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คำนำ 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29  กำหนดให้มีการดำเนินการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะ
กรรมการฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
นายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ ้น เพื ่อรายงานและเสนอความเห็นที ่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 



ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน    
มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring Evaluation) มาประสานใช ้ด ้วยกันอย่างเหมาะสม จะช ่วยให้
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบล
นายาง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ หรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการ หรือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มี
ปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths)  
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ ่งอาจจะเกิดจากนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และบุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู ่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
แวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
  บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งขึ้น และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ 
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลนายางให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมกับการ
ปรับปรุงและรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าส่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่าปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล 
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แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดจากปัญหาเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง การดำเนินงานโครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลนายาง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนายาง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  หัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้สีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้   
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล และเสนอคาวมเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลท้องถิ่นมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
      1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน 
      2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
      5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
      1. ประชุมเพ่ือกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนายาง 
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      2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
หว้งเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประผเมินผลได้ตลอดเวลา 
      3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อนายกเทศมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง ได้
กำหนดขั้นตอนเพื่อการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนายาง ดังนี้ 
      2.1 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจ
ใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกต หรือเอกสาร แล้วนำผลที่ได้มากำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
      2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
      2.3 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้ จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ 
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิ (Gant Chart) หรือการใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลตำบลนายาง 
      2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงาน
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม 
      2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายางต่อนายกเทศมนตรี 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
นายาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก/กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปและวินิจฉัยสั่ งการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี 
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  3. รายงาน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง มีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งดภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
         รายงาน           เสนอ         ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/ 
                เสนอความเห็น 
         เสนอ 
 
     เสนอ           เสนอ 
 
 

     ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
      เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายางใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตาม รวมทั้งผลรวมโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี การสังเกตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม 
ธรรมชาติ โดยการสังเกตและวัดได้ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ รวมทั้งการหาข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาประกอบในการติดตามผลด้วย 
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทสบาลตำบลนายาง กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมตาม 1) ทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

สภา 
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 
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      1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล   
นายาง 
      1.3 ความพอเพียง (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในเทศบาลตำบลนายางมาปฏิบัติงาน 
      1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที ่เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ ่น วัดได้จากช่องปีงบประมาณ โครงการที ่ต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
      1.5 ประสิทธิภาพ (Efficacy) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายาง จะสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
      1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมารและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่ง
วัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
      กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลนายาง ทั้งในระดับชุมชน และตำบลและอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัด เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง กำหนดระเบียบ
วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   2) เครื่องมือ 
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
      2.2  วธิีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างครบประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
   2) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (Record) 
สังเกต (Observe) หรือวัด (Measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาล เป็นข้อมูลที่อยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้ 
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  3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง กำหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      3.1 การทดสอบและการวัด (Test & Measurement) วิธีการนี้จะต้องทำการทดสอบและ
วัดผลระดับเฉาะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมทั้งแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง จะติดตามจากข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ทำไว้แล้ว เช่น สรุปผลประเมินโครงการแต่ละโครงการ เป็นต้น 
      3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือสัมภาษณ์กลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้ได้รับผลลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับ
ใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(Formal or Semiformal Interviews) ซ ึ ่ ง ใช ้แบบส ัมภาษณ์แบบม ี โครงสร ้ าง (Structure Interview) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
      3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนายาง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลฯ 
      3.4 การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
      3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สามเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลฯ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผล มีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถาภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการซึ่งทำจะให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
  5. กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับกอง 
ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลฯ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุง แก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลฯ แต่ละคน แต่ละกอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทดำให้เป้าหมายของเทศบาลฯ เกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถวัดคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
 



ส่วนท่ี 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง 
 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลนายาง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเพชรบุรี แผนพัฒนาชุมชน 
 1.1.2 วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” 
 1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
                  1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง  ประกอบด้วย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง  
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.1.4 เป้าประสงค ์
                  1) การคมนาคมสะดวก สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
         2) ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดสวัสดิการ การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ  
         3) ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         5) เทศบาลมีการบริหารและการจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1.5 กลยุทธ์ 
         1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณปการ 
                   2) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี              
3) พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง 
          4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          5) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
                เทศบาลตำบลนายาง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของเทศบาล 
ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการ
พัฒนาคน พัฒนาประทศให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชน  
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    1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี 2561)  
 ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

โครงการ จำนวนเงิน โครงการ จำนวนเงิน 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชมุชน 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           59,284,000 62 49,514,343 

การเกษตร 25 6,015,000 19 2,790,200 
การพาณชิย ์ 21 4,922,800 19 3,763,000 

รวม 109 70,221,800 100 56,067,543 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต งบกลาง 3 26,694,400 3 25,326,500 
 การรักษาความสงบภายใน 6 580,000 2 29,100 
 การศกึษา 19 11,275,000 17 10,709,110 
 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 6 1,330,000 6 741,950 
 สาธารณสขุ 9 2,700,000 4 606,496 
 สังคมสงเคราะห ์ 2 500,000 0 0 
 สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 6 975,000 5 35,000 
 บริหารงานทั่วไป 3 80,000 2 60,000 

รวม 54 44,134,400 39 37,508,156 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและเศรษฐกจิพอเพียง สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 1 40,000   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16,840 
 สาธารณสขุ 2 550,000 0 0 

รวม 3 590,000 1 16,840 
การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสขุ 1 150,000 1 120,000 

รวม 1 150,000 1 120,000 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร 
และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 890,000 3 636,389 

รวม 3 890,000 3 636,389 
รวมท้ังสิ้น 170 115,986,200 144 94,348,928 

 
    1.3  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลท่ีไม่ได้ดำเนินการจริง 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เคหะและชมุชน 1  480,000 ยกเลิกสญัญาการกอ่สร้าง 
การเกษตร 6 1,497,000 ไม่ได้จัดทำงบประมาณ 
การพาณชิย ์ 2 685,000 ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 

รวม 9 2,662,000  
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต งบกลาง 0 0 - 
 การรักษาความสงบภายใน 4 370,000   ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 
 การศกึษา 2  60,000 ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 
 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 - 
 สาธารณสขุ 5 750,000 ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 
 สังคมสงเคราะห ์ 2 120,000 ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 
 สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 1 100,000 ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 
 บริหารงานทั่วไป 1 20,000 ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 

รวม 15 1,420,000  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลท่ีไม่ได้ดำเนินการจริง 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 0 0 - 

 สาธารณสขุ 2 70,000 ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 
รวม 2 70,000  

การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสขุ 0 0  

รวม 0 0 - 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 0 0 - 

รวม 0 0  
รวมท้ังสิ้น 26 4,152,000  

 
 1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1. ก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 1 
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 330.00 เมตร 
หนา  0.05 เมตร 

588,750 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

2. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนางจอย  
หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 140.00 เมตร 

398,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

3. ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.ข้างศาลา
ชุมชน หมู่ที่ 1  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 19.00 เมตร 
ลึก 0.50 -0.70 เมตร 

63,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

4. ก่อสร้างท่อระบาย
น้ำค.ส.ล.พร้อมบอ่พัก
และส่วนขยายถนน 
ค.ส.ล.จากรางระบาย
น้ำเดิม ถึง คลอง
ระบายน้ำดีหนึ่ง  
หมู่ที่ 2 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพกั ค.
ส.ล. ระยะทางยาว 365.00 
เมตร และสว่นขยายถนน 
ค.ส.ล. กว้าง  2.00 – 4.70 
ระยะทางยาว  365.00 
เมตร หนา  0.15 เมตร 

2,093,670 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

5.ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง
แตง  หมู่ที่ 2 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ระยะทางยาว 206.00 เมตร 

632,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

6.ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.พร้อมถนน 
ค.ส.ล. จากห้วยยาง
ข้างบ้านนางระเบียบ 
ถึง โรงเรยีนบ้าน 
นายาง ฝั่งตะวนัออก 
หมู่ที่ 3 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

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

841,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

7.ก่อสร้างรางระบาย
น้ำค.ส.ล.พร้อมส่วน
ขยายถนน ค.ส.ล.จาก 
รพ.สต.นายาง ถึง 
ห้วยยางข้างบ้าน 
นางระเบียบ หมูท่ี่ 3 
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
228.00 เมตร ลกึ 0.55 – 
0.70 เมตร และสว่นขยาย
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 – 
5.80 เมตร ระยะทางยาว 
242.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร   

955,600 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

8.ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. พรอ้มถนน  
ค.ส.ล. หน้าบ้านนาย
อรุณ สว่างจิตร์ หมูท่ี่ 
4 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 
0.50 เมตร นาว 12.00 
เมตร ถนน ค.ส.ล. กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 6.90 เมตร 

42,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

9.ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอย 1 เชื่อมซอย 5 
หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 269.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร 

416,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

10.ก่อสรา้งราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมถนน ค.ส.ล. 
ซอย 6 หมูท่ี่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
81.00 เมตร ลกึ 0.50-0.70 
เมตร ถนน ค.ส.ล.กว้าง 
2.90-3.10 เมตรระยะทาง
ยาว 13.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

262,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

11.ปรับปรุงถนน  
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านเนนิทราย  
หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 7.00 – 
8.00 เมตร ระยะทางยาว 
574.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

926,600 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

12.ก่อสรา้งราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ซอย 3 หมูท่ี่ 5  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
113.00 เมตร ลกึ 0.44-
0.76 เมตร 

353,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

13.ก่อสรา้งถนน  
ค.ส.ล.พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ำและบ่อพัก 
ค.ส.ล.สายสามแยก
ศาลเจ้าเนินทราย ถึง 
คลองระบายน้ำดีหนึ่ง 
หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 190.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ทีท่ำการ
ไม่น้อยกว่า 930 ตาราง
เมตร วางท่อขนาด dia 
0.60 เมตร ระยะ ทางยาว 
190.00 เมตร 

736,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

14.ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมสว่นขยาย
บริเวณคอสะพาน  
หมู่ที่ 6 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 122.00 เมตร 
และขยายบริเวณ 
คอสะพาน 

320,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

15.ก่อสรา้งระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ภายในชุมชน  
หมู่ที่ 7 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
กว้าง 0.50 เมตร  
ระยะทางยาว 225.00 เมตร 

679,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

16.ติดตั้งการด์เรล 
บริเวณคลองชล-
ประทาน หมูท่ี่ 7  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ระยะทางยาว 25.00 เมตร 50,000 ประชาชนปลอดภยัใน
การเดินทาง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

17.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านดอน-โคกเศรษฐี  
หมู่ที่ 7-6 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 
8.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,120.00 เมตร  หนา 0.05 
เมตร 

1,600,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

18.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.จากบ้านนาง
บุญธรรม ถึง บ้านนาง
บังเอิญ หมู่ที่ 8  
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 
60.00 เมตร หนา  0.15 
เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 33.00 เมตร ลกึ 0.50 
-0.70 เมตร 

210,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

19.ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองงเูหลือม  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 654.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

598,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

20.ก่อสรา้งราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. 
บริเวณสามแยกบ้าน
นายป๊อด ถึง บ้าน
นางหงส์ หมูท่ี่ 9  
ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร   
ยาว 363.00 เมตร 

1,144,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

21.ก่อสรา้ง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายมด  
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 240.00 เมตร 

543,200 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

22.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
ซอยบ้านนายหาญ 
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 – 
3.50  เมตร ระยะทางยาว 
213.00 เมตร 

410,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

23.ปรับปรุงถนน  
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สาย 
ต้นไทรชายเขา ถงึ
ศูนย์พัฒนาฝีมอื
แรงงาน จังหวัด
เพชรบุร ีหมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00  
เมตร ระยะทางยาว 
1,700.00 เมตร 

1,345,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

24.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนางแจ๋ว  
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 50.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

87,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

25.ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ ค.ส.ล. สายเพชร
เกษม ถึง คลอง
ชลประทาน หมูท่ี่ 3  
ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรรวมรางวกีว้าง 
5.00 เมตร  ระยะทางยาว 
483.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร และวางทอ่ระบายนำ้ 
ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมบอ่พัก   

3,880,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

26.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนางประสพ 
เสนทอง หมู่ที่ 4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 236.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

400,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

27.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยข้างบ้านนาย 
สุชาติ หมู่ที ่5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 180.00 เมตร 

344,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

28.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนางเลก็  
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 2.50 – 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 
336.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

490,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

29.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบ้านป้าแพว  
หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร    
ระยะทางยาว 51.00 เมตร 

99,500 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

30.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ต่อจากซอยบ้าน 
นางพล หมูท่ี่ 6  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจร กว้าง 2.50  เมตร  
ระยะทางยาว  20.00 เมตร 

29,500 ประชาชนเดินทาง
สะดวก ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

31.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนายเรยีน 
หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 218.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

316,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

32.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยแยกบ้านนาง
ฉอ้อน ถึง บ้าน 
นายเณร หมู่ที่ 6 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

ถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร 
ระยะทางยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

134,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

33.ก่อสรา้งถนน  
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ซอย 3 
ตะวันตก หมูท่ี่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 390.00 เมตร 

600,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

34.ก่อสรา้งถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 
วงแหวนรอบนอก  
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 830.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

1,550,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

35.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายโรงเหล็ก ซอย 1 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 432.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

600,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

36.ก่อสรา้ง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายแยก ซอย 3 
ตะวันออก ถึง แยก
หมู่บ้านหนองยาว  
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,008.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

1,690,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

37.ก่อสรา้งถนน  
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ซอยอ่าง
เก็บน้ำหุบกะพง 1 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 830.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร   

1,779,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

38.ปรับปรุงถนน  
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สายแยก
ถนนเพชรเกษม- 
หุบกะพงเข้าบ้านไร่
บน (ก.ม. 4) หมูท่ี่ 9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจร กว้าง 5.00  เมตร   
ระยะทางยาว  825.00 
เมตร 

1,300,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

39.ก่อสรา้งถนน  
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ซอยกลาง
ตะวันออก ซอย 4 ถึง 
ซอย 5 หมูท่ี่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 328.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

750,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

40.ก่อสรา้งถนน  
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ซอย 4 
ตะวันตก หมูท่ี่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 725.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

2,045,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

41.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยอยูแ่ล้วรวย  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 328.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

237,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

42.ดาดคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรอ่งระบายน้ำ 
พร้อมวางทอ่ ค.ส.ล. 
จากบ้านนางติ๊ด ถึง 
ลำห้วยประโหมด  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  
ระยะทางยาว 212.00 เมตร 

308,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

43.ก่อสรา้งทอ่ระบาย
น้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพกั 
ซอยเอนกพัฒนา หมูท่ี่ 
11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
dia.0.60 เมตร พร้อมบอ่พัก 
ระยะทางยาว 343.00  
เมตร 

850,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

44.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ซอยข้าง
โรงสีเจรญิวัฒนา  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร  ะยะทาง
ยาว 864.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 
0.50 – 0.60 เมตร 

1,989,300 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

45.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนายสขุสรรค์ 
หมู่ที่ 1ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 77.00 เมตร 

175,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

46.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบ้านนายประกอบ 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00-6.00 
เมตร ระยะทางยาว 39.00 
เมตร 

