหา กษัตริย์  
2. เพ่ือเป็นการถวายพระ
ราชกุศลแด่สถาบันพระ 
มหากษัตริย์  

ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ  

รวม  3  โครงการ 80,000    
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรี
และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 

40,000 1. เพื่อให้ประชาชนมี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สามารถหารายได้เสริม
หลังจากได้รับการ 
ฝึกอบรม  

สตรีและกลุ่มสตรี  

รวม  1  โครงการ 40,000    
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  3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

50,000 เพ่ือให้ร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลต าบลนา
ยาง ได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาล 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร  

2 โครงการคุ้มครองผูบ้ริโภค 20,000 เพ่ือให้ประชาชนเขา้ใจ
บทบาทการได้รับความ
คุ้มครองทั้งในฐานะเป็น
ผู้ประกอบการและใน
ฐานะเป็นผู้บริโภค 

ประชาชน  

รวม  2  โครงการ 70,000    
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    41 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

120,000 1. เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2. เพื่อให้ประชาชน
เป็นอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน  

รวม  1  โครงการ 120,000    

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
บุคลากรเทศบาล 

300,000 1. เพื่อให้บคุลากรของ
เทศบาลทุกระดับมี
ความรูค้วามเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่  
2. เพื่อสร้างความสามัคคี
ในองค์กร 

บุคลากรของเทศบาล  

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 25,000 1. เพื่อร าลึกถึง
ความส าคญัและความ
เป็นมาของการก่อก าเนิด
เทศบาล  
2. เพื่อให้บคุลากรของ
เทศบาลมคีวามรัก ความ
ผูกพันระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและประชาชน 

บุคลากรของเทศบาล  
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ท่ี โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หมายเหตุ 

3 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ) 

700,000 1. เพื่อด าเนินการเลือกต้ัง 
ให้มีสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตาม
จ านวนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด  
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการ
ปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

สมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี 

 

4 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุด
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย 
(UHM - FM) หมู่ที่ 1, 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

345,000 1. เพ่ือให้ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว  
2. เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมของคนในชุมชน 

ระบบเสียงตามสาย  

รวม  4  โครงการ 1,370,000    

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
            เทศบาลต าบลนายาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณและ
จ่ายจากเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  109  โครงการ จ านวนเงิน 74,972,593 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 72 โครงการ จ านวนเงิน 45,461,285 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 66 34,246,393 29 7,179,900 
2. การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 38 39,896,200 38 37,508,156 
3. การพฒันาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 1 40,000 1 16,840 
4. การพฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 1 120,000 1 120,000 
5. การพฒันาด้านการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร 
   และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3 670,000 3 636,389 

รวม 109 74,972,593 72 45,461,285 

 
และโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยได้กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 39 โครงการ   งบประมาณ  24,051,000 บาท 
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      รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เทศบาลต าบลนายาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ต าบลนายาง 
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 
ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 802,000 - -  (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางจอย หมู่ที่ 1  
ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 400,000 398,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 3/ 
61) 19 เม.ย.61 
(ฏ 866/61) 

60 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 140.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก 90.00   
พอใจ 10.00 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.ข้างศาลาชุมชน 
หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 63,000 63,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
10 พ.ย. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
90/61) 26 ก.ย.61 
 

45 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ระยะทางยาว 
19.00 เมตร ลึก 0.50 -0.70 เมตร 
 

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและ
ส่วนขยายถนน ค.ส.ล.
จากรางระบายน้ าเดิม ถึง 
คลองระบายน้ าดีหน่ึง  
หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 2,437,000 2,093,670 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
26 ธ.ค.61) 

หจก.เพชรบุร ี
ณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง 
(เลขที่สัญญา 
2/62) 12 ต.ค.61 

75 ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทาง
ยาว 365.00 เมตร และส่วนขยาย
ถนน ค.ส.ล. กวา้ง  2.00 – 4.70 
ระยะทางยาว  365.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแตง  
หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 680,000 632,000 
อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย 

 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
20/61) 15 ส.ค.61 
 

60 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 206.00 เมตร 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล. 
จากห้วยยางข้างบ้าน 
นางระเบียบ ถึง โรงเรียน
บ้านนายาง ฝั่งตะวันออก 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

 1,030,000 841,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 3 
ก.ย. 61) 

บ.เฉลิมชัย 58 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 15/61) 
20 มิ.ย.61 

75 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 248.00 เมตร  ถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 1.00-2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 244.00 เมตร 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมส่วนขยายถนน 
ค.ส.ล.จาก รพ.สต.นายาง 
ถึง ห้วยยางข้างบา้นนาง
ระเบียบ หมู่ที่ 3 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 1,070,000 - -  (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. 
หน้าบ้านนายอรุณ  
สว่างจิตร์ หมู่ที่ 4  
ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 42,000 42,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
17 เม.ย.61 
(ฎ 865/61) 

60 รางระบายน้ า ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 
เมตร นาว 12.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.90 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  80.00       
พอใจ   20.00 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 เชื่อม
ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.นายาง 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 416,000 416,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
25 พ.ย.61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 36/ 
61) 26 ก.ย.61 
 

60 ผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 269.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล. 
ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.นายาง 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 262,000 262,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
10 พ.ย.61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 38/ 
61) 26 ก.ย.61 
 

45 รางระบายน้ า ค.ส.ล.กวา้ง 0.30 
เมตร ระยะทางยาว 81.00 เมตร ลึก 
0.50-0.70 เมตร ถนน ค.ส.ล.กวา้ง 
2.90-3.10 เมตรระยะทางยาว 
13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

 1,262,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562) 
 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 353,000 353,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
10 พ.ย.61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 37/ 
61) 16 ก.ย.61 

 

45 รางระบายน้ า ค.ส.ล.กวา้ง 0.30 
เมตร ระยะทางยาว 113.00 เมตร 
ลึก 0.44-0.76 เมตร 

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน้ า
และบ่อพัก ค.ส.ล. 
สายสามแยกศาลเจา้ 
เนินทราย ถึง คลอง
ระบายน้ าดีหน่ึง หมู่ที่ 5 
ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 873,000 736,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
30 ธ.ค.61) 

หจก.เพ่ิมศิริ  
(เลขที่สัญญา 
6/62) 16 ต.ค.61 

75 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 930 ตาราง
เมตร วางท่อขนาด dia 0.60 เมตร 
ระยะ ทางยาว 190.00 เมตร 

14 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมส่วน
ขยายบริเวณคอสะพาน  
หมู่ที่ 6 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 320,000 320,000 
ด าเนินการแล้ว 

 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 4/ 
61) 19 เม.ย.61 
(ฎ 867/2561) 

60 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 122.00 เมตร และขยายบริเวณ 
คอสะพาน 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  46.67  
พอใจ  53.33 

15 ก่อสร้างระบายน้ า  
ค.ส.ล. ภายในชุมชน  
หมู่ที่ 7 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 740,000 679,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
29 ต.ค.61) 

หจก.เพ่ิมศิริ  
(เลขที่สัญญา 24/ 
61) 16 ส.ค.61 

75 รางระบายน้ า ค.ส.ล.  
กว้าง 0.50 เมตร  
ระยะทางยาว 225.00 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

16 ติดต้ังการ์ดเรลบริเวณ
คลองชลประทาน  
หมู่ที่ 7 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 50,000 50,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 41/ 
61) 18 เม.ย.61 
(ฎ 842/2561) 

30 ระยะทางยาว 25.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  53.33       
พอใจ  46.67 

