
ประชาสัมพันธส์รุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณโครงการทีส่ าคัญ ๆ 
และรายจา่ยเพ่ือการลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลนายาง  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุร ี
*************** 

 

  เทศบาลต าบลนายาง  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการที่ส าคัญ ๆ และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561-มกราคม 2562) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) 
 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
1 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม

บ่อพัก บริเวณบ้านนายแฉล่ม 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม 
บ่อพัก ท่อขนาด dia. 0.60 ยาว 
88.00 เมตร 

หมู่ที่ 6  ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

146,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

2 ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ 
ป้ายจราจร และกระจกโค้ง 

ติดตั้งไฟกระพริบ จ านวน 5 จุด 
ป้ายจราจร จ านวน 9 ป้าย และ
กระจกโค้ง จ านวน 3 จุด 

หมู่ที่ 3,6,7,8  ต.นายาง 
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 

210,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เลียบคลองชลประทาน
นาทดลอง-บ้านไร ่

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 390.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

หมู่ที่ 8  ต.นายาง  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

1,600,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางใจ 

ผิวจราจรกว้ าง  3 .50 เมตร  
ระยะ ทางยาว 71.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 2  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 

156,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

5 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  
ไฟกระพริบ(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) 

โดยท าการติดตั้ งไฟกระพริบ 
จ านวน 5 จุด 

หมู่ที่ 4  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 

153,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางเจือ 
(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) 

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  
ระยะทางยาว  232.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ท าการ
ไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร 

หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

259,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเพชรทับทิม 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  9.325 
เมตร ระยะทางยาว 19.70 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 6  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 

107,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านจัดสรร ซอย 3 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 65.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

109,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านจัดสรร ซอย 2 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 89.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

168,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง 
ระบายน้ า ค.ส.ล. และวางท่อ  
ค.ส.ล. บริเวณถนนบ้านไร่บน 
ถึง โครงการบีชวัลเลย่ ์

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ระยะ ทางยาว 227.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร และวางท่อ ค.ส.ล. 
dia 0.60 เมตร, dia 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 466.00 เมตร 

หมู่ที่  9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

1,695,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
11 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 

เสรมิเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร 

หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 

665,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย 
(ซอย 2-ซอย 3)    

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะ ทางยาว 599.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 

1,824,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

รวม 12  โครงการ   7,092,000  
 

2. แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
1 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดสันฝายสูง 1.20 เมตร 
พร้อมดาดคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 24.00 เมตร 

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

390,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

2 ขุดลอกล าห้วยหิน 
(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า) 

กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร 

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

218,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

3 ขุดลอกล าห้วยยาง  กว้าง 3.00-15.00 เมตร
ระยะทางยาว 4,300.00 เมตร 

หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย 
หมู่ที่ 3,5 ต.นายาง 
 อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

480,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

4 ขุดลอกล าห้วยประโหมด  กว้าง 5.00 – 7.00 เมตร     
ยาว 7,000.00 เมตร 

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

400,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ - สายหลังบ่อปลา กว้าง 1.50-
2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร          
- สายข้างปั๊มน้ ามันบางจาก 
กว้าง 1.50-2.50 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร 
- สายบ้านนายสม  กว้าง 1.00-
1.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร  
- สายคลองชลประทาน ถึงถนน
คอนกรีต กว้าง 0.60-1.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร   
- สาย ก.ม.5  กว้าง 0.60-1.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร                                          

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

90,500 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

6 ขุดลอกหมืองสาธารณประโยชน ์ - สายจากคลองถึงล าห้วย 
ประโหมด กว้าง 1.50-2.00 
เมตร ยาว 780.00 เมตร 
- สาย 1 กว้าง 1.50-2.50 เมตร 
ยาว 980.00 เมตร 
- สายบ้านนางหาด กว้าง 0.80-
2.50 เมตร ยาว 580.00 เมตร  

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

118,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
  - สายนายนาค กว้างเฉลี่ย 0.70 

เมตร ยาว 426.00 
   

7 ขุดลอกหมืองสาธารณประโยชน ์ - สายคลองชลประทาน-ห้วย
ประโหมด กว้าง 1.00-2.00 
เมตร ยาว 988.00 เมตร  
- สายฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 0.60-
1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 

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

28,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

รวม 7  โครงการ   1,724,500  
 

3. แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
1 ปรับปรุงรั้วคอนกรตีเสริมเหล็ก 

บริเวณสระน้ าประปาเทศบาล 
โดยท าการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.30 เมตร 
ระยะทางยาว 213.00 เมตร 

หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี

819,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

2 ขยายเขตประปา ซอยกลาง 
บ้านหนองยาว (จากแยกถนน
บายพาส-หนองยาว) 

โดยท าการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาวรวม 
355.00 เมตร 

หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี

172,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

3 ขยายเขตประปา ถนนหนองยาว-
บายพาส (ฝั่งใต้) 

โดยท าการวางท่อ HDPE dia. 
110 มม. ระยะทางยาวรวม 
1,680.00 เมตร 
 

หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี

634,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

4 ปรับปรุงท่อประปา สายถนน
หนองยาว-บายพาส (ฝั่งเหนือ) 

โดยท าการวางท่อประปา HDPE 
dia.110 มม.ระยะทางยาวรวม 
628.00 เมตร 

หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุร ี

317,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

5 ปรับปรุงท่อประปา สายแยก  
ซอย 3 ตะวันออก ถึง โครงการ
ชะอ าพูลวิลล่า 

โดยท าการวางท่อประปา HDPE 
dia.75 มม. ระยะทางยาวรวม 
480.00 เมตร 

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

238,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

6 ปรับปรุงท่อประปา  
บริเวณ ซอย 3 - ซอย 2 ตะวันตก 
 

โดยท าการวางท่อประปา HDPE 
dia.63 มม.,HDPE dia.110 มม.
, HDPE dia.160 มม. ระยะทาง
ยาวรวม 2,039.00 เมตร 

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,280,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

7 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3  
ตะวันออก 
 

โดยท าการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม.ระยะทางยาวรวม 
2,860.00 เมตร 

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,684,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

8 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 5 
ตะวันออก 

โดยท าการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม.ระยะทางยาวรวม 
940.00 เมตร 

หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

607,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิกจ่ายแล้ว) 

บาท 
9 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 

ตะวันออก 
โดยท าการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม.ระยะทางยาว 
รวม 1,556.00 เมตร 

หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

1,015,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

10 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวร 
สูบน้ าประปา 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร 

หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี

640,000 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

รวม 10   โครงการ   7,406,000  
รวมท้ังสิ้น         29   โครงการ   16,222,500  

 
 
 
 
 

   (นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ) 
   นายกเทศมนตรีต าบลนายาง 