166,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

47.ปรับปรุงถนนลาด 
ยางแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีต สายสวนผกั  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 4.50 
เมตร ระยะทางยาว 1,073 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

1,000,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

48.ปรับปรุงท่อส่งน้ำ
ดิบภายในชุมชน  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ก่อสร้างบ่อดกัขยะ จำนวน 
1 บ่อ, วางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาว 
307.00 เมตร 

300,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค  ไม่มี
เศษขยะติดค้างทอ่น้ำ 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

49.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นางประเทอืง หมูท่ี่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร 

399,500 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

50.ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ด้านข้างปั๊มเชลล์  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

425,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

51.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยคอกหมู หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

345,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

52.ป้ันถนนลกูรัง สาย
เลียบห้วยประโหมด 
จากสะพานคอกหมู ถึง
สะพานโชคมั่นคง  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,130.00 
เมตร 

183,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

53.ก่อสรา้งถนนคอน 
กรีตเสรมิเหล็ก พรอ้ม
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
สายบ้านนายแทน 
สว่างจิตร ์ถึงบ้านนาง
มาเรยีม ทิมรอด หมู่ที ่
3 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 204.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร รางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะ ทางยาว 253.00 
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.80 เมตร 

1,440,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

54.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนาย
สมพร มนีาม ถึงบ้าน
นายแทน สว่างจิตร ์ 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
84.00 เมตร 

430,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

55.ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. 
พร้อมรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ซอยบ้าน 
นายสมบุญ ใยบำรุง - 
ถนนบ้านนางพวง  
มีนาม หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 158.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 173.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

934,450 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

56.ก่อสรา้งถนนลาด 
ยางแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีต ซอยกลางฝั่งขวา 
(ซอย 2- ซอย 3) หมู่ที ่
5 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร   
ระยะทางยาว 597.00 เมตร 

1,480,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

57.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. สายบ้าน
นายพนิ หมูท่ี่ 6 ต.ดอน
ขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 120.00 

498,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

58.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. พรอ้มขยาย
ไหล่ทาง ค.ส.ล. สาย
บ้านนายหมึก หมู่ที่ 6 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 
260.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.60  
เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง
เฉลีย่ 0.85 เมตร ระยะทาง
ยาว 230.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

986,073 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง  
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

59.ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล.สายข้างร้านแซ่บ 
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 220.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ฝังทอ่ ค.ส.ล. 
dia.  1.00 เมตร พรอ้มบ่อ
พัก ระยะทางยาวรวม 
220.00 เมตร 

1,656,700 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

60.ก่อสรา้งรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้าน 
แม่กมิลั้ง หมูท่ี่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร 

850,000 ลดปัญหาน้ำทว่มขัง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

61.ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายหลังอนามยั ถึง 
ลำห้วยประโหมด หมูท่ี่ 
7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร  
ระยะทางยาว 250.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

450,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

62.ป้ันถนนลกูรัง สาย
หลังป๊ัมชูเกยีรติ หมู่ที ่7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

65,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวก  ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

รวม 62 โครงการ  49,514,343   
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

1.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน ์
หมู่ที่ 2 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1. สาย หนองกระสาถึงถนน
เลียบคลองชลประทาน 
กว้าง 0.80-3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400 เมตร 
2. สายจากรางระบายน้ำ
เดิม-คลองระบายน้ำดีหนึ่ง 
กว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 340.00 เมตร 

27,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

2.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 3 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1. สายคูนาดอน – ถนน
สามสิบ กว้าง 0.60-1.00 
เมตร ยาว 1,400.00 เมตร 
2. สายเลยีบถนนนายาง – 
หนองบัว กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 460.00 เมตร 
3. สายนานายอมรถึงคลอง
ระบายน้ำดีหนึ่ง กว้าง 1.00-
2.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร 

67,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

 4. สายจากบ้านห้วยยาง – 
ข้างไร่ป้าพ้อง  พดุทัดศรี 
กว้าง 1.00-2.00 เมตร  ยาว 
320.00 เมตร 
5. สายตั้งแต่ถนนเพชรเกษม
บ้านท่านานายเฉลมิหลัง
สำนักปฏิบัติธรรมนายางถึงที่
ตานึก กว้าง 1.00-1.50 
เมตร ยาว 770.00 เมตร 
6. สายจากทีส่าธารณ-
ประโยชน์ ถึงคลองระบาย
น้ำดีสาม กว้าง 1.00-1.50 
เมตร ยาว 505.00 เมตร 
7. สายข้างวัดนายาง-ที่ดิน
บริษัทเบียร์ช้าง  กวา้ง 1.00-
2.00 เมตร ยาว 890.00 
เมตร 

 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

3.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 3, 4 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

สายหลังวัดนายาง ถึง บ้าน
นายชุบ กว้าง 1.00-2.00 
เมตร ยาว 562.00 เมตร 

9,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

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

ลำห้วยยาง กว้าง 3.00-
15.00 เมตร ยาว 2,500.00 
เมตร 

102,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

5.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1. สายหนองปลาหมอถึง
คลองกระแช่ กว้าง 0.60-
1.10 เมตร ยาว 1,441 เมตร 
2. สายจากลำห้วยยาง ถึง 
คลองระบายน้ำดีหนึ่ง กว้าง 
2.00-3.00 เมตร ยาว 260 
เมตร 

33,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

6.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมูที่ 7 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1. สายคลองชลประทานไป
บ้านดอน กว้าง 1.00-2.00 
เมตร ยาว 771.00 เมตร 
2. สายบ้านดอน ถึง บ้านบ่อ  
กว้าง 1.00-1.50 เมตร ยาว 
700 เมตร 
3. สายคลองชลประทานไป
บ้านดอนฝั่งตะวนัตก กว้าง 
1.00-2.00 เมตร ยาว 550 
เมตร 
4. สายจากถนนบ้านบ่อหน้า
เขาตาจนี ถึง รางระบายน้ำ
ติดคลองชลประทานบ้าน
ดอน  กวา้ง 0.60-1.20 
เมตร ยาว 800 เมตร 
5. สายจากสี่แยกบ้านดอน 
ถึงเขาตาจีน  กว้าง 0.60-
1.20 เมตร ยาว 365 เมตร 

66,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

 6. สายเขาพระราม ถึง 
คลองชลประทาน กว้าง 
0.60-1.50 เมตร ยาว 600 
เมตร 

   

7.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1. สายบ้านนายบังเอิญ-
ถนนลาดยางบ้านหนองงู
เหลือมสุดเขตที่นานายพิน 
กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 
500 เมตร 
2. สายจากคลองชลประทาน
ผ่านบ้านนายสำราญชนถนน
เพชรเกษมบ้านท่า กว้าง 
1.00-1.20 เมตร ยาว 
568.00 เมตร 
3. สายเลยีบคลอง
ชลประทาน,ตะโกน้อย กว้าง 
0.80-1.20 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร 

30,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

8.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 9 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

สายจากนานางช่วย ถงึ ที่ดนิ 
บริษัทเบียร์ช้าง กว้าง 2.00 
เมตร ยาว 204.00 เมตร 

7,700 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

9.ดาดคอนกรตีเสริม
เหล็กเหมืองระบายน้ำ
บริเวณถำ้เขาไมน้วล   
หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 181.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.70 - 0.80 เมตร   

356,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

10.ดาดคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอ้มเรยีงหินยา
แนวลำห้วยหิน หมู่ที ่4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กว้างเฉลีย่ 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 150.00 เมตร 

962,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

11.ดาดคอนกรีตเหมือง
สาธารณประโยชน ์
หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

ขนาดปากเหมอืงกว้าง 1.40 
เมตร ระยะทางยาว170.00 
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60-0.70 
เมตร 

196,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

12.ฝังท่อ ค.ส.ล.หมูท่ี่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

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

190,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

13.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

สายข้างบ้านนายประเทอืง 
กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 
230.00 เมตร 

4,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

14.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

สายโรงแรมเพชรชะอำ กว้าง 
2.00-3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร 

13,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

15.ขุดลอกลำห้วย 
ประโหมด หมู่ที่ 2, 3, 
4, 6, 7 ต.ดอนขนุห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

กว้าง 5.00-7.00 เมตร  
ยาว 7,000.00 เมต 

490,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

16.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

สายเตาอิฐ ถึง ห้วยประ
โหมด กว้าง 1.00-1.50 
เมตร ยาว 555.00 เมตร 

12,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

17.ปรับปรุงท่อ ค.ส.ล. 
ภายในชมุชน หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ท่อขนาด 0.60 เมตร  และ 
1.00 เมตร ความยาวรวม 
62.00 เมตร จำนวน 5 แห่ง 
1. บริเวณในซอยบ้านนาย
สยาม 
2. บริเวณปากซอยบ้านนาย
สยาม 
3. บริเวณถนนสายเพชร
เกษม-หัวเกาะสุดเขต
เทศบาล 
4. บริเวณโค้งถนนคอนกรีต 
สายไปบ้านหนองขานาง 
5. บริเวณหลังป้ายชุมชน
บ้านหัวเกาะ 

200,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

18.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

สายข้างร้านแซ่บ กว้าง 
0.50-1.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร 

3,500 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

19.ขุดลอกเหมอืง
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1. สายเพชรเกษม-เสา
โทรศัพท์ กว้าง 1.00-3.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร 
2. สายฝั่งทิศตะวนัตก กว้าง 
1.00-2.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร 

22,000 ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

รวม  19  โครงการ  2,790,200   
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย ์

1.ขยายเขตประปา  
ซอยบ้านนายสายนัต ์
หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 270.00 เมตร 

90,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

2.ขยายเขตประปา  
ซอยบ้านนางจอย  
หมู่ที่ 1 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 189.00 เมตร 

78,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

3.ปรับปรุงท่อประปา  
ซอยบ้านนางเอ 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ  HDPE 
dia.110 มม.ระยะทางยาว
รวม 225.00 เมตร 

175,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

4.ปรับปรุงท่อประปา  
ตั้งแต่ทางเข้าห้วยหิน
บน- บ้านนายอำพล  
จ่าราช หมูท่ี่ 4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาว
รวม 1,135.00 เมตร 

447,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

5.ปรับปรุงระบบกรอง
น้ำประปา หมูท่ี่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการปรับปรุงระบบ
กรองน้ำ ประปา ขนาดกว้าง 
2.55 X 2.80 เมตร จำนวน 
2 บ่อ 

195,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย ์

6.ก่อสร้างรัว้,ประต ู
บริเวณพืน้ที่ประปา
หนองข้าวนก หมูท่ี่ 5 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ก่อสร้างรัว้ , ประตู  
ระยะทางยาวรวม 350.00 
เมตร 

420,000 สถานที่ราชการมีความ
สะอาด เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ไมม่ีสัตวเ์ลี้ยง
เข้าไปในพื้นที ่

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

7.ขยายเขตประปา 
ซอยกลางบ้านหนอง
ยาว (จากแยก ซอย 
12) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาว
รวม 355.00 เมตร 

182,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

8.ขยายเขตประปา  
ซอยบ้านนางแมว 
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 320.00 เมตร 

93,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

9.ปรับปรุงท่อประปา 
ซอยบ้านนายบุญชนะ 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 74.00 เมตร 

72,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

10.ปรับปรุงท่อประปา  
ซอยทองสขุ หมู่ที ่9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 580.00 เมตร 

290,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

11.ขยายเขตประปา 
สายคลองชลประทาน  
ซอยบ้านนางสิรนิารถ 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 385.00 เมตร 

109,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

12.ขยายเขตประปา 
ซอย 5- ซอย 7 
ตะวันออก สายที ่1  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 480.00 เมตร 

134,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

13.ปรับปรุงท่อประปา  
ซอย 3 – ซอย 4   
ตะวันออก สายที ่2  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 333.00 เมตร 

99,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

14.ขยายเขตประปา  
ซอย 4 – ซอย 3  
ตะวันออก สายที ่1  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia. 75 มม. ระยะทางยาว
รวม 333.00 เมตร 

97,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

15.ขยายเขตประปา  
สายเลยีบถนนเพชร
เกษม - หุบกะพง ซอย 
3 - ซอย 5 ตะวนัตก 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาว
รวม 624.00 เมตร 

249,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

16.ขยายเขตประปา  
แยกซอย 3 ตะวันออก 
สายที ่3 หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาว
รวม 1,000.00 เมตร 

371,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย ์

17.ขยายเขตประปา 
บริเวณ ซอย 8 
ตะวันออก ถึง ซอย 9 
ตะวันออก หมูท่ี่ 10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.200 มม. ระยะทางยาว
รวม 270.00 เมตร 

294,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

18.ปรับปรุงท่อประปา 
ซอย 4 - ซอย 5 
ตะวันออก  สายที่ 2 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาว
รวม 339.00 เมตร 

148,000 ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

19.ก่อสรา้งบ้านพัก
พนักงานเวรสูบ
น้ำประปา หมูท่ี่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร หรือพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร 
 

220,000 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีที่พกั สามารถควบคุม 
ดูและดแูลระบบประปา
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

รวม  19 โครงการ  3,763,000   
การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงาน 
งบกลาง 

1.โครงการเบ้ียยังชพี
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง จำนวน 2,857 
ราย 

21,045,600 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึน้ 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

2.โครงการเบ้ียยังชพี 
ผู้พิการ 

ผู้พิการในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง จำนวน 500 
ราย 

3,878,400 ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

3.โครงการเบ้ียยังชพี
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง จำนวน 75 
ราย 

402,500 ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

รวม  3  โครงการ  25,326,500   
การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

1.โครงการส่งเสริม
ความรู้เกีย่วกับภัยและ
การป้องกนัภัยให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนเข้ารับการอบรม  
จำนวน 100 คน 

29,100 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและระงับภัย
เบ้ืองต้น  

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การเข้า
ร่วมโครงการ 
พอใจมาก 90.00 
พอใจ 10.00 

2.โครงการส่งเสริม
ความรู้เกีย่วกับภัยและ
การป้องกนัภัยให้แก่
นักเรยีน 

อบรมนักเรยีน  
จำนวน 100 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผู้เข้ารว่มการฝกึอบรมมี
ความรู้เบ้ืองต้นในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การเข้า
ร่วมโครงการ  
พอใจมาก 85.00 
พอใจ 15.00 

รวม  2 โครงการ  29,100   
การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา  

สนับสนุนค่าอาหารกลางวนั 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กของ
เทศบาลตำบลนายางจำนวน 
10 แห่ง 

1,944,600 เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน ถกูหลัก
โภชนาการ ทกุวัน  
ทุกคน มีสขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
น้ำหนกั ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกาย
ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจรอ้ยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

2.โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ 
(นม) ศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กของเทศบาล และ
เด็กระดับอนุบาล ถึง 
ประถมศกึษาปีที่ 6  
ของโรงเรียนสังกดั  สพฐ. 