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านดอน-โคกเศรษฐี  
หมู่ที่ 7-6 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 2,094,000 1,600,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
27 พ.ย. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 41/ 
61) 28 ก.ย.61 
 

60 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 – 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,120.00 เมตร  หนา 
0.05 เมตร 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.จากบา้น
นางบุญธรรม ถึง บา้น
นางบังเอิญ หมู่ที่ 8  
ต.นายาง อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 211,000 210,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
10 พ.ย. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 39/ 
61) 26 ก.ย.61 
 

45 ผิวจราจรกวา้ง 3.50 – 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 
33.00 เมตร ลึก 0.50 -0.70 เมตร 

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองงูเหลือม  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 735,000 598,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
15 ธ.ค. 61) 

บ.เอ็ม เค อาร์ 
มอเตอร์ จ ากัด 
(เลขที่สัญญา 5/ 
61) 16 ต.ค.61 

60 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 654.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

20 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. บริเวณสามแยก
บ้านนายป๊อด ถึง บ้าน
นางหงส์ หมู่ที่ 9  
ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

เทซบัญญัติ 1,200,000 1,144,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
13 พ.ย. 61) 

หจก.เพ่ิมศิริ  
(เลขที่สัญญา 25/ 
61) 16 ส.ค.61 

90 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร   
ยาว 363.00 เมตร 
 

ต าบลเขาใหญ่ 
21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
บ้านนายมด หมู่ที่ 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 630,000 543,200 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.เชลล์รุ่งเรือง  
19 มิ.ย.61 
(ฎ 1221/61) 

60 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 240.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  60.00      
พอใจ  40.00 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนาย
หาญ หมู่ที่ 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 469,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
 

23 ปรับปรุงรางระบายน้ า 
พร้อมฝารางระบายน้ า
บริเวณถนนข้างตลาด  
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 130,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

24 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้น
ไทรชายเขา ถึงศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน จังหวัด
เพชรบุรี หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 1,350,000 1,345,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.เชลล์รุ่งเรือง  
(เลขที่สัญญา 13/ 
61) 19 ม.ิย.61 
(ฎ 1220/61) 

90 ผิวจราจรกวา้ง 5.00-6.00  เมตร 
ระยะทางยาว 1,700.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  93.33       
พอใจ  6.67 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางแจ๋ว หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 91,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
 

26 ปรับปรุงท่อลอดพร้อม
ดาดคอนกรีตบริเวณ 
หน้าส านักงานเทศบาล 
ต าบลนายาง หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 311,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
 

27 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. สาย
เพชรเกษม ถึง คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 3  
ต.เขาใหญ่  อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 4,457,000 - -  (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางประสพ เสนทอง 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 428,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน 
นายสุชาติ หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 350,000 344,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
19 เม.ย.61 
(ฎ 972/2561) 

90 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 180.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  60.00       
พอใจ  40.00 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางเล็ก หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 578,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน 
ป้าแพว หมู่ที่ 6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 140,000 99,500 
ด าเนินการแล้ว 

บ.ที เค เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ 
เคมีคัล จ ากัด 
(เลขที่สัญญา 58/ 
61) 21 ม.ิย.61 
(ฎ1137/2561) 

75 ผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร    
ระยะทางยาว 51.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  53.33       
พอใจ  46.67 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ต่อจากซอย
บ้านนางพล หมู่ที่ 6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 40,000 29,500 
ด าเนินการแล้ว 

บ.ที เค เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ 
เคมีคัล จ ากัด 
(เลขที่สัญญา 57/ 
61) 21 ม.ิย.61 
(ฎ1048/2561) 

30 ผิวจราจร กวา้ง 2.50  เมตร  
ระยะทางยาว  20.00 เมตร  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  63.33       
พอใจ  36.67 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายเรียน หมู่ที่ 6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 328,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยแยก 
บ้านนางฉอ้อน ถึง บ้าน 
นายเณร หมู่ที่ 6 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 147,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562) 

35 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 3 ตะวันตก หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 800,000 600,000 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 21/ 
61) 14 ส.ค.61 

60 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 390.00 เมตร 

36 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
ซอยวงแหวนรอบนอก  
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 2,096,000 1,550,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ  
5 ธ.ค. 61) 

บ.แหวนวัฒนา 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 30/61) 
 

75 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 830.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี
 

เทศบัญญัติ 848,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
 

38 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
แยก ซอย 3 ตะวันออก 
ถึง แยกหมู่บ้านหนองยาว  
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 2,441,000 1,690,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
5 ธ.ค.61) 

บ.แหวนวัฒนา 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 31/61) 
21 ก.ย. 61 

75 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,008.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
 

39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
อ่างเก็บน้ าหุบกะพง 1 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 2,389,000 - - - (กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562) 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

40 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายแยกถนนเพชรเกษม- 
หุบกะพงเข้าบ้านไร่บน 
(ก.ม. 4) หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 1,850,000 1,300,000 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 22/ 
61) 14 ส.ค.61 
 

60 ผิวจราจร กวา้ง 5.00  เมตร   
ระยะทางยาว  825.00 เมตร  
 
 

 
41 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
กลางตะวันออก ซอย 4 
ถึง ซอย 5 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 1,073,000 750,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
27 ธ.ค.61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 42/ 
61) 28 ก.ย.61 
 

60 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 328.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 
 

42 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 4 ตะวันตก หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 2,329,000 - - - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอยู่แล้ว
รวย หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 250,000 237,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 6/ 
61) 20 เ.ย.61 
(ฎ 971/2561) 

90 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 328.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  80.00       
พอใจ  20.00 

44 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ร่องระบายน้ า พร้อมวาง
ท่อ ค.ส.ล. จากบ้าน 
นางต๊ิด ถึงล าห้วย 
ประโหมด หมู่ที่ 11  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 315,000 308,000 
ด าเนินการแล้ว 

 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
7/61) 26 เม.ย.61 
(ฎ 1013/2561) 

75 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  
ระยะทางยาว 212.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  80.00       
พอใจ  20.00 

45 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ซอย
เอนกพัฒนา หมู่ที่ 11 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 1,162,000 850,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
14 ม.ค. 62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 
8/62) 16 ต.ค.61 

90 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. dia.0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 
343.00  เมตร 
 

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอยขา้งโรงสีเจริญ
วัฒนา หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 2,604,000 1,989,300 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
20 ธ.ค.61) 

หจก.เพชรบุร ี
ณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง 
(เลขที่สัญญา 32/ 
61) 21 ก.ย.61 

80 รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร  ระยะทางยาว 864.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.60 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ต าบลดอนขุนห้วย 
47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายสุขสรรค์ หมูท่ี่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 175,000 175,000 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 28/ 
61) 20 ส.ค. 61 

60 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 77.00 เมตร 
 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายประกอบ หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 180,000 166,000 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 28/ 
61) 20 ส.ค.61 

60 ผิวจราจรกว้าง 3.00-6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 39.00 เมตร 
 

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายสวนผัก หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 1,437,000 1,000,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
27 พ.ย. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 40/ 
61) 28 ก.ย.61 

60 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 – 4.50 เมตร 
ระยะทางยาว 1,073 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

50 ปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบ
ภายในชุมชน หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 300,000 300,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
19 ต.ค. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 27/ 
61) 20 ส.ค.61 

60 ก่อสร้างบ่อดักขยะ จ านวน 1 บ่อ , 
วางท่อ HDPE dia.110 มม.  
ระยะทางยาว 307.00 เมตร 