2,515,600 เด็กมอีาหารเสรมิ (นม) 
ดื่มทกุวัน มีสุขภาพ
พลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรง มนี้ำหนกั 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสขุ 

เด็กได้รับอหารเสริม 
(นม) ครบทกุคน 
ร้อยละ 100 

3.โครงการวนัเดก็
แห่งชาต ิ

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลฯทั้งในและนอก
ระบบ เข้าร่วมกิจกรรม  

349,470 เด็กได้แสดงออก มี
ความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ มรีะเบียบ
วินัย และมีความรัก
สามัคคี กล้าคิด กล้า
แสดงออก 

เด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม มีความ
พึงพอใจรอ้ยละ 100 

4.โครงการเพิม่
ศักยภาพของพนักงาน
ครูและผู้ดแูลเด็ก 

ครูและผู้ดแูลเด็ก ของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ สังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 10 ศูนย ์

39,440 ครูและผู้ดแูลเด็กได้รับ
ความรูแ้ละสามารถ
นำไปประยกุต์ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นไปใน
แนวทางเดยีวกัน 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
90 

5.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านหนองยาว 

นักเรยีนโรงเรียนบ้านหนอง
ยาว จำนวน 350 คน 

1,496,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบทุก
คน ทกุวนั นกัเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
บ้านหนองยาว 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

6.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
ชาวไร ่

นักเรยีนโรงเรียนชาวไร่ 
จำนวน 145 คน 

612,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบทุก
คน ทกุวนั นกัเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
ชาวไร่ได้รับประทาน
อาหารครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

7.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านหนองเผาถ่าน 

นักเรยีนโรงเรียน 
บ้านหนองเผาถ่าน  
จำนวน 155 คน 

520,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ 
ทุกคน ทกุวนั นักเรยีน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
บ้านหนองเผาถ่าน 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน  
ร้อยละ 100 

8.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านเนนิทราย 

นักเรยีนโรงเรียน 
บ้านเนนิทราย จำนวน 
40 คน 

96,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ 
ทุกคน ทกุวนั นักเรยีน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
บ้านเนนิทราย 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

9.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านร่องระกำ 

นักเรยีนโรงเรียน 
บ้านร่องระกำ จำนวน 
124 คน 

500,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ 
ทุกคน ทกุวนั นักเรยีน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
บ้านร่องระกำ 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

10.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านหุบกะพง 

นักเรยีนโรงเรียน 
บ้านหุบกะพง จำนวน 
140 คน 

496,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ 
ทุกคน ทกุวนั นักเรยีน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
บ้านหุบกะพง 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

11.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านดอน 

นักเรยีนโรงเรียน 
บ้านดอน จำนวน 16 คน 

60,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ 
ทุกคน ทกุวนั นักเรยีน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
บ้านดอน 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

12.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านนายาง 

นักเรยีนโรงเรียน 
บ้านนายาง จำนวน 142 คน 

600,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ 
ทุกคน ทกุวนั นักเรยีน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
บ้านนายาง 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

13.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน  
นิคมสร้างตนเองเขื่อน
เพชรฯ 

นักเรยีนโรงเรียน 
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 
จำนวน 142 คน 

652,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ 
ทุกคน ทกุวนั นักเรยีน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 

14.โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านดอนขุนห้วย 

นักเรยีนโรงเรียน 
บ้านดอนขุนห้วย 
จำนวน 135 คน 

528,000 นักเรยีนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชนแ์ละมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ 
ทุกคน ทกุวนั นักเรยีน
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม
อนามยั  

นักเรยีนของโรงเรียน
บ้านดอนขุนห้วย 
ได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 
ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงาน
การศกึษา 

15.โครงการเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรยีนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

นักเรยีนและครจูาก 10 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

150,000 นักเรยีนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
แต่ละกลุ่มสาระวิชา
อย่างเต็มศกัยภาพ มี
ความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก 

เด็กนักเรยีนได้เข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 
 

16.โครงการแขง่ขัน
สวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะ 

นักเรยีนระดับประถมศกึษา
และมัธยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง จำนวน 10 โรงเรียน 

50,000 นักเรยีนได้ศึกษาและ
น้อมนำหลักธรรมคำสั่ง
สอนทางพุทธศาสนา
เป็นหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ เข้ารว่ม
โครงการ ร้อยละ 
100 

17.โครงการแขง่ขัน
กีฬานักเรยีน 

นักเรยีนระดับประถมศกึษา
และมัธยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง จำนวน 10 โรงเรียน 

100,000 นักเรยีนมทีกัษะด้าน
กีฬา มีประสบการณ์
ตรงทีน่อกเหนือจาก
การเรยีนในหอ้งเรียน 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ เข้ารว่ม
โครงการ ร้อยละ 
100 

รวม  17  โครงการ  10,709,110   
การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 

อาสาสมัครในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

46,500 งานสาธารณสุขมลูฐาน
มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลตาม
มาตรฐานและตัวชีว้ัด
ของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ่น 

ร้อยละของ
อาสาสมัครในเขต
เทศบาลมีความพึง
พอใจในภาพรวมตอ่
การดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก  37.19 
พอใจ  47.14 
ปานกลาง 15.56 

2.โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  
To Be Number One 

เยาวชนในเขตเทศบาลตำบล
นายางและเจ้าหน้าที่
ผู้เกีย่วขอ้ง 

233,400 เยาวชนไม่เกีย่วขอ้งกับ
ยาเสพติด 

เยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 
ทั้ง 28 ชุมชน  
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก  52.10
พอใจ  43.93 
ปานกลาง  4.27 

3.โครงการหมอหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลนายาง 

อาสาสมัครในเขตเทศบาล 
ทั้ง 28 ชุมชน 

205,196 ประชาชนในชุมชน
ได้รับการดแูล
รักษาพยาบาลเบื้องตน้
อย่างทันท่วงที 
ประหยัดค่าใชจ้่าย 
ยกระดับมาตรฐานด้าน
สาธารณสขุในชุมชน 

ประชาชนจิตอาสาใน
เขตเทศบาลทั้ง 28 
ชุมชนความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อการ
ดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก  54.02
พอใจ  41.92 
ปานกลาง  4.02 
น้อย 0.04 

4.โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดนี 
เทศบาลตำบลนายาง 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง ทั้ง 28 ชมุชน 

121,400 ประชาชนในชุมชน
ปลอดโรคที่เกิดจากการ
ขาดสารไอโอดนี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง
ทั้ง 28 ชุมชน  
มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก 51.66
พอใจ   42.14 
ปานกลาง  6.20 

รวม  4  โครงการ  606,496   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1.โครงการแข่งขนั 
กีฬาชมุชน 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ โดยมชีุมชนเข้าร่วม
โครงการจำนวน 28 ชุมชน 

199,490 ประชาชนใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกล
จากยาเสพติด เกิด
ความรกั ความสามัคคี
ในหมู่คณะ และมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนมี  
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก 100 

2.โครงการกฬีา 
ต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ โดยมผีู้เข้าร่วม
จำนวน 300 คน 

98,750 ประชาชนใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกล
จากยาเสพติด เกิด
ความรกั ความสามัคคี
ในหมู่คณะ และมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนมี  
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก 100 

3.โครงการจัดงาน 
วันสงกรานต ์

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เชน่ จัด
ขวนแห่สงกรานต ์กอ่พระ
เจดยี์ทราย การสรงน้ำพระ 
การแสดงมหรสพ เป็นต้น 
โดยมีประชาชนเข้าร่วม
จำนวน 28 ชุมชน 

349,510 ประเพณีสงกรานต์
ได้รับการอนรุักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

ประชาชนมี  
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก 100 

4.โครงการจัดงาน 
วันแม่แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดยมีประชาชนในชมุชนและ
บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง เข้าร่วม
กิจกรรม 

59,950 ประชาชนไดแ้สดงออก
ถึงความจงรกัภักด ีมี
ความสำนกึในพระมหา
กรุณาธิคุณฯ 

ประชาชนมี  
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก 100 

5.โครงการหล่อเทยีน 
จำนำพรรษา 

จัดพิธีหล่อเทยีนพรรษา
และนเทยีนพรรษาไปถวาย
วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง จำนวน 7 วัด 

34,250 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
วันสำคัญทางพทุธ
ศาสนา 

ประชาชนมี  
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก 100 

รวม  5  โครงการ  741,950   
การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

1.โครงการค่ายร่วมใจ
กันทำดี เพิม่พื้นที่สรา้ง 
สรรค์สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

คณะกรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาล
ตำบลนายาง เดก็และ
เยาวชนที่เป็นเครอืข่าย 
สภาเด็กฯ ทั้ง 28 ชมุชน 

10,000 เด็กและเยาวชนมี
องค์กรกลางระดับ
ชุมชนที่ทำหน้าทีเ่ป็น
ตัวแทนของเยาวชนใน
ชุมชน 

ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ  
พอใจมาก 48.98  
พอใจ 33.28   
ปานกลาง 7.42 

2.โครงการชะอำรวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดนิ
เอาชนะยาเสพติด 
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ีประจำปี 
2561 

อุดหนนุงบประมาณให้ที่ทำ
การปกครองอำเภอชะอำ 

10,000 ชุมชนปลอดปัญหา 
ยาเสพติด 

ประชาชนมีความพึง
พอใจรอ้ยละ 100 

3.โครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ีประจำปี 
2561 

อุดหนนุงบประมาณให้ที่ทำ
การปกครองอำเภอชะอำ 

10,000 ชุมชนปลอดปัญหา 
ยาเสพติด 

ประชาชนมีความพึง
พอใจรอ้ยละ 100 

4.โครงการจัดกิจกรรม 
วันต่อต้านยาเสพตดิ 
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ีประจำปี 
2561 

อุดหนนุงบประมาณให้ที่ทำ
การปกครองอำเภอชะอำ 

5,000 ชุมชนปลอดปัญหา 
ยาเสพติด 

ประชาชนมีความพึง
พอใจรอ้ยละ 100 



25 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

5.โครงการสำรวจและ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

ครัวเรือนทกุครวัเรอืนของ 
27 หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ครัวเรือนที่สำรวจ ครัวเรือนทีจ่ัดเก็บ
ข้อมูลร้อยละ 100 

รวม 5 โครงการ  35,000   
การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

1.โครงการจัดงาน 
พระนครคีรี-เมอืงเพชร 
ครั้งที่ 32 ประจำปี 
2561 

อุดหนนุงบประมาณให้
สำนักงานจังหวดัเพชรบุร ี

20,000 ชาวเพชรบุรีและ
นักท่องเทีย่วมีศนูย์รวม
แห่งจิตใจ ณ สถาบัน
พระมหากษัตรยิ์ 
ประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรมีีรายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความพึง
พอใจรอ้ยละ 100 

2.โครงการงาน 
พระนครคีรี-เมอืงเพชร 
ครั้งที่ 32 ประจำปี 
2561 

อุดหนนุงบประมาณให้ที่ทำ
การปกครองอำเภอชะอำ 

40,000 การละเล่นพืน้บ้านของ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่
รู้จักของนักทอ่งเที่ยว
ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการสืบ
ทอดให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีความพึง
พอใจรอ้ยละ 100 

จำนวน  2  โครงการ  60,000   
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

1.โครงการส่งเสริมและ
จัดหาอาชีพให้แก่สตรี
และกลุม่สตรีในเขต
เทศบาล 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนผูส้นใจ กลุ่มสตรี
และกลุม่อาชีพในเขต
เทศบาลฯ จำนวน 100 คน 

16,840 ประชาชนมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพ
เสริม 

ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ  
ร้อยละ 100 

รวม  1  โครงการ  16,840   
การพัฒนาด้าน
การอนรุักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอ้ม 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

1.โครงการสร้าง
จิตสำนกึด้านอนรุกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ง แวดลอ้ม 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

120,000 ประชาชนมีจิตสำนึก
และสามารถเป็นอยู่ รู้
คิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

ร้อยละของผู้เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจในภาพรวมตอ่
การดำเนนิโครงการ  
พอใจมาก 41.33    
พอใจ  40.83    
ปานกลาง  17.83 

รวม  1  โครงการ  120,000   
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

1.โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพบุคลากร
เทศบาล 

อบรมและศึกษาดาน
บุคลากรของเทศบาลฯ  
ทุกระดับ  

290,840 บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
งานที่ปฏิบัติ เกิดความ
สามัคคีและร่วมกัน
ทำงานเพื่อบรกิาร
ประชาชน 

บุคลากรเทศบาล 
มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ  
ร้อยละ 100 

2.โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 5,549 เทศบาลกับประชาชนมี
ความสัมพนัธ์ทีด่ียิ่งขึ้น 

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ  
ร้อยละ 100 

3.ปรับปรุงระบบเสยีง
ตามสายและติดตั้งชุด
เครื่องรับวทิยุ กระจาย
เสียงแบบไร้สาย  
(UHF - FM) หมูท่ี่ 1, 2 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

ปรับปรุงระบบเสยีงตามสาย
และติดตั้งเครือ่งรับ
วิทยกุระจายเสยีงแบบไร้
สาย UHF-FM 

340,000 ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง และทัว่ถึง 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในภาพรวมตอ่
การดำเนนิโครงการ  
ร้อยละ 100 

รวม 3  โครงการ  636,389   
  รวมท้ังสิ้น 144โครงการ  94,348,928   
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  สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่ได้ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 2,662,000 100 56,067,543 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 15 1,420,000 39 37,479056 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 2 70,000 1 16,840 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ  
    และสิ่งแวดล้อม 

0 0 1 120,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
    และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

0 0 3 636,389 

รวม 26 4,152,000 144 94,319,828 

 
 1.3.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง  

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 62 49,514,343 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
การเกษตร 19 2,790,200 ขุดลอกแหล่งน้ำ 
การพาณิชย์ 19 3,763,000 ขยายเขตประปา 

2. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

งบกลาง 3 25,326,500 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

2 29,100 เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึง
ภัยพิบัติ 

การศึกษา 17 10,709,110 สนับสนุนงบประมาณ 
การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

6 741,950 กิจกรรมอนุรักษ์  
สืบสานประเพณี 

สาธารณสุข 4 606,496 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรค 
สังคมสงเคราะห์ 0 0 - 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5 35,000 อบรม ให้ความรู้/ 
สนับสนุนงบประมาณ 

บริหารงานท่ัวไป 2 60,000 สนับสนุนงบประมาณ 
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 16,840 ส่งเสริมการสร้างอาชีพ 

สาธารณสุข 0 0 - 
4.การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 1 120,000 สร้างจิตสำนึก อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 3 636,389 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

รวม 144 94,348,928  
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 1.3.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

(จำนวนโครงการ) 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลลัพธ์ที่ได้จริงหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย

ที่ประชาชนได้รับ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 62 49,514,343 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนได้มาตรฐาน 
การเกษตร 19 2,790,200 ขุดลอกแหล่งน้ำ มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
การพาณิชย์ 19 3,763,000 ขยายเขตประปา มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค 

2. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

งบกลาง 3 25,326,500 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

2 29,100 เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติ 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

การศึกษา 17 10,709,110 สนับสนุนงบประมาณ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

6 741,950 กิจกรรมอนุรักษ์  
สืบสานประเพณี 

สืบทอดประเพณี 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สาธารณสุข 4 606,496 รณรงค์ ป้องกัน 
ควบคุมโรค 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สังคมสงเคราะห์ 0 0 - - 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

5 35,000 อบรม ให้ความรู้/ 
สนับสนุนงบประมาณ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

บริหารงานท่ัวไป 2 60,000 สนับสนุนงบประมาณ เศรษฐกิจภาคการ
ท่องเท่ียวดีขึ้น 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 16,840 ส่งเสริมการสร้างอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

สาธารณสุข 0 0 - - 
4.การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 1 120,000 สร้างจิตสำนึก อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่
ดีในองค์กร  
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 3 636,389 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความตระหนักรู้ใน
หน้าท่ี และการมี 
ส่วนร่วม 

รวม 144 94,348,928   

 
    1.4  ผลที่ได้จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

ที่ได้ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้จริง 

หรือผลสำคัญ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 62 49,514,343 ถนนได้มาตรฐาน พอใจ 100.00 
การเกษตร 19 2,790,200 มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
พอใจ 100.00 

การพาณิชย์ 19 3,763,000 มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค พอใจ 100.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงิน 

ที่ได้ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้จริง 

หรือผลสำคัญ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

2. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

งบกลาง 3 25,326,500 คุณภาพชีวิตดีขึ้น พอใจ 100.00 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

2 29,100 มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

พอใจ 100.00 

การศึกษา 17 10,709,110 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พอใจ 100.00 
การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

6 741,950 สืบทอดประเพณี 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

พอใจ 100.00 

สาธารณสุข 4 606,496 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พอใจ 100.00 
สังคมสงเคราะห์ 0 0 - - 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

5 35,000 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พอใจ 100.00 

บริหารงานท่ัวไป 2 60,000 เศรษฐกิจภาคการ
ท่องเท่ียวดีขึ้น 

พอใจ 100.00 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 16,840 มีรายได้เพ่ิมขึ้น พอใจ 100.00 

สาธารณสุข 0 0 - - 
4.การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 1 120,000 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พอใจ 100.00 

5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 3 636,389 มีความตระหนักรู้ใน
หน้าท่ี และการมี 
ส่วนร่วม 

พอใจ 100.00 

รวม 144 94,348,928   
 

 1.4.2 ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ
พัฒนา 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 62 49,514,343 ถนนได้มาตรฐาน พอใจ 00.00 มีฝุ่นละออง
เล็กน้อย 

การเกษตร 19 2,790,200 มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร 
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

พอใจ 00.00 ไมม่ีผลกระทบ 

การพาณิชย์ 19 3,763,000 มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 
2. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

งบกลาง 3 25,326,500 คุณภาพชีวิตดีขึ้น พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

2 29,100 มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 

การศึกษา 17 10,709,110 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 
การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

6 741,950 สืบทอดประเพณี 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 

สาธารณสุข 4 606,496 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 
สังคมสงเคราะห์ 0 0 - - - 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

5 35,000 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ
พัฒนา 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริงหรือ
ผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

 บริหารงานท่ัวไป 2 60,000 เศรษฐกิจภาคการ
ท่องเท่ียวดีขึ้น 

พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 16,840 มีรายได้เพ่ิมขึ้น พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 

สาธารณสุข 0 0 - - - 
4.การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 1 120,000 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 3 636,389 มีความตระหนักรู้ใน
หน้าท่ี และการมี 
ส่วนร่วม 

พอใจ100.00 ไม่มีผลกระทบ 

รวม 144 94,348,928    

 
    1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลำดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
- - - - - 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2.1  การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
         1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลนายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ื นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง
กำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื ่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและ
บริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่เศรษฐกิจ และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้ (1) เพชรบุรีมี
ความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชน
เข้มแข็ง (2) การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ร้องรับการค้า 
การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ  (4) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพ
มาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน 
ประชาชน (5) ภาครัฐมีความพร้อมในการหนุนเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ความมั่งค่ังด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร  
         2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่อง
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และจังหวัดเพชรบุรีได้
กำหนดเป้าประสงค์ไว้ ดังนี้ (1) เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัด
ในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (2) เพชรบุรีเมืองแห่งการ
เรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของ
ประเทศ (3) หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (4) องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมา     
ภิบาล การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล 
         3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลนายาง มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  การเสริมสร้างและพัฒนาต้นทุน
ทางทรัพยากรภาคการเกษตร และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  (1) เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ 
ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของประเทศ ( 2) 
หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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         4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบล    
นายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  (1) พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื ่อง  (2) จังหวัดเพชรบุรี มีดิน น้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ (3) การบริหารจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนสามารถลดปัญหาได้อย่างต่อเนื ่อง  (4) จังหวัดเพชรบุรี มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ทั่วทุกพื้นที่  (5) จังหวัดมีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจัด
การพลังงานเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
         5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
เทศบาลตำบลนายาง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลนายางดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้  (1) องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมี
คุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดพัฒนาสู่สากล  
  ซึ่งเทศบาลตำบลนายางได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายางสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
  2.1.2  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง 
  1) เทศบาลตำบลนายาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม จะเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
      1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดโครงการ จำนวน 36 โครงการ 
ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานเคหะและชุมชน พบว่าจำนวนโครงการ 12 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   2. แผนงานการเกษตร จำนวนโครงการ 7 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.72 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   3. แผนงานการพาณิชย์ พบว่าจำนวนโครงการ 5 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.94 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
      1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีว ิต  โดยกำหนดโครงการ จำนวน 58 
โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานบกลาง พบว่าจำนวนโครงการ 3 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.17 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
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   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน พบว่าจำนวนโครงการ 1 โครงการได้ดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.39 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   3. แผนงานการศึกษา พบว่าจำนวนโครงการ 20 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.78 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   4. แผนงานสาธารณสุข พบว่าจำนวนโครงการ 6 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ พบว่าจำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่าจำนวนโครงการ 4 โครงการได้ดำเนินการ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.56 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ พบว่าจำนวนโครงการ 9 โครงการได้
ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   8. แผนงานบริหารงานทั่วไป พบว่าจำนวนโครงการ 2 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.78 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
      1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดโครงการ จำนวน 3 
โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่าจำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
   2. แผนงานสาธารณสุข พบว่าจำนวนโครงการ 0 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
      1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนด
โครงการ จำนวน 1 โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
   1. แผนงานสาธารณสุข พบว่าจำนวนโครงการ 1 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.39 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
      1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยกำหนดโครงการ จำนวน 4 โครงการ ปรากฏในแผนงาน ดังนี้ 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป พบว่าจำนวนโครงการ 3 โครงการได้ดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.17 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2.1.3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. 
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตำบลนายาง 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผน ดำเนินการจริง 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและศักยภาพ 
สินค้าและบริการเพื่อการ
ท่องเท่ียวการค้าและพื้น 
ท่ีเศรษฐกิจ 

การพัฒนาความมั่งค่ังด้าน 
เศรษฐกิจจากฐานการ 
ท่องเท่ียว การค้า การบริการ 
และการเกษตรแบบครบวงจร 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

48 36 

การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

- การเสริมสร้างความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อยและสังคม
คุณภาพท่ีพึ่งตนเองได้ด้วย
ศาสตร์พระราชา 

- การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ 
สงบเรียบร้อย 
-การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

การพัฒนาด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

59 48 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

- การพัฒนาด้านโครง 
สร้างพื้นฐานและ 
ศักยภาพสินค้าและ 
บริการเพื่อการท่องเท่ียว
การค้าและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
- เสริมสร้างและพัฒนา
ต้นทุนทางทรัพยากรภาค
การเกษตร 

การพัฒนาความมั่งค่ังด้าน 
เศรษฐกิจจากฐานการ 
ท่องเท่ียว การค้า การบริการ 
และการเกษตรแบบครบวงจร 

การพัฒนาด้านการวางแผน 
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 0 

ด้านการสร้างความเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1 1 

 
 

33 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. 
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตำบลนายาง 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผน ดำเนินการจริง 

การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

- การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
- การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

- การเสริมสร้างความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อย และ
สังคมคุณภาพท่ีพึ่งตนเองได้
ด้วยศาสตร์พระราชา 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

3 3 

     รวม 114 88 

 
  1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จำนวน 88 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 102 โครงการ 
  2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 114 โครงการ ดำเนินการจริง 88 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 77.19 ของจำนวนโครงก ารที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
  3) จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของ
จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยสนับสนุน 
ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 12 7,574,000 
การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง กองคลัง 7 1,711,000 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองการประปา กองช่าง 5 2,109,000 

การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การดำเนินงานอื่น งบกลาง กองสวัสดิการสังคม กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 

3 27,453,800 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการสังคม  
กองช่าง 
กองการประปา 

20 12,426,156 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล  
กองสวัสดิการสังคม  

6 1,102,496 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา  

0 0 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา 

3 20,000 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยสนับสนุน 
ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง              
กองการประปา 

9 1,914,430 

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน 
บริหารงานท่ัวไป 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง              
 

4 61,100 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

0 0 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

0 0 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง            
สำนักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการสังคม 

1 95,827 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง            
กองสวัสดิการสังคม  
กองช่าง              
กองการประปา 
กองการศึกษา 

3 680,204 

รวม     73 55,1480,013 
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37 
     2) ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

(วัน) 
ผลการดำเนินงาน 

ตำบลนายาง 
1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

พร้อมบอ่พัก บริเวณบ้าน
นายแฉล่ม หมู่ที ่6   
ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 146,000 146,000 
 (ฎ 771/2562) 

หจก.โชคสุชิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
18/2562) 
25 มี.ค.2562 

60 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก  
ท่อขนาด dia. 0.60 ยาว 88.00 เมตร   
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 

2 ติดตั้งสัญญาณจราจร  
ไฟกระพริบป้ายจราจร 
และกระจกโค้ง   หมู่ที่ 
3,6,7,8  ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัต ิ 210,000 188,000 
(ฎ 1380/62) 

หจก.โชคสุชิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
29/2562) 
23 ก.ค.2562 

45 ติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน 5 จุด ป้ายจราจร 
จำนวน 9 ป้าย และกระจกโค้ง จำนวน 3 
จุด  ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 87.50 พอใจ 
12.50 

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมสว่นขยายภายใน
หมู่บ้านเนนิทราย  
หมู่ที่  5 ต.นายาง   
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 1,147,000 895,000 บ.แหวนวัฒนา จก. 
(เลขที่สัญญา 
4/2563) 
16 ต.ค.2562 

45 กันเงินไว้ดำเนนิการ ปีงบประมาณ 2563 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ตำบลเขาใหญ ่
4 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เลียบคลองชลประทาน 
นาทดลอง-บ้านไร่  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 1,600,000 1,328,000 
(ฎ 74/2563) 
(ฎ 75/2563) 

 
 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
38/2562) 
19 ส.ค.2562 

60 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 390.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การดำเนนิโครงการ  
พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางใจ หมูท่ี่ 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 156,000 150,000 
(ฎ 1431/62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
32/2562) 
23 ก.ค.2562 

75 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ระยะ ทาง
ยาว 71.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 80.00 พอใจ 20.00 

6 ติดตั้งสัญญาณจราจร  
ไฟกระพริบ หมู่ที่ 4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 

153,000 153,000 
(ฎ 830/62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
21/2562) 
25 มี.ค.2562 

60 โดยทำการติดตั้งไฟกระพริบ  
จำนวน 5 จุด  ความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการดำเนินโครงการ พอใจมาก100.00 

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายคลองชลประทาน-
บ้านห้วยหินลา่ง หมูท่ี่ 4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 610,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ - กันเงินไว้ดำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นางเจอื หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 

259,000 259,000 
(ฎ 891/62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
20/2562) 
25 มี.ค.2562 

70 ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว  232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเพชร
ทับทิม หมู่ที่  6 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 107,000 107,000 
(ฎ 1432/62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
33/2562) 
23 ก.ค.2562 

75 ผ ิวจราจรกว ้าง เฉล ี ่ย  9 .325 เมตร 
ระยะทางยาว 19.70 เมตร หนา 0.15 
เมตร  
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

(วัน) 
ผลการดำเนินงาน 

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองยาว- 
หุบกะพง หมูท่ี่ 7   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

เงินสะสม 4,820,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ - กันเงินไว้ดำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
จัดสรร ซอย 3  
หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 109,000 106,000 
(ฎ1417/62) 

หจก.โชคสุชิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
31/2562) 
23 ก.ค.2562 

75 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 65.00 พอใจ 35.00  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
จัดสรร ซอย 2 หมู่ที่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัต ิ 168,000 163,000 
(ฎ 1418/62) 

หจก.โชคสุชิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
30/2562) 
23 ก.ค.2562 

75 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
89.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 65.00 พอใจ 35.00   

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. และวางท่อ ค.ส.ล. 
บริเวณถนนบ้านไร่บน 
ถึง โครงการบีชวัลเลย์  
หมู่ที่  9  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัต ิ 1,695,000 1,559,000 หจก.โชคสุชิน คอน
สตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
2/2563) 
11 ต.ค.2562 

45 กันเงินไว้ดำเนนิการ ปีงบประมาณ 
2563 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายกลางหมู่บ้านไร่บน 
หมู่ที่ 9  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

เงินสะสม 2,100,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ - กันเงินไว้ดำเนนิการ ปีงบประมาณ 
2563 
 

ตำบลดอนขุนห้วย 
15 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัต ิ 665,000  ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงินไว้ดำเนนิการ ปีงบประมาณ 
2563 

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยกลาง ฝั่งซ้าย  
(ซอย 2-ซอย 3) หมู่ที่ 5 
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัต ิ 1,824,000 1,368,000 หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
1/2563) 
11 ต.ค.2562 

60 กันเงินไว้ดำเนนิการ ปีงบประมาณ 
2563 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

รวม  16 โครงการ  15,769,000 6,422,000    
   1.2 แผนงานการเกษตร 

ตำบลเขาใหญ ่
1 ก่อสร้างฝายน้ำลน้

คอนกรีตเสรมิเหล็ก   
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 390,000 387,000 
(อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการ) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
40/2562) 
16 ก.ย.2562 

90 ขนาดสนัฝายสูง 1.20 เมตร พร้อมดาด
คอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 24.00 เมตร 

2 ขุดลอกลำห้วยหิน   
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

กอง
ทุนพัฒา
ไฟฟ้า 

218,000 218,000 
(ฎ 1093/62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
22/2562) 
25 มี.ค.2562 

120 กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร   ความ
พึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนนิ
โครงการ พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

(วัน) 
ผลการดำเนินงาน 

ตำบลดอนขุนห้วย 
3 ขุดลอกลำห้วยยาง 

หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย 
หมู่ที่ 3,5 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 480,000 480,000 
(ฎ 69/63) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
42/2562) 
19 ก.ย.2562 

45 ขุดลอกลำห้วยยาง กว้าง 3.00-15.00 
เมตร ระยะทางยาว 4,300.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 

4 ขุดลอกลำห้วยประโหมด 
หมูที่ 2,3,4,6,7  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 400,000 400,000 
(ฎ 82/63) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
40/2562) 
16 ก.ย.2562 

60 ขุดลอกลำห้วยประโหมด กว้าง 5.00-
7.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร 

5 ขุดลอกเหมอืง 
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 90,500 90,000 
(ฎ 1093/62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
49/2562) 
6 มิ.ย.2562 