51 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง
ประเทือง หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 400,000 399,500 
ด าเนินการแล้ว 

บ.ที เค เอ็นจิ
เนียริ่งแอนด์ 
เคมีคัลล์ จ ากัด 
(เลขที่สัญญา 18/ 
61) 22 ม.ิย.61 
(ฎ1219/2561) 

60 รางระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ระยะทางยาว 120.00 
เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  66.67       
พอใจ  33.33 

52 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ด้านข้าง 
ปั๊มเชลล์ หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 425,000 425,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
23 พ.ย. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 35/ 
61) 24 ก.ย. 61 

60 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยคอกหมู 
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 345,000 345,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
23 พ.ย. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 34/ 
61) 24 ก.ย. 61 

60 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 

54 ปั้นถนนลูกรัง สายเลียบ
ห้วยประโหมด จาก
สะพานคอกหมู ถึง
สะพานโชคมั่นคง หมู่ที่ 2 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 200,000 183,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
23 พ.ย. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 33/ 
61) 24 ก.ย.61 

60 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,130.00 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. สาย
บ้านนายแทน สว่างจิตร์ 
ถึงบ้านนางมาเรียม  
ทิมรอด หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 1,800,000 1,440,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
14 ม.ค.62 ) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 
9/62) 16 ต.ค.61 

90 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
204.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะ ทางยาว 253.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร 
 

56 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.ซอยบ้านนายสมพร 
มีนาม ถึงบ้านนายแทน 
สว่างจิตร์ หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 430,000 430,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
10 ม.ค.62 ) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 
3/62) 12 ต.ค.60 

90 รางระบายน้ า ค.ส.ล.กวา้ง 0.30 
เมตร ระยะทางยาว 84.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

57 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอยบ้าน 
นายสมบุญ ใยบ ารุง - 
ถนนบ้านนางพวง มีนาม  
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 1,149,000 934,450 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
14 ม.ค.62 ) 

หจก.เพชรบุร ี
ณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง  
(เลขที่สัญญา 
7/62) 16 ต.ค.61 

90 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
รางระบายน้ า ค.ส.ล. กวา้ง 0.30 
เมตร ระยะทางยาว 173.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายสยาม หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 772,000 - - - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
 

59 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยกลางฝั่งขวา (ซอย 2- 
ซอย 3) หมู่ที่ 5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 1,950,000 1,480,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 2/ 
61) 10 เม.ย.61 
(ฎ1023/2561) 

90 ผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร   
ระยะทางยาว 597.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  80.00       
พอใจ  20.00 

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. สายบ้านนายพิน 
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 500,000 498,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 9/ 
61) 15 ส.ค.61 
(ฎ1177/2561) 

60 รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ระยะทางยาว 120.00 
เมตร ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  60.00       
พอใจ  40.00 

61 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง 
ค.ส.ล. สายบ้านนายหมึก 
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

เงินสะสม 1,152,000 986,073 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
10 ม.ค.62 ) 

หจก.เพชรบุร ี
ณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง  
(เลขที่สัญญา 
1/62) 12 ต.ค.61 

90 รางระบายน้ า ค.ส.ล. กวา้ง 0.30 
เมตร ระยะทางยาว 260.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60  เมตร ไหล่ทาง ค.
ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.85 เมตร 
ระยะทางยาว 230.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

62 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.สายขา้งร้านแซ่บ 
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.
ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 1,920,000 - - - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
 

63 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอยขา้งร้าน 
แม่กิมลั้ง หมู่ที่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 850,000 850,000 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 
19/61) 15 ส.ค.61 

60 รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ระยะทางยาว 200.00 
เมตร 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังอนามัย ถึง
ล าห้วยประโหมด หมู่ที่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 

เงินสะสม 648,000 450,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
11 ธ.ค. 61 ) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น  
(เลขที่สัญญา 
4/62) 12 ต.ค.61 
 

60 ผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร  
ระยะทางยาว 250.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

65 ปั้นถนนลูกรัง สายหลัง
ปั๊มชูเกียรติ หมู่ที่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 65,000 - - - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
 

รวม  65 โครงการ  57,327,000 32,135,193    
     1.2 แผนงานการเกษตร 

ต าบลนายาง 
1 ขุดลอกเหมือง

สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 2 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 29,100 27,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.บุญน าภา 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 12/61) 
16 มิ.ย.61 
(ฎ 1014/2561) 

90 1. สาย หนองกระสาถึงถนนเลียบ
คลองชลประทาน กว้าง 0.80-3.00 
เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร 
2. สายจากรางระบายน้ าเดิม-คลอง
ระบายน้ าดีหน่ึง กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  63.33       
พอใจ  36.67 

2 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 3 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 68,500 67,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.บุญน าภา 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 12/61) 
15 มิ.ย.61 
(ฎ 1014/2561) 

90 1. สายคูนาดอน – ถนนสามสิบ 
กว้าง 0.60-1.00 เมตร ยาว 
1,400.00 เมตร 
2. สายเลียบถนนนายาง – หนองบัว 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร 
3. สายนานายอมรถึงคลองระบาย
น้ าดีหน่ึง กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร 
4. สายจากบ้านหว้ยยาง – ข้างไร ่
ป้าพ้อง  พุดทัดศรี กว้าง 1.00-2.00 
เมตร  ยาว 320.00 เมตร 
5. สายต้ังแต่ถนนเพชรเกษมบ้านท่า
นานายเฉลิมหลังส านักปฏิบัติธรรม
นายางถึงที่ตานึก กว้าง 1.00-1.50 
เมตร ยาว 770.00 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

       6. สายจากที่สาธารณประโยชน์ถึง
คลองระบายน้ าดีสาม กวา้ง 1.00-
1.50 เมตร ยาว 505.00 เมตร 
7. สายข้างวัดนายาง-ที่ดินบริษัท
เบียร์ช้าง  กว้าง 1.00-2.00 เมตร 
ยาว 890.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  63.33       
พอใจ  36.67 

3 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 3, 4 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

เทศบัญญัติ 9,500 9,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.บุญน าภา 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 12/61) 
15 มิ.ย.61 
(ฎ 1014/2561) 

90 สายหลังวัดนายาง ถึง บา้นนายชุบ 
กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 562.00 
เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  83.33       
พอใจ  16.67 

4 ขุดลอกห้วยยาง  
หมู่ 3,5 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 103,000 102,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.บุญน าภา 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 11/61) 
15 มิ.ย.61 
(ฎ 1014/2561) 

30 ล าห้วยยาง กว้าง 3.00-15.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  76.67       
พอใจ  23.33 

5 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

เทศบัญญัติ 33,200 33,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.บุญน าภา 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 12/61) 
15 มิ.ย.61 
(ฎ 1014/2561) 

90 1. สายหนองปลาหมอถึงคลองกระแช่ 
กว้าง 0.60-1.10 เมตร ยาว 1,441 
เมตร 
2. สายจากล าห้วยยาง ถึง คลอง
ระบายน้ าดีหน่ึง กว้าง 2.00-3.00 
เมตร ยาว 260 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  80.00       
พอใจ  20.00 

6 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมูที่ 7 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 66,900 66,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.บุญน าภา 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 12/61) 
15 มิ.ย.61 
(ฎ 1014/2561) 