45 - สายหลังบ่อปลา กว้าง 1.50-2.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร 
- สายขา้งป๊ัมน้ำมันบางจาก กว้าง 1.50-
2.50 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  
- สายบ้านนายสม กว้าง 1.00-1.50 
เมตร ยาว 450.00 เมตร 
- สายคลองชลประทานถึงถนนคอนกรตี  
กว้าง 0.60-1.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร  
- สาย กม.5 กว้าง 0.60-1.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร 

6 ขุดลอกเหมอืง 
สาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 118,000 112,000 
(ฎ 1161/62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
28/2562) 
18 มิ.ย.2562 

50 - สายจากคลองถึงลำห้วย 
ประโหมด กว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 
780.00เมตร 
- สาย 1 กว้าง 1.50-2.50 เมตร ยาว 
980.00 เมตร 
- สายบ้านนางหาด กว้าง 0.80-2.50 
เมตร ยาว 580.00 เมตร  
- สายนายนาค กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร 
ยาว 426.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 

7 ขุดลอกหมือง
สาธารณประโยชน ์
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 28,000 24,000 
(ฎ 1124/62) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
50/2562) 
6 มิ.ย.2562 

45 - สายคลองชลประทาน- 
ห้วยประโหมด กว้าง 1.00-2.00 เมตร 
ยาว 988.00 เมตร  
- สายฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 0.60-1.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 

รวม    7  โครงการ  2,724,500 1,711,000    
   1.3 แผนงานการพาณิชย ์

ตำบลเขาใหญ ่
1 ปรับปรุงรั้วคอนกรีต 

เสริมเหล็ก บริเวณ 
สระน้ำประปาเทศบาล 
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 819,000 810,000 
(ฎ 9 /63) 

หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา  
10/2562) 
11 ก.ค.2562 

90 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.30 
เมตร ระยะทางยาว 213.00  เมตร 

2 ขยายเขตประปา  
ซอยกลางบ้านหนองยาว 
(จากแยกถนนบายพาส-
หนองยาว)  หมูท่ี่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 172,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงนิไวด้ำเนนิการปีงบประมาณ 2563 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

(วัน) 
ผลการดำเนินงาน 

3 ขยายเขตประปา  
ถนนหนองยาว-บายพาส  
(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 634,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงินไว้ดำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

4 ปรับปรุงท่อประปา 
สายถนนหนองยาว-
บายพาส (ฝั่งเหนือ)  
หมู่ที่ 7  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 317,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงินไว้ดำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

5 ก่อสร้างบ้านพกัพนักงาน 
เวรสูบน้ำประปา  หมู่ที่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 640,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงินไว้ดำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

6 ปรับปรุงท่อประปา  
สายแยก ซอย 3 
ตะวันออก ถึง โครงการ
ชะอำพูลวิลล่า หมู่ที่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 238,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงินไว้ดำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

7 ปรับปรุงท่อประปา 
บริเวณ ซอย 3 - ซอย 2 
ตะวันตก หมูท่ี่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 1,280,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงนิไวด้ำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

8 ปรับปรุงท่อประปา  
ซอย 3 ตะวันออก  
หมู่ที่ 8  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 1,684,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงนิไวด้ำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

9 ปรับปรุงท่อประปา  
ซอย 4 ตะวันออก  
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 1,015,000 750,000 
 

หจก.เชลล์รุ่งเรอืง  
(เลขที่สัญญา 
11/2562) 
21 ส.ค.62 

60 โดยทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม.ระยะทางยาวรวม 
1,556.00 เมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนิน
โครงการ พอใจมาก 94.00 พอใจ 06.00 

10 ปรับปรุงท่อประปา  
ซอย 5 ตะวันออก   
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 607,000  ยังไม่ได้ดำเนินการ  กันเงินไว้ดำเนนิการปีงบประมาณ 2563 

ตำบลดอนขุนห้วย 
11 ขยายเขตประปา  

ซอยบ้านนายเหวกิ  
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 230,500 230,000 หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
2/2563) 
9 ต.ค.2562 

50 โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. 
ระยะทางยาว  570.00 เมตร 

12 ขยายเขตประปา สาย
บ้านนางโก๊ะ ถึง บ้าน
นางสาวประเทอืง   
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 199,000 199,000 หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
1/2563) 
9 ต.ค.2562 

50 โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มม. 
ระยะทางยาว 435.00 เมตร 

13 ขยายเขตประปา  
ซอยมหาจำเรญิ  
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 120,900 120,000 หจก.โชคสชุิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สัญญา 
1/2563) 
9 ต.ค.2562 

52 โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มม. 
ระยะทางยาว 208.00 เมตร 

รวม  13 โครงการ  7,956,400 2,109,000    
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

(วัน) 
ผลการดำเนินงาน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานงบกลาง 
1 โครงการเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ
เทศบัญญัต ิ 23,467,400 22,816,500 

 
ผู้สูงอายุ (ฎ 8,73, 
218,328,430,535, 
649,756,897, 
1001,1143,1304) 

10 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนายาง  
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

2 โครงการเบ้ียยังชีพ 
ผู้พิการ 

เทศบัญญัต ิ 5,044,400 4,224,800 
 

ผู้พิการ  (ฎ 10,74, 
219,327,432,536, 
648,745,896,999, 
1145,1303) 

10 ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนายาง   
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

3 โครงการเบ้ียยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

เทศบัญญัต ิ 414,000 412,500 
 

ผู้ป่วยเอดส์  
(ฎ 9,75,220,326, 
431,537,650, 
746,897,1000, 
1144,1302) 

10 ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

รวม  3  โครงการ  28,925,800 27,453,800    
    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการส่งเสริม

ความรู้เกีย่วกับภัยและ
การป้องกนัภัยให้แก่
ประชาชน 

เทศบัญญัต ิ 30,000 21,100 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1151,1258, 
1259/2562) 

10 ประชาชนที่เข้ารับการอบรม  
จำนวน 54 คน  ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การดำเนนิโครงการ   
พอใจมาก 59.26 ปานกลาง 
35.17 น้อย 5.57 

2 โครงการฝกึอบรมและ
พัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภยั 

เทศบัญญัต ิ 50,000 - ไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการฝกึซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เทศบัญญัต ิ 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการฝกึอบรม
ทบทวนและศึกษาดู
งานอาสาสมัครป้องกนั
ภัย (อปพร.) 

เทศบัญญัต ิ 100,000 - ไม่ได้ดำเนินการ -  

5 โครงการกู้ชีพกู้ภยั เทศบัญญัต ิ 100,000 - ไม่ได้ดำเนินการ -  
6 โครงการส่งเสริม

ความรู้เกีย่วกับภัยและ
การป้องกนัภัยให้แก่
นักเรยีน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม  6  โครงการ  300,000 21,100    
    2.3 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการอาหารเสริม 

(นม) 
เทศบัญญัต ิ 3,187,000 3,131,596 

 
1. สหกรณโ์คนม
ชะอำ-ห้วยทราย 
จำกัด (เลขที่สญัญา 
1/62) 11 พ.ย.61 
2. สหกรณโ์คนม 
หนองโพราชบุรี 
จำกัด  (เลขที่สัญญา 
2/62) 28 ธ.ค.61 
3. สหกรณโ์คนม
ชะอำ-ห้วยทราย 
จำกัด (เลขที่สญัญา 
8/62) 16 พ.ค.62 
(ฎ 310,311,532, 
593/62) 
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90 
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ค่าอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กของเทศบาลฯ และ
เด็กระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ของโรงเรยีนสังกัด  สพฐ.   
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

(วัน) 
ผลการดำเนินงาน 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา 

เทศบัญญัต ิ 2,341,910 2,341,570 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
1 พ.ย.2561  
(ฎ 94,95, 413, 
462,746,875,11
79/2562)  
 

5 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 10 ศนูย์ เพื่อเป็น 
1.ค่าอาหารกลางวัน   
2. ค่าจัดการเรียนการสอน  
3. ค่าใช้จ่ายการการจัดการศกึษา
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จัดสรร
สำหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ปี) ความ
พึงพอใจในภาพรวมตอ่การดำเนนิ
โครงการ พอใจมาก 100.00 

3 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ของพนกังานครแูละ
ผู้ดูแลเดก็ 

เทศบัญญัต ิ 100,000 99,900 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1142, 1318, 
1319/2562) 
 

30 จัดอบรมพนกังานครู และผู้ดูแลเดก็ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอน
ระดับปฐมวัย  ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก 95.00 พอใจ 5.00 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

เทศบัญญัต ิ 30,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการวนัเดก็
แห่งชาต ิ

เทศบัญญัต ิ 360,000 356,280 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(เลขที่สัญญา 
13,16, 17,30)  
25 ธ.ค.2561 
(ฎ 409,413,414) 

15 จัดงานวนัเดก็แห่งชาติ  
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

6 โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านหนองยาว 

เทศบัญญัต ิ 1,904,000 1,643,820 
 

โรงเรียน 
บ้านหนองยาว  
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียน 
บ้านหนองยาว ไดร้ับประทานอาหาร
ครบทุกคนรอ้ยละ 100 

7 โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนชาวไร ่

เทศบัญญัต ิ 660,000 660,000 
 

โรงเรียนชาวไร ่
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนชาวไร ่
ได้รับประทานอาหารครบทกุคน  
ร้อยละ 100 

8 โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนบ้าน
หนองเผาถ่าน 

เทศบัญญัต ิ 600,000 598,420 
 

โรงเรียน 
บ้านหนองเผาถ่าน  
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนบ้านหนอง 
เผาถ่าน ได้รับประทานอาหารครบ 
ทุกคน รอ้ยละ 100 

9 โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน 
บ้านเนนิทราย 

เทศบัญญัต ิ 140,000 140,000 
 

โรงเรียนบ้าน 
เนินทราย  
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนบ้านเนนิทราย 
ได้รับประทานอาหารครบทกุคน  
ร้อยละ 100 

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

เทศบัญญัต ิ 496,000 466,000 
 

โรงเรียนบ้าน 
ร่องระกำ  
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนบ้านร่องระกำ  
ได้รับประทานอาหารครบทกุคน  
ร้อยละ 100 

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

เทศบัญญัต ิ 520,000 468,840 
 

โรงเรียนบ้าน 
หุบกะพง  
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนบ้านหุบกะพง  
ได้รับประทานอาหารครบทกุคน  
ร้อยละ 100 

12 โครงการอาหารกลางวัน  
โรงเรียนบ้านดอน 

เทศบัญญัต ิ 88,000 28,000 
 

โรงเรียนบ้านดอน 
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนบ้านดอน 
ได้รับประทานอาหารครบทกุคน  
ร้อยละ 100 

13 โครงการอาหารกลางวัน  
โรงเรียนบ้านนายาง 

เทศบัญญัต ิ 680,000 612,080 
 

โรงเรียน 
บ้านนายาง  
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนบ้านนายาง  
ได้รับประทานอาหารครบทกุคน  
ร้อยละ 100 

14 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 

เทศบัญญัต ิ 740,000 740,000 
 

โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเขื่อนเพชรฯ 
(ฎ 182,799/62) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ ได้รับประทานอาหารครบ 
ทุกคน รอ้ยละ 100 

15 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

เทศบัญญัต ิ 540,000 540,000 
 

โรงเรียน 
บ้านดอนขุนห้วย  
(ฎ 1027/61) 

5 นักเรยีนของโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 
ได้รับประทานอาหารครบทกุคน  
ร้อยละ 100 
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ท่ี โครงการ 
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(วัน) 
ผลการดำเนินงาน 

16 โครงการเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรยีนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

เทศบัญญัต ิ 150,000 150,000 
 

โรงเรียน 
บ้านร่องระกำ  
(ฎ 182/2562) 

5 เด็กนักเรยีนได้เข้ารว่มโครงการ  
ร้อยละ 100 
 

17 โครงการแข่งขันสวดมนต ์
หมู่ทำนองสรภญัญะ  

เทศบัญญัต ิ 50,000 50,000 
 

โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเขื่อนเพชรฯ  
(ฎ 471/2562) 

5 โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ  
เข้ารว่มโครงการ รอ้ยละ 100 

18 โครงการแข่งขนักฬีา
นักเรยีน  

เทศบัญญัต ิ 105,000 105,000 
 

โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเขื่อนเพชรฯ 
(ฎ 1013/2562) 

5 อุดหนนุงบประมาณให้แก่ โรงเรยีน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 

19 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 4,500,000 - ยังไม่ได้ดำเนินการ - กันเงินไว้ดำเนนิการ 
ปีงบประมาณ 2563 

20 โครงการปรับปรุงพืน้
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
บริเวณอาคารศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ชาวไร่ 
หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 72,000 72,000 หจก.โชคสุชิน 
คอนสตรัคชั่น 
(เลขที่สั่งจ้าง 
51/2562) 

- โดยทำการเทพื้นคอนกรตีเสรมิเหลก็
ขนาดพืน้ทีท่ำการไม่นอ้ยกว่า 75.00 
ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร 

21 โครงการปรับปรุงพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ร่องระกำ หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัต ิ 81,000 75,700 
 

นายสุชา จันทร์
แจ่ม 
(เลขที่สัญญา 
45/2562) 
1 มิ.ย.2562 
(ฎ 1334/2562) 

90 เทพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกว้าง 
14.60 เมตร  ยาว 17.20 เมตร หนา 
0.15 เมตร พืน้ทีท่ำการไมน่้อยกว่า 
144.00 ตารางเมตร  ความพึงพอใจ 
ในภาพรวม ต่อการดำเนินโครงการ  
พอใจมาก 100.00 

22 โครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเผาถ่าน หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัต ิ 123,000 114,950 
 

นายบังอร บุญอยู ่
(เลขที่สัญญา
24/2562) 
4 มิ.ย.2562  
(ฎ 1210/62) 

90 ต่อเตมิหลังคาขนาดกวา้ง 9.00 เมตร 
ยาว 19.00 เมตร หรือพืน้ทีท่ำการไม่
น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร  
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

รวม 22 โครงการ  17,467,910 12,394,156    
    2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการรณรงค์ป้องกนั 

และควบคุมโรคใน
ทอ้งถิ่น 

เทศบัญญัต ิ 100,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 

เทศบัญญัต ิ 200,000 84,220 คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 521,525/62) 

30 อาสาสมัครในเขตเทศบาลฯ 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 90.90 
พอใจ 9.10 

3 โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว 

เทศบัญญัต ิ 200,000 166,825 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
น.ส.ณัฐมน  
บวรเวศน์ (เลขที่
สัญญา 7/2562) 
17 พ.ค.2562 

30 ฉีดวัคซีนสนุัขและแมวในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง   ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การดำเนนิโครงการ  
พอใจมาก 100.00 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล 
นายาง 

เทศบัญญัต ิ 300,000 300,000 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ (ฎ 260, 
261,374,370,375,
388,389,418,421, 
465,558,655, 
671, 674,692, 
709,729,750, 
962,1076/2562) 

30 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 90.00 
พอใจ 10.00 
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5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านสาธารณสุข 

เทศบัญญัต ิ 100,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการการให้บริการ
การแพทย์ฉกุเฉิน 

เทศบัญญัต ิ 100,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ 

เทศบัญญัต ิ 160,000 159,451 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1050,1208, 
1248,1249,1250
/2562) 

30 ประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาลฯ  
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

8 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

เทศบัญญัต ิ 90,100 82,500 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1261,1381, 
1382 /2562) 

30 ประชาชนเพศหญิง อาย ุ30-70 ปี  
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

9 โครงการรณรงค์ป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

เทศบัญญัต ิ 309,900 309,500 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1112,1163, 
1200,1201/2562 

30 เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง  
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

รวม  9 โครงการ  1,560,000 1,102,496    
    2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลนายาง 

เทศบัญญัต ิ 100,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการพัฒนาสุขภาพ
กายจิตเพื่อชีวิตคนพิการ 
ที่สดใส 

เทศบัญญัต ิ 20,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม  2  โครงการ  120,000     
    2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกัน 

ทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน 

เทศบัญญัต ิ 10,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการสำรวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

เทศบัญญัต ิ 20,000 - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

- จำนวน 4,398  ครัวเรอืน 

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับผู้นำ
ชุมชน องค์กรสตรี และ
กลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

เทศบัญญัต ิ 100,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการชะอำรวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี ประจำปี 2562 

เทศบัญญัต ิ 10,000 10,000 
 

ที่ทำการปกครอง
อำเภอชะอำ 
(ฎ 626/2562) 

10 อุดหนนุงบประมาณให้ 
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ 

5 โครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  
ประจำปี 2562 

เทศบัญญัต ิ 10,000 10,000 
 

ที่ทำการปกครอง
อำเภอชะอำ 
(ฎ 626/2562) 

10 อุดหนนุงบประมาณให้ 
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ 

รวม  5  โครงการ  150,000 20,000    
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    2.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เทศบัญญัต ิ 150,000 61,150 คู่สัญญาของ
โครงการฯ  
(ฎ1079,1131, 
1132,1133,1134
,1135,1218/62) 

30 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

2 โครงการจัดงานวนั
สงกรานต ์

เทศบัญญัต ิ 450,000 449,610 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
1 เม.ย.2562 
(ฎ712,762-
768/62) 

10 จัดงานวนัสงกรานต ์
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 80.00  
พอใจ 20.00 

3 โครงการจัดงานวนัแม่
แห่งชาต ิ

เทศบัญญัต ิ 30,000 59,750 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1149,1866, 
1271-1274 /62) 

30 จัดงานวนัแม่แห่งชาต ิ
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 

4 โครงการจัดงาน 
วันพ่อแห่งชาต ิ

เทศบัญญัต ิ 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- -  

5 โครงการหล่อเทยีน 
จำนำพรรษา 

เทศบัญญัต ิ 35,000 34,550 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1085-
1089/2562) 

30 จัดโครงการหลอ่เทียนจำนำพรรษา 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 90.00  
พอใจ  10.00 

6 โครงการอนุรกัษ์ศิลปะ
เพลงพ้ืนบ้านเพลง
พวงมาลัย 

เทศบัญญัต ิ 50,000 49,600 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1313,1414, 
1424,1425/62) 

30 เด็กและเยาวชน ทั้ง 28 ชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  ความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ่การดำเนนิโครงการ  
พอใจมาก 82.00  พอใจ  18.00 

7 โครงการแข่งขนักฬีา
ชุมชน 

เทศบัญญัต ิ 200,000 199,890 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 630-634/62) 

10 จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 85.00  
พอใจ  15.00 

8 โครงการกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

เทศบัญญัต ิ 100,000 99,880 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1263,1357-
1360 /2562) 

30 จัดโครงการกีฬาต้านยา 
เสพติด  ความพึงพอใจ 
ในภาพรวมต่อการดำเนนิโครงการ 
พอใจมาก 90.00  พอใจ  10.00 

9 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 1,000,000 960,000 
 

บริษัท โชค
เอกลักษณ์ 888 
จำกัด (เลขที่
สัญญา 39/62) 

100 กว้าง  20.00  เมตร ยาว  57.00  
เมตร หนา  0.15 เมตร หรอืพื้นที่ทำ
การไมน่้อยกว่า 1,140  ตารางเมตร 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 100.00 
 

รวม  9  โครงการ  2,045,000 1,914,430    
    2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการงาน 

พระนครคีรี- เมืองเพชร 
ครั้งที่ 33 ประจำปี 
2562   

เทศบัญญัต ิ 40,000 40,000 ที่ทำการปกครอง
อำเภอชะอำ 

5 อุดหนนุงบประมาณให้ที่ทำการ
ปกครองอำเภอชะอำ 

2 โครงการจัดงาน  
“พระนครคีรี - เมือง
เพชร”  ครั้งที่ 33 
ประจำปี พ.ศ. 2562   

เทศบัญญัต ิ 20,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

สำนักงานจังหวดั
เพชรบุร ี

5 สำนักงานจังหวดัเพชรบุร ี
ส่งเงินคนื 20,000 บาท 
(11 ก.ย.62) 

รวม 2 โครงการ  60,000 40,000    
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ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/ 

วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

(วัน) 
ผลการดำเนินงาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมและ

จัดหาอาชีพให้แก่สตรี
และกลุม่สตรีในเขต
เทศบาล 

เทศบัญญัต ิ 30,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม  1  โครงการ  30,000     
    3.2 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพ 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอย
จำหน่ายอาหาร 

เทศบัญญัต ิ 50,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

เทศบัญญัต ิ 20,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม  2  โครงการ  70,000     
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการสร้างจิตสำนึก

ด้านอนุรกัษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เทศบัญญัต ิ 100,000 95,827 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1190,1287, 
1309-1312/62) 

30 จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนิน
โครงการ  พอใจมาก 97.03 พอใจ  2.97 

รวม 1 โครงการ  100,000 95,827    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
    5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการอบรมเพิม่

ประสิทธภิาพบุคลากร
เทศบาล 

เทศบัญญัต ิ 380,000 344,655 คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 1024,1136-
1138/2562) 

30 บุคลากรเทศบาล 
ความพึงพอใจในภาพรวม 
ต่อการดำเนินโครงการ  พอใจมาก 
80.42 พอใจ 10.49 ปานกลาง 9.09 

2 โครงการจัดการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
(กรณีครบวาระ) 

เทศบัญญัต ิ 700,000 - - - ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

เทศบัญญัต ิ 25,000 5,549 
 

คู่สัญญาของ
โครงการฯ 
(ฎ 770/2562) 

10 จัดงานวนัเทศบาล 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ  พอใจมาก 100.00 

4 ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายและติดตั้งชุดเครื่อง 
รับวิทยุกระจาย เสียง
แบบไร้สาย UHF-FM  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

เทศบัญญัต ิ 332,000 330,000 บริษัท เมจกิวอยส์ 
จำกัด (เลขที่
สัญญา 1/2562) 

30 ระบบเสียงตามสาย 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การ
ดำเนนิโครงการ พอใจมาก 37.91 
พอใจ 62.71 

รวม  4  โครงการ  1,437,000 680,204    
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      3) ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลนายางโดยดำเนินการจัดซื้อจัดหา 
 

ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว 6,600 5,400 นางสุนยี์ ศิรเิศรษฐ 

(30/2562) 
ฎ 728/62 

18 มี.ค.62 20 2. ตู้เก็บเอกสาร  จำนวน 1 ตู ้ 3,300 2,800 

3. เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น 
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
จำนวน 3 เครื่อง ดังนี ้
   1. ขนาด 12,000 บีทีย ู จำนวน  
2 เครื่อง 
   2. ขนาด 24,000 บีทีย ู จำนวน  
1 เครื่อง 

 
 

48,400 
36,400 

 
 

42,000 
35,900 

ร้านปรมัตถ์ 
คอมพิวเตอร์  
(เลขที่สั่งซ้ือ 59/62)  
ฎ 1048/62 

25 มิ.ย.62 
 

20 

รวม  3  รายการ 94,700 86,100 
2 แผนงานการศึกษา 1. โต๊ทำงานพรอ้มเก้าอี้  จำนวน 5 

ชุด 
34,500 28,250 นางสุนยี์ ศิรเิศรษฐ 

(47/2562) 
24 มิ.ย.62 20 

2. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู ้ 16,500 14,000 
รวม  2  รายการ 51,000 42,250 

3 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู ้ 11,000 11,000 ท่ายางเฟอร์นเิจอร ์
(48/2562) 
ฎ 1251/62 

8 ส.ค.62 20 
รวม  1  รายการ 11,000 11,000 

4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว 13,200 9,600 นางสุนยี์ ศิรเิศรษฐ 
(23/2562) 
ฎ 587/2562 

12 ก.พ.62 20 
2. โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตวั  12,500 12,500 
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว 3,000 1,800 
4. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู ้ 6,600 5,600 

รวม  4  รายการ 35,300 29,500 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ

ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพ 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 29,500 ร้านปรมัตถ์ 
คอมพิวเตอร์  
(เลขที่สั่งซ้ือ 60/62)  
ฎ 1042/62 

25 มิ.ย.62 
 

20 

2. เครือ่งพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรอื LED จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 14,500 

3. เครือ่งสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
   จำนวน 1 เครือ่ง 

5,900 5,600 

4. เครือ่งสแกนเนอร์ สำหรับงาน
เก็บเอกสาร  
   ทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง 

9,600 9,300 ร้านปรมัตถ์ 
คอมพิวเตอร์  
(เลขที่สั่งซ้ือ 48/62)  
ฎ 843/62 

10 พ.ค.62 18 

5. เครือ่งสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
   จำนวน 1 เครือ่ง 

5,800 5,600 

6. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค ์
   จำนวน 3 เครือ่ง 

2,100 - 

รวม  6  รายการ 68,400 64,500 
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ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

2 แผนงานการรกัษา 
ความสงบภายใน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 29,500 ร้านปรมัตถ ์
คอมพิวเตอร ์
(60/2562) 
ฎ 1036/62 

25 มิ.ย.62 30 

2. เครือ่งสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,800 5,600 

รวม  2   รายการ 35,800 35,100 
3 แผนงานการศึกษา 1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก ( Ink Jet) จำนวน 10 เครื่อง 
79,000 78,000 ร้านปรมัตถ ์

คอมพิวเตอร ์
(1367/62) 
ฎ 100/62 

3 ก.ย.62 15 

รวม  1  รายการ 79,000 78,000 

4 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 

60,000 59,000 ปรมัตถ์
คอมพิวเตอร ์
(87/2562) 
ฎ 1301/62 

20 ส.ค.62 20 

2. เครือ่งพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  
ขาวดำ ชนิด Network แบบที ่2 
(38 หน้า/นาที)  จำนวน 2 เครื่อง 

30,000 29,600 

3. เครือ่งสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA  
   จำนวน 2 เครือ่ง 

64,000 - 

รวม  3  รายการ 154,000 88,600 
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1. เครือ่งขยายเสียง พรอ้มลำโพง 

จำนวน 1 ชุด 
28,500 28,500 บริษัท เมจกิวอยซ์ 

จำกัด 
(66/2562) 
ฎ 1107/62 

9ก.ค.62 20 

รวม  1  รายการ 28,500 28,500 

2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1. เครือ่งเสยีงแบบลากจูง  
จำนวน 1 เครื่อง 

10,000 6,000 บริษัทเพชร 
ชมภูพันธ ์จำกัด 
(31/2562) 
ฎ 860/62 

26 มี.ค.62 25 

2. เครือ่งเสยีงพกพา  
จำนวน 2 เครื่อง 

7,000 7,000 

รวม 2 รายการ 17,000 13,000 
3 แผนงานการพาณิชย ์ 1. เครือ่งกำเนิดไฟฟ้า   

จำนวน 1 เครื่อง 
52,000 50,500 บริษัท วี บี เอน็

จิ้น อิมเพก็ซ์ 
จำกัด 
(13/2562) 
ฎ 228/62 

15 ส.ค.62 30 

รวม  1  รายการ 52,000 50,500 

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1. รถบรรทกุ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 868,000 759,000 บริษัท มิตซูชะอำ 

(สิทธิภัณฑ์) จำกัด 
(10/2562) 
ฎ 1257/62 

19 ส.ค.62 30 
รวม  1  รายการ 868,000 759,000 

2 แผนงานการศึกษา 1. รถบรรทกุอเนกประสงค์แบบ
ตอนเดียว จำนวน 1 คัน 

400,000 395,000 บ.ซูซูกิ  
หัวหิน 

(สิทธิภัณฑ์) 
จำกัด/ (9/2562) 

ฎ 968/2562 

20 ส.ค.62 45 

รวม  1  รายการ 400,000 395,000 

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1 แผนงานการรกัษา 

ความสงบภายใน 
1. ตู้ทำน้ำเยน็ จำนวน 1 ตู ้ 3,500 3,500 บริษัท  

ท่ายางโทรทัศน์ 
จำกัด  

ฎ 1081/2562 

2 ก.ค.62 15 
รวม  1  รายการ 3,500 3,500 

2 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

1. เครือ่งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จำนวน 1 เครื่อง 

9,500 9,500 ร้านบำรุงพาณิชย ์
(86/62) 

ฎ 1268/62 

20 ส.ค.62 10 

รวม 1  รายการ 9,500 9,500 
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ท่ี แผนงาน รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

3 แผนงานการศึกษา 1. เครือ่งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จำนวน 1 เครื่อง 

9,500 9,500 ร้านบำรุงพาณิชย ์
(19/62) 

10 ม.ค.62 10 

รวม 1  รายการ 9,500 9,500 
6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1 แผนงานการศึกษา 1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  

   จำนวน 2 เครือ่ง 
46,400 35,980 บริษัทท่ายาง 

โทรทัศน ์จำกัด 
(63/62) 

2 ก.ค. 62 10 

  รวม  1  รายการ 46,400 35,980    
7. ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1 แผนงานการพาณิชย ์ 1. เครือ่งตัดถนนพร้อมเครือ่งยนต ์

    จำนวน 1 เครื่อง 
28,000 - - - - 

 28,000 - 
8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
1 แผนงานการพาณิชย ์ 1. เครือ่งสูบน้ำแบบหอยโข่ง  

จำนวน 2 ชุด 
192,600 - - - - 

2. เครือ่งสูบน้ำแบบหอยโข่ง  
จำนวน 2 ชุด 

92,000 - 

รวม  2  รายการ 284,600  

 
 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้ 
   (1) ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลนายาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  
   (2) การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  
   (3) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (4) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

 (3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

 

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

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0 

(10)  

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

   3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

    3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

    3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (5) 
     5.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ี
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ี
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มา
ใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ี
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
   5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

   5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

   5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศ ชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

   5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

   5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 
 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที ่ได้ร ับเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที ่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก 
เวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 20.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 17.00 
3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 58 58.00 
 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 10.00 
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 10.00 
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 10.00 
 3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.5 4.50 
 3.5  กลยุทธ์ (5) 5 5.00 
 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.5 4.50 
 3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.5 4.50 
 3.8  แผนงาน (5) 5 5.00 
 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.5 4.50 
 รวมคะแนน 100 95 95.00 