90 1. สายคลองชลประทานไปบา้นดอน 
กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 771.00 
เมตร 
2. สายบ้านดอน ถึง บ้านบ่อ  กว้าง 
1.00-1.50 เมตร ยาว 700 เมตร 
3. สายคลองชลประทานไปบ้านดอน 
ฝั่งตะวันตก กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ยาว 550 เมตร 
4. สายจากถนนบ้านบ่อหน้าเขาตา
จีน ถึง รางระบายน้ าติดคลอง
ชลประทานบ้านดอน  กว้าง 0.60-
1.20 เมตร ยาว 800 เมตร 
5. สายจากสี่แยกบา้นดอน ถึงเขาตา
จีน  กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 
365 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

       6. สายเขาพระราม ถึง คลอง
ชลประทาน 
กว้าง 0.60-1.50 เมตร ยาว 600 
เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  80.00       
พอใจ  20.00 

7 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

เทศบัญญัติ 31,300 30,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.บุญน าภา 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 12/61) 
15 มิ.ย. 61 
(ฎ 1014/2561) 
 

90 1. สายบ้านนายบังเอิญ-ถนนลาด 
ยางบ้านหนองงูเหลือมสุดเขตที่นา
นายพิน กว้าง 1.00-2.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
2. สายจากคลองชลประทานผา่น
บ้านนายส าราญชนถนนเพชรเกษม
บ้านท่า กว้าง 1.00-1.20 เมตร  
ยาว 568.00 เมตร 
3. สายเลียบคลองชลประทาน, 
ตะโกน้อย กว้าง 0.80-1.20 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  70.00       
พอใจ  30.00 

8 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 9 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

เทศบัญญัติ 8,000 7,700 
ด าเนินการแล้ว 

บ.บุญน าภา 
คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (เลขที่
สัญญา 12/61) 
15 มิ.ย.61 
(ฎ 1014/2561) 

90 สายจากนานางชว่ย ถึง ที่ดิน 
บริษัทเบียร์ช้าง กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 204.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  60.00       
พอใจ  40.00 

ต าบลเขาใหญ่ 
9 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

เหมืองระบายน้ าบริเวณ
ถ้ าเขาไม้นวล   
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 356,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

10 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมเรียงหินยาแนวล า
ห้วยหิน หมู่ที่ 4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 1,020,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
 

11 ดาดคอนกรีตเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

เงินสะสม 196,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ต าบลดอนขุนห้วย 
12 ฝังท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1  

ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 200,000 190,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
19 ต.ค. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
25/61) 20 ส.ค.61 

60 ฝังท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร 
จ านวน 36 ท่อน ระยะทางยาวรวม 
36.00 เมตร 
 

13 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

เทศบัญญัติ 4,000 4,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
47/61)  
11 พ.ค.61 
(ฎ 991/2561) 

60 สายข้างบา้นนายประเทือง 
กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 230.00 
เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  66.67       
พอใจ  33.33 

14 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 13,000 13,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
47/61)  
11 พ.ค.61 
(ฎ 991/2561) 

60 สายโรงแรมเพชรชะอ า กวา้ง 2.00-
3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  85.00      
พอใจ  15.00 

15 ขุดลอกล าห้วย 
ประโหมด หมู่ที่ 2, 3, 4, 
6, 7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 490,000 490,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
8/61)  
25 เม.ย.61 
(ฎ 908/2561) 

45 กว้าง 5.00-7.00 เมตร  
ยาว 7,000.00 เมตร  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  73.33       
พอใจ  26.67 

16 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 12,000 12,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
47/61) 
11 พ.ค.61 
(ฎ 991/2561) 

60 สายเตาอิฐ ถึง ห้วยประโหมด กว้าง 
1.00-1.50 เมตร ยาว 555.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  100.00   

17 ปรับปรุงท่อ ค.ส.ล. 
ภายในชุมชน หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 200,000 200,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
10/61) 
(ฎ 1175/2561) 

75 ท่อขนาด 0.60 เมตร  และ 1.00 
เมตร ความยาวรวม 62.00 เมตร 
จ านวน 5 แห่ง 
1. บริเวณในซอยบ้านนายสยาม 
2. บริเวณปากซอยบ้านนายสยาม 
3. บริเวณถนนสายเพชรเกษม- 
หัวเกาะสุดเขตเทศบาล 
4. บริเวณโค้งถนนคอนกรีต สายไป
บ้านหนองขานาง 
5. บริเวณหลังปา้ยชุมชนบ้าน 
หัวเกาะ 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  73.33       
พอใจ  26.67 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

18 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

เทศบัญญัติ 3,500 3,500 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
47/61) 
11 พ.ค.61 
(ฎ 991/2561) 

60 สายข้างรา้นแซ่บ กวา้ง 0.50-1.00 
เมตร ยาว 250.00 เมตร  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  93.33       
พอใจ  6.67 

19 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
 

เทศบัญญัติ 22,000 22,000 
ด าเนินการแล้ว 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
47/61) 
11 พ.ค.61 
(ฎ 991/2561) 

60 1. สายเพชรเกษม-เสาโทรศัพท์ 
กว้าง 1.00-3.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร 
2. สายฝั่งทิศตะวันตก กว้าง 1.00-
2.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก  80.00       
พอใจ  20.00 

รวม  19  โครงการ  2,866,000 1,276,200    
     1.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ต าบลนายาง 
1 ขยายเขตประปา  

ซอยบ้านนายสายันต์ 
หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 93,000 - 
 

- 
 

-  กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
 

2 ขยายเขตประปา  
ซอยบ้านนางจอย  
หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 78,000 - 
 

- 
 

-  กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
 

ต าบลเขาใหญ่ 
3 ปรับปรุงท่อประปา  

ซอยบ้านนางเอ 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 177,000 - 
 

- 
 

- กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

4 ปรับปรุงท่อประปา  
ต้ังแต่ทางเข้าห้วยหินบน- 
บ้านนายอ าพล  จ่าราช 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 450,000 - 
 

- 
 

- กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

5 ปรับปรุงระบบกรอง
น้ าประปา หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 195,800 195,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ  
8 ธ.ค. 61) 

บ. ที เค เอ็นจิ
เนียริ่งแอนด์ 
เคมีคัลส์ จ ากัด 
(เลขที่สัญญา 
3/61) 24 ก.ย.61 

45 โดยท าการปรับปรุงระบบกรองน้ า 
ประปา ขนาดกว้าง 2.55 X 2.80 
เมตร จ านวน 2 บ่อ 

6 ก่อสร้างโรงสูบจ่าย
สารเคมี พร้อมระบบสูบ
จ่ายสารเคมีประปาหนอง
ข้าวนก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 550,000 - 
 

-  กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

7 ก่อสร้างรั้ว,ประตู บริเวณ
พื้นที่ประปาหนองข้าวนก 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 420,000 420,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
23 ต.ค. 61) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 

1/61) 9 ส.ค.61 

75 ก่อสร้างรั้ว , ประตู  
ระยะทางยาวรวม 350.00 เมตร 

8 ขยายเขตประปา ซอย
กลางบ้านหนองยาว (จาก
แยก ซอย 12)   
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 438,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

9 ขยายเขตประปา  
ซอยบ้านนายวิทย์ 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 135,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

10 ขยายเขตประปา  
ซอยบ้านนางแมว 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 97,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

11 ปรับปรุงท่อประปา ซอย
บ้านนายบุญชนะ หมู่ที่ 9 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 72,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

12 ปรับปรุงท่อประปา ซอย
ทองสุข หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 292,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

13 ขยายเขตประปา สาย
คลองชลประทาน  
ซอยบ้านนางสิรินารถ 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 115,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

14 ขยายเขตประปา ซอย 5- 
ซอย 7 ตะวันออก สายที่ 
1 หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 170,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

15 ปรับปรุงท่อประปา  
ซอย 3 – ซอย 4   
ตะวันออก สายที่ 2  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 137,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

16 ขยายเขตประปา  
ซอย 4 – ซอย 3  
ตะวันออก สายที่ 1  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 125,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

17 ขยายเขตประปา  
สายเลียบถนนเพชรเกษม 
- หุบกะพง ซอย 3 - ซอย 
5 ตะวันตก หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 249,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

18 ขยายเขตประปา  
แยกซอย 3 ตะวันออก 
สายที่ 3 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 442,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

19 ขยายเขตประปา บริเวณ 
ซอย 8 ตะวันออก ถึง ซอย 
9 ตะวันออก  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 300,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

20 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 
4 - ซอย 5 ตะวันออก  
สายที่ 2 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 163,000 - 
 

- - กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 

ต าบลดอนขุนห้วย 
21 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน

เวรสูบน้ าประปา หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 224,000 220,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ก าหนดเสร็จ 
22 ม.ค.62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
2/61) 24 ก.ย.61 
 

120 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 
เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
16 ตารางเมตร 
 

รวม  21  โครงการ  4,922,800 835,000    
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 21,490,900 21,045,600 
ด าเนินการแล้ว 
 

ผู้สูงอายุ  
(ฎ12,72,200, 
293,389,614, 
709,807,807, 
923,1034,1188) 

10 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลนายาง 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก 100.00 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

เทศบัญญัติ 4,800,000 3,878,400 
ด าเนินการแล้ว 

ผู้พิการ 
(ฎ 4,70,197,291, 
390,615,707, 
808,808,922, 
1036,1187) 

10 ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลนายาง  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ พอใจมาก 100.00 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เทศบัญญัติ 403,500 402,500 
ด าเนินการแล้ว 

ผู้ป่วยเอดส์  
(ฎ 3,71,196,292, 
391,616,708,809, 
809,921,1035, 
1191) 

10 ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบล 
นายาง  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ พอใจมาก 100.00 
 

รวม  3  โครงการ  26,694,400 25,326,500    
 

     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยให้แกป่ระชาชน 

เทศบัญญัติ 30,000 29,100 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ
ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยฯ 
17 ก.ค.2561 
(ฎ 976/2561) 

30 ประชาชนที่เขา้รับการอบรม  
จ านวน 100 คน 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก 90.00 
พอใจ 10.00 

2 โครงการส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับภัยและการ
ป้องกันภัยให้แก่นักเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ด าเนินการแล้ว นักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1 จัดอบรมนักเรียน จ านวน 100 คน 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ พอใจมาก 85.00 
พอใจ 15.00 

รวม  2  โครงการ  400,000 29,100    
     2.3 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

เทศบัญญัติ 1,966,800 1,944,600 
ด าเนินการแล้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 10 แห่ง 
8 พ.ย.2560 
(ฎ 106,376) 

5 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบลนายางจ านวน 
10 แห่ง ความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการด าเนินโครงการ พอใจมาก 
100.00  

2 โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เทศบัญญัติ 3,235,000 2,515,600 
ด าเนินการแล้ว 

 

สหกรณ์โคนม
ชะอ า-ห้วยทราย 
จ ากัด  
(ฎ 170,297,396, 
489,620,858,945, 
1070,1215) 

30 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของเทศบาล และเด็กระดับ
อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  
ของโรงเรียนสังกัด  สพฐ. 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ พอใจมาก 100.00 

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ 350,000 349,470 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาของ
โครงการวันเด็ก 
แห่งชาติ  
29 ธ.ค.2560 
(ฎ 363, 364-367) 

15 จัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ 
ด าเนินโครงการ 
พอใจมาก 38.69 พอใจ 50.92 
ปานกลาง 9.31  น้อย  0.23 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานครูและ
ผู้ดูแลเด็ก 

เทศบัญญัติ 40,000 39,440 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาของ
โครงการเพ่ิม
ศักยภาพของ
พนักงานครู 
27 เม.ย.2561 
(ฎ 690,793) 

60 อบรมครูและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล
นายาง ทั้ง 10 ศูนย์ ความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อการด าเนินโครงการ 
พอใจมาก 79.85 พอใจ  11.39 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

5 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

เทศบัญญัติ 1,496,000 1,496,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนบ้าน 
หนองยาว (ฎ 60, 
373,769,1037) 

7 นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองยาว 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

เทศบัญญัติ 612,000 612,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนชาวไร่ 
(ฎ 60,373,769, 
1037) 

7 นักเรียนของโรงเรียนชาวไร่ 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนอง 
เผาถ่าน 

เทศบัญญัติ 520,000 520,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนบ้าน
หนองเผาถ่าน  
(ฎ 60, 373, 
769,1037) 

7 นักเรียนของโรงเรียน 
บ้านหนองเผาถ่าน 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

เทศบัญญัติ 96,000 96,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนบ้าน 
เนินทราย (ฎ 60, 
373,769,1037) 

7 นักเรียนของโรงเรียนบ้านเนินทราย 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระก า 

เทศบัญญัติ 500,000 500,000 
ด าเนินการแล้ว 
(คืนเงิน 4,820) 

โรงเรียนบ้าน 
ร่องระก า (ฎ 60, 
373,769,1037) 

7 นักเรียนของโรงเรียนบ้านร่องระก า 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

เทศบัญญัติ 496,000 496,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนบ้าน 
หุบกะพง (ฎ 60, 
373,769,1037) 

7 นักเรียนของโรงเรียนบ้านหุบกะพง 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

11 โครงการอาหารกลางวัน  
โรงเรียนบ้านดอน 

เทศบัญญัติ 60,000 60,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนบ้านดอน 
(ฎ 60,373,769, 
1037) 

7 นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอน 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

12 โครงการอาหารกลางวัน  
โรงเรียนบ้านนายาง 

เทศบัญญัติ 600,000 600,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนบ้าน 
นายาง (ฎ 60,373, 
769, 1037) 

7 นักเรียนของโรงเรียนบ้านนายาง 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

13 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 

เทศบัญญัติ 652,000 652,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนนิคมฯ 
(ฎ 60,373,769, 
1037) 
 

7 นักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเขื่อนเพชรฯ 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

14 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

เทศบัญญัติ 528,000 528,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนบ้านดอน 
ขุนห้วย (ฎ 0,373, 
769,1037) 
 

7 นักเรียนของโรงเรียนบ้าน 
ดอนขุนห้วย 
ได้รับประทานอาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

15 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
ต าบลนายาง 

เทศบัญญัติ 150,000 150,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนบ้าน 
ร่องระก า  
(ฎ 1027/2561) 

7 เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 
 

16 โครงการแข่งขันสวดมนต์
หมู่ท านองสรภัญญะ  

เทศบัญญัติ 50,000 50,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนนิคมฯ 
(ฎ 724/2561) 

7 โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 100 

17 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน  

เทศบัญญัติ 100,000 100,000 
ด าเนินการแล้ว 

โรงเรียนนิคมฯ 
(ฎ 960/2561) 

7 อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 

รวม  17  โครงการ  11,451,800 10,709,110    
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

    2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการพัฒนาระบบ

สุขภาพภาคประชาชน 
เทศบัญญัติ 300,000 46,500 

ด าเนินการแล้ว 
ร้านไอคิวกราฟิก  
(ฎ432/61) 
และคู่สัญญา 
ของโครงการฯ 
6 ก.พ.2561 