 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 58 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของคะแนนใน
ประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 58.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะมีความชัดเจนในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ในภาพรวม 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
85.00 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 17.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งข้อมูลบางประเภทไม่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างละเอียด เช่นข้อมูลด้านผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ เป็นต้น 
    1.2  ข้อมูลทั่วไป 
 รายละเอียดในการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง แต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลตำบลนายาง 

20 20 100.00 - 

ประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 15.00 - 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 10.00 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

2 2 10.00 - 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10.00 - 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 10.00 - 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ  
และอื่น ๆ 

2 2 10.00 - 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10.00 - 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 10.00 - 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15.00 - 

รวม 20 20 100.00  
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลนายาง (ไม่ความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85.00  
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
2.1 การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 5 25.00 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ 
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 1 5.00 - 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 15.00 - 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 3 15.00 - 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.5 12.50 - 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

3 2.5 12.50 - 

รวม 20 17 85.00  
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ไม่ความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

3 ยุทธศาสตร์ 60 58 96.67  
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 10 16.67 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

10 10 16.67 - 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

10 10 16.67 - 

3.4 วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนา 

5 4.5 7.50  

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 8.33 - 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 4.5 7.50 - 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4.5 7.50  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 8.33 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 
4.0แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
ชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนา
อำเภอ 

5 4.5 7.50 - 

รวม 60 58 96.67  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
         ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลนายาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 9 9.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 8.00 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 10.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 9 9.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 56 56.00 
      5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5.00 
      5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5.00 
      5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
5 4.5 4.50 

      5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 5.00 
      5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
5 4.5 4.50 

      5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 3.00 
      5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 5.00 
      5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  

มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
5 4 4.00 

      5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 5 5.00 
      5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 5.00 
      5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่า 

จะได้รับ 
5 5 5.00 

      5.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 5.00 
 รวมคะแนน 100 92 92.00 
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     1) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด 10
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 10.00  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 8
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 8.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
     ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะเทศบาลฯ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเชิงคุณภาพ แต่ในเชิงปริมาณ ยังมีบางโครงการที่ยัง
ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 
     3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 114 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
     4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 114 โครงการ ได้
คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มวีัตถุประสงค์ชัดเจนโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉาะเจาะจง 
     5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการ มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลฯ ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่าย
เงินสะสม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของโครงการทั้งหมด ที่ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 114 โครงการ  
   2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
        รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลนายาง ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 - 

 รวม 10 9 90.00  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
   2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการ 

10 8 80.00 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 จริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

   - 

 รวม 10 8 80.00  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการ
ในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10 10 10.00 - 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ (ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
พื้นท่ีติดต่อกัน 

10 9 90.00 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
    2.6 โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

5 โครงการพัฒนา 
ประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 

60 56 93.33  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 5 8.33 - 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 8.33 - 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่ม 
เป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.5 7.50 - 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 8.33 - 

 
 



65 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.5 7.50 - 

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย  
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3 5.00 - 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำเนิดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 5 8.33 - 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศ ชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 6.67 - 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 8.33 - 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 8.33 - 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 8.33 - 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้  
(3) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 8.33 - 

  60 56 93.33  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
(ไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะ) 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนายาง 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  7 46.67 

- หญิง  8 53.33 
2 อายุ    
 - 15-25 ป ี  1 6.67 

- 26-30 ป ี  4 26.67 
- 31-40 ป ี  2 13.33 
- 41-50 ป ี  5 33.33 
- 51-60 ป ี  3 20.00 
- 61-70 ป ี  -  
- 71 ปีขี้นไป  -  

3 อาชีพ    
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1 6.67 

ประกอบอาชีพส่วนตัว  2 13.33 
นักเรียน/นักศึกษา  2 13.33 
เกษตรกร  6 40.00 
รับจ้าง/ลูกจ้าง  4 26.67 
พนักงานบริษัท    
อื่น ๆ    

4 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน  13 86.66 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  -  
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  -  
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  1 6.67 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  -  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  1 6.67 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  -  
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  -  
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  -  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  -  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ 

 -  

 - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  -  
- กลุ่ม หรือองค์กร หรือสมาคม หรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 

 -  

- สื่อมวลชน  -  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -  
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  -  

รวม  15  

 

 

 



68 

 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ตำบลเขาใหญ่ 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  6 30.00 

- หญิง  14 70.00 
2 อายุ    
 - 15-25 ป ี  3 15.00 

- 26-30 ป ี  2 10.00 
- 31-40 ป ี  4 20.00 
- 41-50 ป ี  5 25.00 
- 51-60 ป ี  4 20.00 
- 61-70 ป ี  2 10.00 
- 71 ปีขี้นไป  -  

3 อาชีพ    
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  -  

ประกอบอาชีพส่วนตัว  7 35.00 
นักเรียน/นักศึกษา  1 5.00 
เกษตรกร  8 40.00 
รับจ้าง/ลูกจ้าง  3 15.00 
พนักงานบริษัท  1 5.00 
อื่น ๆ  -  

4 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน  15 75.00 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  -  
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  2 10.00 
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  -  
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  -  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  1 5.00 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  -  
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  -  
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  -  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  -  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ 

 -  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  2 10.00 
- กลุ่ม หรือองค์กร หรือสมาคม หรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 

 -  

- สื่อมวลชน  -  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -  
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  -  

รวม  20  
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ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ตำบลดอนขุนห้วย 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  7 58.33 

- หญิง  5 41.67 
2 อายุ    
 - 15-25 ป ี  1 8.33 

- 26-30 ป ี  2 16.67 
- 31-40 ป ี  3 25.00 
- 41-50 ป ี  2 16.67 
- 51-60 ป ี  3 25.00 
- 61-70 ป ี  1 8.33 
- 71 ปีขี้นไป  -  

3 อาชีพ    
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2 16.67 

ประกอบอาชีพส่วนตัว  4 33.33 
นักเรียน/นักศึกษา  1 8.33 
เกษตรกร  4 33.33 
รับจ้าง/ลูกจ้าง  1 8.33 
พนักงานบริษัท  -  
อื่น ๆ  -  

4 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน  10 83.33 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  -  
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  -  
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  -  
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  -  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  -  
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  -  
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  -  
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  -  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  -  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ 

 -  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  -  
- กลุ่ม หรือองค์กร หรือสมาคม หรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 

 -  

- สื่อมวลชน  -  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -  
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  2 16.67 

รวม  12  

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1) จากการสุ่มสอบถาม พบว่า เป็นชาย 20 คน เป็นหญิง 27 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน 
  2) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 15-70 ปี  
  3) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
  4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล 
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    3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายาง 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง   
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ท่านอาศัยอยู่  
   ตำบลนายาง   (15 คน) 
   ตำบลเขาใหญ่ (20คน ) 
   ตำบลดอนขุนห้วย (12 คน) 
 1.2 เพศ   
   ชาย  (20 คน)  
   หญิง (27 คน) 
 1.3 อายุ 
   15-25 ปี (5 คน)    26-30 ปี (8คน)   31-40 ปี (9 คน)   41-50 ปี (12 คน) 
   51-60 ปี (10 คน)  61-70ป ี(3 คน)   71 ปี ขึ้นไป 
 1.4 อาชีพ 
   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3 คน)  ประกอบอาชีพส่วนตัว (13 คน)  
   นักเรียน/นักศึกษา (4 คน)     เกษตรกร (18 คน)  
   รับจ้าง/ลูกจ้าง (8 คน)    พนักงานบริษัท (1 คน)   อ่ืน ๆ   
  
2. โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความพึงพอใจ 

ที ่ รายการข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ  
พอใจ ปรับปรุง 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง  

ป้ายบอกทาง/ป้ายจราจร หรือไฟจราจรในเขตเทศบาล 
78.72 21.28 

2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานไม้หรือสะพาน คสล. 
ท่ีดูแลโดยเทศบาล 

70.21 29.79 

3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน้ำประปาโดยเทศบาล 70.45 29.55 
4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการให้บริการน้ำประปาท่ีดำเนินการ 

โดยเทศบาล 
68.89 31.45 

5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำ/ บ่อน้ำบาดาล ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล 

60.00 40.00 

6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของเทศบาลในการสูบน้ำในช่วงน้ำท่วม 72.92 27.08 
7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของ เทศบาล ในการจัดหาน้ำ 

ในช่วงภัยแล้ง 
76.60 23.40 

8 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการพัฒนาหรือการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลท่ีมีความต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอน 

76.60 23.40 

ด้านผังเมือง 
1 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมือง 81.25 18.75 
2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น

ของเทศบาลในระหว่างปี 
66.67 33.33 
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ที ่ รายการข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจมาก พอใจ 
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   

1 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากเทศบาล 75.00 25.00 
2 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ีเทศบาลจัดให้มีขึ้น 85.42 14.58 
3 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจากเทศบาล 83.33 16.67 
4 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดยเทศบาล 83.33 16.67 
5 ความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริม

สุขภาพจากเทศบาล 
81.25 18.75 

6 ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟู
สุขภาพจากเทศบาล 

79.17 20.83 

7 ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพ
จากเทศบาล 

72.92 27.08 

ด้านการศึกษา 
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ี

ได้รับจากเทศบาล 
76.09 23.91 

2 ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสท่ีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก เทศบาล 

64.58 35.42 

3 ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซ่ึง 
เทศบาล ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

79.17 20.83 

4 ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจัดการศึกษาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีดำเนินการโดยเทศบาล 

85.42 14.58 

5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนของเทศบาลหรือการจัด
การศึกษาของเทศบาล 

87.50 12.50 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
1 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี อปท.พัฒนาขึ้น

หรือบำรุงรักษา 
58.33 41.67 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นท่ีเทศบาล 
62.50 37.50 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟื้นฟู การอนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

ประเพณี สถานท่ีสำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ท่ีดำเนินการหรือสนับสนุน
โดยเทศบาล 

79.17 20.83 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1 ความพึงพอใจของประชาชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล  

ต่อการดำเนินงานของเทศบาล 
85.56 14.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3.3  แผนการดำเนินงาน 
 3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         3.3.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายแฉล่ม หมู่ท่ี 6   

ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พัก ท่อขนาด dia. 0.60 ยาว 
88.00 เมตร    

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พัก ท่อขนาด dia. 0.60 ยาว 
88.00 เมตร    

146,000 146,000 100.00 100.00 

2 ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบป้ายจราจร และกระจกโค้ง   
หมู่ท่ี 3,6,7,8  ต.นายาง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

ติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน 5 
จุด ป้ายจราจร จำนวน 9 ป้าย 
และกระจกโค้ง จำนวน 3 จุด 

ติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน 5 
จุด ป้ายจราจร จำนวน 9 ป้าย 
และกระจกโค้ง จำนวน 3 จุด 

210,000 188,000 100.00 100.00 

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมส่วนขยายภายใน
หมู่บ้านเนินทราย หมู่ท่ี  5 ต.นายาง  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.50-8.00 
เมตร ระยะทางยาว 620.00 
เมตร หนา  0.04  เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 4.50-8.00 
เมตร ระยะทางยาว 620.00 
เมตร หนา  0.04  เมตร 

1,147,000 895,000 100.00 100.00 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน 
นาทดลอง-บ้านไร่ หมู่ท่ี 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 390.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 390.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

1,600,000 1,328,000 100.00 100.00 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางใจ หมู่ท่ี 2  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
ระยะ ทางยาว 71.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร   

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
ระยะ ทางยาว 71.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร   

156,000 150,000 100.00 100.00 

6 ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการติดตั้งไฟกระพริบ  
จำนวน 5 จุด   

โดยทำการติดตั้งไฟกระพริบ  
จำนวน 5 จุด   

153,000 153,000 100.00 100.00 

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน-
บ้านห้วยหินล่าง หมู่ท่ี 4  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาวรวม 224.00  
เมตร หนา 0.05 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 610,000 0 100.00 0.00 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจือ หมู่ท่ี 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  
ระยะทางยาว  232.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  
ระยะทางยาว  232.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

259,000 259,000 100.00 100.00 

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรทับทิม หมู่ท่ี  6 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.325 
เมตร ระยะทางยาว 19.70 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.325 
เมตร ระยะทางยาว 19.70 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

107,000 107,000 100.00 100.00 

72 



ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาว- 

หุบกะพง หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 – 7.50 
เมตร ระยะทางยาว 2,503.00 
เมตร  หนา  0.04  เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 4,820,000 0 100.00 0.00 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านจัดสรร ซอย 3 หมู่ท่ี 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

109,000 106,000 100.00 100.00 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจัดสรร ซอย 2 หมู่ท่ี 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 89.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 89.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

168,000 163,000 100.00 100.00 

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อ ค.ส.ล. 
บริเวณถนนบ้านไร่บน ถึง โครงการบีชวัลเลย์ หมู่ท่ี  9  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ระยะทางยาว 227.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร และวางท่อ ค.ส.ล. 
dia 0.06 เมตร, dia 1.00 
เมตร ระยะทางยาว 466.00 
เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ระยะทางยาว 227.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร และวางท่อ ค.ส.ล. 
dia 0.06 เมตร, dia 1.00 
เมตร ระยะทางยาว 466.00 
เมตร 

1,695,000 1,559,000 100.00 100.00 

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่บน 
หมู่ท่ี 9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,280.00 เมตร  
หนา  0.04  เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 2,100,000 0 100.00 0.00 

15 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 665,000 0 100.00 0.00 

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย  
(ซอย 2-ซอย 3) หมู่ท่ี 5 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะ ทางยาว 599.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะ ทางยาว 599.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

1,824,000 1,368,000 100.00 100.00 

รวม 15,769,000 6,422,000   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานเคหะและชุมชน 
 2) พบว่ามีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563) จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานเคหะและชุมชน  
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        3.3.1.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่  

อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
ขนาดสันฝายสูง 1.20 เมตร 
พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร 

ขนาดสันฝายสูง 1.20 เมตร 
พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร 

390,000 387,000 100.00 100.00 

2 ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร 

กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร 

218,000 218,000 100.00 100.00 

3 ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ท่ี 1 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ท่ี 3,5 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ขุดลอกลำห้วยยาง กว้าง 
3.00-15.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 4,300.00 เมตร 

ขุดลอกลำห้วยยาง กว้าง 
3.00-15.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 4,300.00 เมตร 

480,000 480,000 100.00 100.00 

4 ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมูท่ี 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ขุดลอกลำห้วยประโหมด กว้าง 
5.00-7.00 เมตร ยาว 
7,000.00 เมตร 

ขุดลอกลำห้วยประโหมด กว้าง 
5.00-7.00 เมตร ยาว 
7,000.00 เมตร 

400,000 400,000 100.00 100.00 

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

- สายหลังบ่อปลา  
- สายข้างปั๊มน้ำมันบางจาก - 
สายบ้านนายสม  
- สายคลองชลประทานถึงถนน
คอนกรีต  
- สาย กม.5  

- สายหลังบ่อปลา  
- สายข้างปั๊มน้ำมันบางจาก - 
สายบ้านนายสม  
- สายคลองชลประทานถึงถนน
คอนกรีต  
- สาย กม.5  