15 อาสาสมคัรในเขตเทศบาล 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ 
พอใจมาก  37.19  พอใจ  47.14 
ปานกลาง 15.56 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติด  
To Be Number One 

เทศบัญญัติ 233,400 233,400 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ  
to be number 
one 6 มิ.ย.2561 
(ฎ 929,930, 
931, 932,933, 
934) 

5 อบรมเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล 
นายาง ทั้ง 28 ชุมชน  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ 
พอใจมาก  52.10 พอใจ  43.93 
ปานกลาง  4.27 

3 โครงการหมอหมู่บ้าน
เทศบาลต าบลนายาง 

เทศบัญญัติ 205,200 205,196 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ
หมอหมู่บ้าน
เทศบาลต าบล 
นายาง  
11 มิ.ย.2561 
(ฎ 909,985,986, 
987,988,989) 

30 อบรมเชิงปฏิบัติการใหแ้ก่ประชาชน 
จิตอาสาในเขตเทศบาลทั้ง 28 
ชุมชน 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ 
พอใจมาก  54.02 พอใจ  41.92 
ปานกลาง  4.02 น้อย 0.04 

4 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน เทศบาล
ต าบลนายาง 

เทศบัญญัติ 121,400 121,400 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ
ควบคุมโรคสาร
ไอโอดีน เทศบาล
ต าบลนายาง  
16 ส.ค.2561 
(ฎ1123,1205, 
1206, 1207, 
1208, 1209) 

30 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนา
ยางทั้ง 28 ชุมชน 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ 
พอใจมาก 51.66 พอใจ   42.14 
ปานกลาง  6.20 

รวม  4 โครงการ  860,000 606,496    
    2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1 โครงการแข่งขัน 

กีฬาชุมชน 
เทศบัญญัติ 200,000 199,490 

ด าเนินการแล้ว 
คู่สัญญาของ
โครงการแข่งขัน 
กีฬาชุมชน  
6 มี.ค.2561 
(ฎ488,568,569, 
383,584/61) 

30 จัดการแข่งขันกฬีาชุมชน  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ 
พอใจมาก 100 

2 โครงการกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

เทศบัญญัติ 100,000 98,750 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ 
กีฬาต้านยา 
เสพติด  
31 ส.ค.2561 
(ฎ 1186,1304, 
1305,1306) 

30 จัดการกีฬาต้านยาเสพติด 
 

3 โครงการจัดงาน 
วันสงกรานต์ 

เทศบัญญัติ 350,000 349,510 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ 
จัดงานวัน
สงกรานต์  
2 เม.ย.2561 
(ฎ 683,684,685, 
686,687,726) 

30 จัดงานวันสงกรานต์ 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ
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ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

4 โครงการจัดงาน 
วันแม่แห่งชาติ 

เทศบัญญัติ 60,000 59,950 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ 
จัดงานวันแม่
แห่งชาติ  
7 ส.ค.2561 
(ฎ1068,1171, 
1172,1173,1174) 

30 จัดงานวันแม่แห่งชาติ 
 

5 โครงการหล่อเทียน 
จ าน าพรรษา 

เทศบัญญัติ 35,000 34,250 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ
หล่อเทียนจ าน า
พรรษา  
11 ก.ค.2561 
(ฎ 983, 1064, 
1065,1066) 

30 จัดโครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ 
พอใจมาก 18.82  พอใจ  34.00 

รวม  5  โครงการ  745,000 741,950    
    2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกัน

ท าดี เพิ่มพื้นที่สร้าง 
สรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เทศบัญญัติ 10,000 10,000 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ
ค่ายร่วมใจฯ 
21 ก.พ.2561 
 

5 อบรมเด็กและเยาวชน 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก 48.98  
พอใจ 33.28  ปานกลาง 7.42 

2 โครงการชะอ ารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ประจ าปี 2561 

เทศบัญญัติ 10,000 10,000 
ด าเนินการแล้ว 

อ าเภอชะอ า 
21 พ.ค.2561 
(ฎ 792/2561) 
 
 

15 อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอชะอ า 

3 โครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี 
2561 

เทศบัญญัติ 10,000 10,000 
ด าเนินการแล้ว 

อ าเภอชะอ า 
21 พ.ค.2561 
(ฎ 792/2561) 
 
 

15 อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอชะอ า 

4 โครงการจัดกิจกรรม 
วันต่อต้านยาเสพติด 
อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ประจ าปี 2561 

เทศบัญญัติ 5,000 5,000 
ด าเนินการแล้ว 

อ าเภอชะอ า 
21 พ.ค.2561 
(ฎ 792/2561) 
 

15 อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอชะอ า 

5 โครงการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

เทศบัญญัติ 20,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ครัวเรือนที่ส ารวจ 60 จ านวน   4,067    ครัวเรือน 

รวม  5  โครงการ  55,000 35,000    
    2.8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการจัดงานพระนคร

คีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 
32 ประจ าปี 2561 

เทศบัญญัติ 20,000 20,000 
ด าเนินการแล้ว 

ส านักงานจังหวัด 
เพชรบุรี 
23 ม.ค.2561 
(ฎ 369/2561) 

10 อุดหนุนงบประมาณให้ 
ส านักงานจังหวัดเพชรบุร ี
 

2 โครงการงาน 
พระนครคีรี-เมืองเพชร 
ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2561 

เทศบัญญัติ 40,000 40,000 
ด าเนินการแล้ว 

อ าเภอชะอ า 
22 พ.ย.2560 
(ฎ 161/2561) 

5 อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอชะอ า 

รวม 2  โครงการ  60,000 60,000    
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมและ

จัดหาอาชีพให้แก่สตรี
และกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

เทศบัญญัติ 40,000 16,840 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาของ
โครงการส่งเสริม
และจัดหาอาชีพฯ 
24 ก.ค.2561 
(ฎ 1020,1129, 
1130) 

30 อบรม สตรี กลุ่มสตรี และ
ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลฯ  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก 21.85  
พอใจ  57.54  ปานกลาง  8.25   
น้อย 2.76   น้อยมาก 9.10 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการสร้างจิตส านึก

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

เทศบัญญัติ 120,000 120,000 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
20 ก.ค.2561 
(ฎ 1008,1074, 
1075,1076) 

15 จัดโครงการสร้างจิตส านึกด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก 41.33    
พอใจ  40.83   ปานกลาง  17.83 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากร
เทศบาล  

เทศบัญญัติ 300,000 290,840 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาของ
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรฯ  
28 ส.ค.2561 
(ฎ 1178, 1278, 
1279) 

30 บุคลากรเทศบาล 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก   
19.59  
พอใจ 53.66 ปานกลาง 24.09 
น้อย 2.58 

2 โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

เทศบัญญัติ 25,000 5,549 
ด าเนินการแล้ว 

คู่สัญญาโครงการ 
จัดงานวันเทศบาล 
(เลขที่ใบสั่งซื้อ 
50/61) 
18 เม.ย.2561 

5 จัดงานวันเทศบาล 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก 27.15  
พอใจ  58.07  ปานกลาง 13.44 
น้อย 1.07  น้อยที่สุด 0.27 

3 ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายและติดต้ังชุด
เครื่องรับวิทยุ กระจาย
เสียงแบบไร้สาย  
(UHF - FM) หมู่ที่ 1, 2 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัติ 345,000 340,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.เมจิกวอยซ์ 
จ ากัด 
(เลขที่สัญญา 
1/61)  
25 เม.ย.2561 
(ฎ 819/2561) 

30 ระบบเสียงตามสาย 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ด าเนินโครงการ  พอใจมาก 58.00 
พอใจ 30.00  ปานกลาง  10.00   
น้อย 2.00 

รวม  3  โครงการ  670,000 636,389    
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ผลการด าเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1 บริหารงานทั่วไป 1) ถังน้ าแบบสเตนเลส  ขนาดความจุ 2,000  ลิตร 
จ านวน 1  ใบ 

15,000 15,000 
ด าเนินการแล้ว ร้านท่ายาง

พลาสติก 
ฎ 621/61 

26 มี.ค.61 10 
2) ขาต้ังถังน้ าแบบสเตนเลส  จ านวน 1 อัน 2,000 1,000 

ด าเนินการแล้ว 
3) เก้าอี้ บุนวม มีพนักพิง ขาเหล็ก จ านวน 30 ตัว 24,000 24,000 

ด าเนินการแล้ว 
ร้านท่ายาง
เฟอร์นิเจอร์ 
(ฎ542/61) 

5 มี.ค.61 10 
4) โต๊ะรับแขก (ไม้ยาง) พร้อมเบาะ จ านวน 1  ชุด 6,000 5,800 

ด าเนินการแล้ว 
5) โพเดียม จ านวน 2  ตัว 8,000 7,600 

ด าเนินการแล้ว 
2 การศึกษา 1) ตู้เหล็ก  ขนาด 2  บาน  จ านวน 5  ตู้ 27,500 27,500 

ด าเนินการแล้ว 
ร้านท่ายาง
เฟอร์นิเจอร์ 
(ฎ544/61) 

6 มี.ค.61 7 

2) โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 5 ชุด 
โต๊ะท างานท าจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า100 x 60 
x 75 ซม. เก้าอี้ท างานโครงเก้าอี้เป็นเหล็ก เบาะ
น่ังและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง ขาเก้าอี้เป็นตัวซี มีขา
หลัง 

25,000 22,000 
ด าเนินการแล้ว 

3 เคหะและชุมชน 1) ตู้เหล็ก  ขนาด 2  บาน  จ านวน 2  ตู้ 11,000 11,000 
ด าเนินการแล้ว 

ร้านท่ายาง
เฟอร์นิเจอร์ 
(เลขที่สั่งซื้อ 
53/2561) 

8 พ.ค.61 20 

2) โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 
โต๊ะท างานท าจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า100 x 60 
x 75 ซม. เก้าอี้ท างานโครงเก้าอี้เป็นเหล็ก เบาะ
น่ังและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง ขาเก้าอี้เป็นตัวซี มีขา
หลังจ านวน  1  ชุด   

5,000 4,450 
ด าเนินการแล้ว 

 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1 บริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดฯ) 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 29,500 
ด าเนินการแล้ว 

ร้านปรมัตถ์
คอมพิวเตอร์ 
(ฎ595/61) 

5 มี.ค.61 15 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาว-ด า Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 14,800 
ด าเนินการแล้ว 

3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สามารถ
ส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
จ านวน 1 เครื่อง 

5,800 5,500 
ด าเนินการแล้ว 

(กองคลัง) 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เครื่อง 

60,000 59,000 
ด าเนินการแล้ว 

ร้านปรมัตถ์
คอมพิวเตอร์ 
(ฎ 1169/61) 

17 ส.ค.61 10 
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ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

2 การพาณิชย์ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 29,500 
ด าเนินการแล้ว 

ร้านปรมัตถ์
คอมพิวเตอร์ 
(เลขที่สั่งซื้อ 
1/2561) 

15 ม.ค. 61 10 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 29,500 
ด าเนินการแล้ว 

ร้านปรมัตถ์
คอมพิวเตอร์ 
(เลขที่สั่งซื้อ 
9/2561) 

20 ส.ค. 61 10 
3) เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จ านวน 2 
เครื่อง 

11,600 11,000 
ด าเนินการแล้ว 

3 สาธารณสขุ 1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ส ี
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

17,000 16,800 
ด าเนินการแล้ว 

ร้านปรมัตถ์
คอมพิวเตอร์ 
(ฎ 1192/61) 

20 ส.ค.61 10 

 
3. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 

ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1 เคหะและชุมชน 1) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่า
มุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 
จ านวน 1 ชุด 

110,000 99,000 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บ.อินฟินิทรัช 
(พลัส) จ ากัด 
(6/2561) 
(ฎ962/61) 

2 ก.ค.61 15 

2) เทปวัดระยะ จ านวน 4 ชุด 
   - สายเทปท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส 
   - เทปมีความยาว 50 เมตร 
   - มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 ซม.และขีด
แบ่งย่อยทุก ๆ 1 ซม. 
   - หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
และหนา  
2 มิลลิเมตร 

20,000 8,800 
ด าเนินการแล้ว 

 

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1 เคหะและชุมชน 1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
จ านวน 2 เครื่อง 
 

19,000 19,000 
ด าเนินการแล้ว 

ร้านบ ารุง
พาณิชย์ 

(ฎ 876/61) 

6 มิ.ย.61 20 

 
5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1 เคหะและ
ชุมชน 

(กองช่าง) 
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จ านวน 1 คัน 

787,000 627,900 
ด าเนินการแล้ว 

บ.มิตซูชะอ า 
(สิทธิภัณฑ์) 

จ ากัด 
(8/2561) 

(ฎ1282/61) 

5 ก.ย.61 30 
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ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

2 เคหะและ
ชุมชน 

(กองสาธารณสุขฯ) 
1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน 

2,400,000 1,950,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.เอสเอส 
บิดเดอร์ 
จ ากัด 

(7/2561) 
(ฎ1197/61) 

17 ก.ค.61 60 

 
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1 การศึกษา 1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 60 
น้ิว จ านวน 2 เครื่อง  

74,000 68,000 
ด าเนินการแล้ว 

บ.ท่ายาง
โทรทัศน์ 
จ ากัด 

(ฎ 1200/61) 

8 ส.ค.61 30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลนายาง 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง  
/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง    
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง     
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น            
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
1 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการใช้บังคับ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1) 0.5 

(3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ          
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผล
ต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.5 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength ( จุ ด แ ข็ ง )  W-Weakness ( จุ ด อ่ อ น )  O-Opportunity 
(โอกาส) และ  T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.5 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี     
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา          
การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 2 

8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(9) ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด า เนินงาน ท่ี ผ่านมาและแนวทางการแก้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560   

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
9 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบาย
รัฐบาล  หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง ชัด เจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 4.5 

3.5 กลยุทธ์  
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์   ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ อง ใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงาน ท่ี เกิ ด จาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
โดยระบุแผนงานละความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได้ 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 93.00 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลนายาง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand) (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10 9 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด า เนินการได้มีจ านวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ี
ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงกระทบ(Impact) โครงการท่ีด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ       
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม  
งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/ส่ิง ท่ีกระทบ ( Impact)  โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
น า ไ ป สู่ ก า ร จัดท า โ คร ง ก ารพัฒนา ท้อ ง ถิ่ น โ ดย ใ ช้  SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis) / Global Demand /Trend 
หรือหลักการ บูรณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10 8 
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4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ต่อ) 

2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิ ธี การด า เนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 (5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดละจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง   
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)    
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิ สัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

(5) 5 
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5.5 เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)    
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ต่อ) 

(3) การลดความเล่ือมล้ าทางสังคม  (4) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง    (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economyหรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด้วยภาคอุสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ี
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 4 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประ สิทธิภาพ (Efficiency)  (3 )  ความมีประ สิทธิ ผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4 
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5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ี
เกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์     ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ ( 3) ระบุ ส่ิง ท่ี ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 88.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 เทศบาลต าบลนายาง 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

126.0 94.86 105.0 65.11 66.0 34.24 29.0 7.17 29.0 7.17 

2.การพฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

58.0 48.51 54.0 41.45 38.0 39.90 38.0 37.50 38.0 37.50 

3.การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.0 0.59 3.0 0.11 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 

4.การพฒันาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.0 0.15 1.0 0.12 1.0 0.12 1.0 0.12 1.0 0.12 

5.การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

6.0 2.49 4.0 1.37 3.0 0.67 3.0 0.63 3.0 0.63 

รวม 194.0 14.66 167.0 108.16 109.0 74.97 72.0 45.46 69.0 44.46 

หมายเหตุ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา โดยกันเงินไว้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 39 โครงการ ดังนั้น รวมโครงการพัฒนาท้ังหมดท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ในปีงบประมาณ 2561 จ านวนท้ังส้ิน 148 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.29 ของโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (เฉพาะปี 2561) 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

**************************************** 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
อนุมัติ

งบประมาณ 
ด าเนินการ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
โครงการ 

กันเงินไว้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

2562 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

65 โครงการ 
งบประมาณ 
57,327,000 

14 โครงการ 
งบประมาณ 
6,093,700 

6 โครงการ 
งบประมาณ 
3,135,000 

27 โครงการ 
งบประมาณ 
22,906,493 

18  โครงการ 
งบประมาณ 
18,396,000 

- 

1.2 แผนงาน
การเกษตร 

19 โครงการ 
งบประมาณ  
2,866,000 

15 โครงการ 
งบประมาณ 
1,086,200 

- 1 โครงการ 
งบประมาณ 
190,000 

3 โครงการ 
งบประมาณ 
1,572,000 

- 

1.3 แผนงานการ
พาณิชย์ 

21 โครงการ 
งบประมาณ 
4,922,800 

- - 3 โครงการ 
งบประมาณ 
835,000 

18 โครงการ 
งบประมาณ 
4,083,000 

- 

รวม 
105 โครงการ 
งบประมาณ 
65,115,800 

29 โครงการ 
งบประมาณ 
7,179,900 

6 โครงการ 
งบประมาณ 
3,135,000 

31 โครงการ 
งบประมาณ 
23,931,493 

39 โครงการ 
งบประมาณ 
24,051,000 

 

2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานงบกลาง 3 โครงการ 
งบประมาณ 
26,694,400 

3 โครงการ 
งบประมาณ 
25,326,500 

- - - - 

2.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

6 โครงการ 
งบประมาณ 
400,000 

2 โครงการ 
งบประมาณ   

29,100 
(ไม่ใช้

งบประมาณ  1 
โครงการ) 

- - - 4 โครงการ 
 

2.3 แผนงาน
การศึกษา 

18 โครงการ 
งบประมาณ 
11,481,800 

17 โครงการ 
งบประมาณ 
10,709,110 

- - - 1 โครงการ 

2.4 แผนงาน
สาธารณสขุ 

10 โครงการ 
งบประมาณ 
1,740,000 

4 โครงการ 
งบประมาณ    
606,496 

- - - 6 โครงการ 

2.5 แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

6 โครงการ 
งบประมาณ 
775,000 

5 โครงการ 
งบประมาณ 
741,950 

- - - 1 โครงการ 

2.6 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6 โครงการ 
งบประมาณ 
155,000 

5 โครงการ 
งบประมาณ 

35,000 
(ไม่ใช้

งบประมาณ 1 
โครงการ) 

- - - 1 โครงการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ อนุมัติ
งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
โครงการ 

กันเงินไว้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

2562 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 2.7 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

2 โครงการ 
งบประมาณ 
120,000 

- - - - 2 โครงการ 

2.8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

3 โครงการ 
งบประมาณ 

80,000 

2 โครงการ 
งบประมาณ 

60,000 

- - - 1 โครงการ 

รวม 
54 โครงการ 
งบประมาณ 
41,446,200 

38 โครงการ 
งบประมาณ 
37,508,156 

- - - 16 โครงการ 

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการ 
งบประมาณ 

40,000 

1 โครงการ 
งบประมาณ 

16,840 

- - - - 

3.2 แผนงาน
สาธารณสขุ 

2 โครงการ 
งบประมาณ 

70,000 

- - - - 2 โครงการ 

รวม 
3 โครงการ 
งบประมาณ 
110,000 

1 โครงการ 
งบประมาณ 

16,840 
- - - 2 โครงการ 

4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.1 แผนงาน
สาธารณสขุ 

1 โครงการ 
งบประมาณ 
120,000 

1 โครงการ 
งบประมาณ 
120,000 

- - - - 

รวม 
1 โครงการ 
งบประมาณ 
120,000 

1 โครงการ 
งบประมาณ 
120,000 

- - - - 

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 5.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

4 โครงการ 
งบประมาณ 
1,370,000 

3 โครงการ 
งบประมาณ 
636,389 

- - - 1 โครงการ 

รวม 
4 โครงการ 
งบประมาณ 
1,370,000 

3 โครงการ 
งบประมาณ 
636,389 

- - - 1 โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 
167 โครงการ 
108,162,000 

72 โครงการ 
45,461,285 

6 โครงการ 
3,135,000 

31 โครงการ 
23,931,493 

39 โครงการ 
24,051,000 

19 โครงการ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  1. โครงการท่ีเกี่ยวการก่อสร้างต่าง ๆ หากพบความผิดปกติหรือมีความไม่ถูกต้อง ควรต้องแก้ไขก่อนท่ีงาน
จะแล้วเสร็จ เพราะถ้าหากงานเสร็จส้ินแล้วจะท าให้แก้ไขยาก และอาจเกิดปัญหาในภายหลังได้ 
  2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรด าเนินโครงการให้ครบถ้วนทุกโครงการท่ี
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวม รวมไปถึงการบูรณาการต่อยอด
โครงการต่าง ๆ ท่ีด าเนินการ เช่น โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี ควรท าโครงการฝึกอาชีพท่ีเห็นชัด 
ๆ สามารถน าไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดได้ ซึ่งอาจน าผลผลิตท่ีได้จาการฝึกอบรมไปต้ังโชว์ในโครงการเปิดบ้านวิชาการ 
ท่ีโรงเรียนบ้านร่องระก ากไ็ด้ ไม่เน้นขาย แต่เน้นโชว์ หรือจะท าของท่ีระลึกเล็ก ๆ   น้อย ๆ ต้ังโชว์ไว้ที่ส านักงานของเทศบาล
ฯ ก็ได้ เมื่อมีคณะมาศึกษาดูงาน เช่ือว่าต้องมีคนซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึก เป็นต้น 
  3. โครงการท่ีท ากับเด็กนักเรียนนับว่าเป็นส่ิงท่ีดี แต่ควรไปท าโครงการในโรงเรียนมากกว่า 
ท่ีจะน าเด็กออกมาจากโรงเรียน เนื่องจากต้องค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นล าดับแรก  
  4. โครงการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรจะประชาสัมพันธ์การใช้ 
ถุงผ้า และเป็นถุงผ้าท่ีมีมาตรฐาน ไม่ขาดง่าย ใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
**************************************** 