90,500 90,000 100.00 100.00 

6 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

- สายจากคลองถึงลำห้วย 
ประโหมด  
- สาย 1  
- สายบ้านนางหาด  
- สายนายนาค  

- สายจากคลองถึงลำห้วย 
ประโหมด  
- สาย 1  
- สายบ้านนางหาด  
- สายนายนาค  

118,000 112,000 100.00 100.00 

7 ขุดลอกหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

- สายคลองชลประทาน- 
ห้วยประโหมด  
- สายฝั่งทิศตะวันออก  

- สายคลองชลประทาน- 
ห้วยประโหมด  
- สายฝั่งทิศตะวันออก  

28,000 24,000 100.00 100.00 

รวม 1,724,500 1,711,000   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการในแผนงานการเกษตร 
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 3.3.1.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำประปาเทศบาล 

หมู่ท่ี 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
สูง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 
213.00  เมตร 

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
สูง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 
213.00  เมตร 

819,000 810,000 100.00 100.00 

2 ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้านหนองยาว (จากแยกถนนบายพาส-
หนองยาว)  หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาว
รวม 355.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 172,000 0 100.00 0.00 

3 ขยายเขตประปา ถนนหนองยาว-บายพาส (ฝั่งใต้) หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม.ระยะทางยาวรวม 
1,680.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 634,000 0 100.00 0.00 

4 ปรับปรุงท่อประปาสายถนนหนองยาว-บายพาส (ฝั่งเหนือ)  
หมู่ท่ี 7  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา 
HDPE dia.110 มม. ระยะทาง
ยาวรวม 628.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 317,000 0 100.00 0.00 

5 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา  หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวร
สูบน้ำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร  หรือพื้นท่ี 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48.00  
ตารางเมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 640,000 0 100.00 0.00 

6 ปรับปรุงท่อประปา สายแยก ซอย 3 ตะวันออก ถึง โครงการชะอำ 
พูลวิลล่า หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา 
HDPE dia.75 มม. ระยะทาง
ยาวรวม 480.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 238,000 0 100.00 0.00 

7 ปรับปรุงท่อประปา บริเวณ ซอย 3 - ซอย 2 ตะวันตก หมู่ท่ี 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา 
HDPE dia.63 มม. , HDPE 
dia.110 มม. HDPE dia.160 
มม. ระยะทางยาวรวม 
2,039.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 1,280,000 0 100.00 0.00 

8 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา 
HDPE dia.160 มม. ระยะทาง
ยาวรวม 2,860.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 1,684,000 0 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
9 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 ตะวันออก หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่  

อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 
โดยทำการวางท่อประปา 
HDPE dia.160 มม.ระยะทาง
ยาวรวม 1,556.00 เมตร 

ทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม.ระยะทางยาวรวม 
1,556.00 เมตร 

1,015,000 750,000 100.00 100.00 

10 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 5 ตะวันออก  หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา 
HDPE dia.160 มม. ระยะทาง
ยาวรวม 940.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 607,000 0 100.00 0.00 

11 ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายเหวิก หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 
110 มม. ระยะทางยาว  
570.00 เมตร 

ทำการวางท่อ HDPE dia. 
110 มม. ระยะทางยาว  
570.00 เมตร 

230,500 230,000 100.00 100.00 

12 ขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึง บ้านนางสาวประเทือง   
หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE dia 
110 มม. ระยะทางยาว 
435.00 เมตร 

ทำการวางท่อ HDPE dia 110 
มม. ระยะทางยาว 435.00 
เมตร 

199,000 199,000 100.00 100.00 

13 ขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE dia 
110 มม. ระยะทางยาว 
208.00 เมตร 

ทำการวางท่อ HDPE dia 110 
มม. ระยะทางยาว 208.00 
เมตร 

120,900 120,000 100.00 100.00 

รวม 7,956,400 2,109,000   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานการพาณิชย์ 
 2) พบว่ามีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563) จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานการพาณิชย์  
 
 3.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
         3.3.2.1 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 

จำนวน 3,097 ราย 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 
จำนวน 3,097 ราย 

23,467,400 22,816,500 
 

100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในเขตเทศบาลฯ  

จำนวน 600 ราย 
ผู้พิการในเขตเทศบาลฯ  
จำนวน 600 ราย 

5,044,400 4,224,800 100.00 100.00 

3 เบื้อยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลฯ 
จำวนวน 75 ราย 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลฯ 
จำวนวน 75 ราย 

414,000 412,500 
 

100.00 100.00 

รวม 28,925,800 27,453,800   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานงบกลาง 
 

         3.3.2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน จัดอบรมประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 
100 คน 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
เข้ารับการอบรม  
จำนวน 80 คน 
 

30,000 21,100 100.00 80.00 

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน จำนวน 30 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 50,000 0 100.00 0.00 

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมฝึกซ้อมเจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนของเทศบาลตำบล 
นายางและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 20,000 0 100.00 0.00 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัย  
(อปพร.) 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและเจ้าหน้าท่ีประจำ
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบล 
นายาง จำนวน 70 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 100.00 00.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
5 โครงการกู้ชีพกู้ภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ี
เทศบาลฯ พื้นท่ีใกล้เคียง ด้วย
ความรวดเร็ว ปลอดภัย และ
ความถูกต้องตามมาตรฐาน 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 100.00 0.00 

6 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน จัดอบรมนักเรียน  
จำนวน 100 คน 

ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

0 0 100.00 100.00 

รวม 300,000 21,100   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         3.3.2.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลฯ และเด็กระดับ
อนุบาล ถึง ประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.   

ค่าอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลฯ และเด็กระดับ
อนุบาล ถึง ประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.   

3,187,000 3,131,596 100.00 100.00 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 10 ศูนย์ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 10 ศูนย์ 

2,341,910 2,341,570 100.00 100.00 

3 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก จัดอบรมพนักงานครู และ
ผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการสอนระดับ
ปฐมวัย   

อบรมพนักงานครู และผู้ดูแล
เด็ก เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการสอนระดับปฐมวัย   

100,000 99,900 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กท้ัง 10 ศูนย์ ในสังกัด
เทศบาลตำบลนายาง  
จำนวน 90 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 30,000 0 100.00 0.00 

5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ ท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียน เข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 360,000 356,280 100.00 100.00 

6 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองยาว  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองยาว  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

1,904,000 1,643,820 
 

100.00 100.00 

7 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่ อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนชาวไร่  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนชาวไร่  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

660,000 660,000 100.00 100.00 

8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน  
เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน  
เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6  

600,000 598,420 
 

100.00 100.00 

9 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านเนินทราย  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านเนินทราย  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

140,000 140,000 100.00 100.00 

10 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

496,000 466,000 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
11 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหุบกะพง อุดหนุนงบประมาณให้แก่

โรงเรียนบ้านหุบกะพง  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหุบกะพง  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

520,000 468,840 100.00 100.00 

12 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอน  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอน  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

88,000 28,000 100.00 100.00 

13 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านนายาง  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านนายาง  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

680,000 612,080 100.00 100.00 

14 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
อนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
อนุบาล – ป.6  

740,000 740,000 100.00 100.00 

15 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

540,000 540,000 100.00 100.00 

16 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ จัด
กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ให้นักเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ จัด
กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ให้นักเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน 

150,000 150,000 100. 00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
17 โครงการแข่งขันสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะ อุดหนุนงบประมาณให้แก่

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อน
เพชร จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จำนวน 10 โรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อน
เพชร จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จำนวน 10 โรงเรียน 

50,000 50,000 100.00 100.00 

18 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชร ดำเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตน 
เองเขื่อนเพชร ดำเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
ในเขตเทศบาล จำนวน 10 
โรงเรียน 

105,000 105,000 100.00 100.00 

19 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว  
หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดกว้าง 
20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
316.00 ตารางเมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

4,500,000 0 100.00 0.00 

20 โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชาวไร่ หมู่ท่ี 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการเทพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดพ้ืนท่ีทำการไม่
น้อยกว่า 75 ตารางเมตร 
หนา 0.10 เมตร 

ทำการเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดพ้ืนท่ีทำการไม่
น้อยกว่า 75 ตารางเมตร 
หนา 0.10 เมตร 

72,000 72,000 100.00 100.00 

21 โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านร่องระกำ หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการเทพ้ืนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 14.60 
เมตร ยาว 17.20 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีทำการ
ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

ทำการเทพื้นคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 14.60 
เมตร ยาว 17.20 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีทำการ
ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

81,000 75,700 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
22 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเผาถ่าน หมู่ท่ี 3  

ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
ต่อเติมหลังคาขนาดกว้าง 9.00 
เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
100.00 ตารางเมตร 

ต่อเติมหลังคาขนาดกว้าง 9.00 
เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
100.00 ตารางเมตร 

123,000 114,950 100.00 100.00 

รวม 17,467,910 12,394,156   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานการศึกษา 
 2) พบว่ามีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563) จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานการศึกษา 
 3) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานการศึกษา 
         3.3.2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก(สำรวจลูกน้ำ
ยุงลาย/แนะนำการป้องกันการ
เกิดลูกน้ำยุงลาย/ใส่ทราย 
อะเบท ป้องกันลูกน้ำยุงลาย 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 100.00 0.00 

2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน จัดฝึกอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม. 
ประชุม อสม.ต่อเน่ือง จัด
กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ 

ฝึกอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม. 
ในเขตเทศบาลฯ 

200,000 84,220 100.00 100.00 

3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยา
คุมกำเนิดสุนัขและแมว จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดหา
เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง 
มือและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลตำบลนายาง    

200,000 166,825 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง ดำเนินการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ/กิจกรรม  
ให้ความรู้ด้านสุขภาพท้ัง
ร่างกาย จิตใจ และด้านการ
เรียนรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
แก่ผู้สูงอายุ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรม  
ให้ความรู้ด้านสุขภาพท้ัง
ร่างกาย จิตใจ และด้านการ
เรียนรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 

300,000 300,000 100.00 100.00 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้าน สาธารณสุข 
ได้แก่ โรคเอดส์/แม่วัยใส/ 
ท้องก่อนแต่ง/ยาเสพติด  
เป็นต้น 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 100.00 0.00 

6 โครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดต้ังชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ
เทศบาลตำบลนายาง  พร้อม
ออกให้บริการประชาชน 
ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจน
จัดหาค่าวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เวชภัณฑ์และยา 
วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุ
เชื้อเพลิง เป็นต้น 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 100.00 0.00 

7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ อบรมประชาชนจิตอาสา 
ในเขตเทศบาลฯ   

อบรมประชาชนจิตอาสา 
ในเขตเทศบาลฯ   

160,000 159,451 100.00 100.00 

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จัดอบรมประชาชนเพศหญิง 
อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาล
และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
ท้ัง 28 ชุมชน 

อบรมประชาชนเพศหญิง  
อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

90,100 82,500 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

TO BE NUMBER ONE 
จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

อบรมเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง 

309,900 309,500 100.00 100.00 

รวม  1,560,000 1,102,496   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสาธารณสุข 
 2) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสาธารณสุข 
         3.3.2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ 

และกิจกรรมนันทนาการ 
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนว 
ความคิดและประสบการณ์ ได้
รู้สึกผ่อนคลายด้านร่างกาย
และจิตใจ 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 100.00 00.00 

2 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพ่ือชีวิตคนพิการท่ีสดใส จัดอบรมและมอบเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โดยออก 
ให้บริการบริเวณศาลา
กลางบ้านทุกชุมชนเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ 
แก่คนพิการ 

ไม่ได้ดำเนินการ 20,000 0 100.00 00.00 

รวม 120,000 0   

 1) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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         3.3.2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 

และเยาวชน 
จัดอบรมและทำกิจกรรมให้แก่
คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชน เด็กและเยาวชนท่ีเป็น
เครือข่าย ท้ัง 28 ชุมชน  
เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมี
การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน
ตำบล ให้เด็กและเยาวชน
ทำงานด้วยตนเอง ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจ
กระบวนการทำงาน 

ไม่ได้ดำเนินการ 10,000 0 100.00 0.00 

2 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้าน 
ต่าง ๆ เป็นรายครัวเรือนใน
เขตเทศบาล จำนวน 28 
ชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชน 

ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ จำนวน   4,398    
ครัวเรือน 

20,000 0 100.00 100.00 

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี  
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

จัดอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่ผู้นำชุมชน  องค์กรสตรี 
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และชุมชน และ
นำแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุง 
ปรับใช้ในชุมชน 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 100.00 0.00 

4 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ท่ีทำ
การปกครองอำเภอชะอำ 
(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
ชะอำ ศป.ปส. อ.ชะอำ)  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ท่ีทำ
การปกครองอำเภอชะอำ 
(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
ชะอำ ศป.ปส. อ.ชะอำ)  

10,000 10,000 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
  เพื่อดำเนินโครงการชะอำรวม

ใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด 

เพื่อดำเนินโครงการชะอำรวม
ใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด 

    

5 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  ประจำปี 2562 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำ
การปกครองอำเภอชะอำ (ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
ชะอำ ศป.ปส. อ.ชะอำ) เพื่อ
ดำเนินโครงการสนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำ
การปกครองอำเภอชะอำ (ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
ชะอำ ศป.ปส. อ.ชะอำ) เพื่อ
ดำเนินโครงการสนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000 10,000 100.00 100.00 

รวม 150,000 20,000   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 2) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         3.3.2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

1. ประชาชนในชุมชนและ
บุคคลท่ัวไปในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง  
2. ถวายเครื่องราชสักการะ 
ประดับธงสัญลักษณ์ ประดับ
ธงชาติ ประดับไฟ 

จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

150,000 61,150 100.00 100.00 

2 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในวัน
สงกรานต์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
เช่น การสรงน้ำพระ การจัดขบวน
แห่ของชุมชน การรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ การก่อพระเจดีย์ทราย 
ฯลฯ 

จัดงานวันสงกรานต์ 450,000 449,610 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่

แห่งชาติ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลา พิธีถวายพระพรชัย  
รำถวายพระพร การมอบ
ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น 
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดงานวันแม่แห่งชาติ 60,000 59,750 100.00 100.00 

4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพ่อ
แห่งชาติ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลา พิธีถวายพระพรชัย  
รำถวายพระพร และอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

0 0 100.00 100.00 

5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เข้าพรรษา โดยมีพิธีหล่อเทียน 
จำนำพรรษา และนำเทียนไป
ถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา 
เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมหล่อเทียน 
จำนำพรรษา และนำเทียนไป
ถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 

35,000 34,550 100.00 100.00 

6 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้านเพลงพวงมาลัย จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
สอนขับร้องเพลงพวงมาลัย 
เป็นต้น โดยมีเด็ก และเยาวชน 
ร่วมกิจกรรมท้ังหมด 28 
ชุมชน 

จัดกิจกรรมการสอนขับร้อง
เพลงพวงมาลัย 

50,000 49,600 
 

100.00 100.00 

7 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ตระกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เปตอง  
กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น  โดยมี
ชุมชนเข้าร่วม จำนวน 28 
ชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 199,890 100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
8 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเล่ย์-  
บอล ฟุตบอล เปตอง กีฬา
พื้นบ้าน เป็นต้น   

จัดการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

100,000 99,880 100.00 100.00 

9 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กว้าง  20.00  เมตร ยาว  
57.00  เมตร หนา  0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อย
กว่า 1,140.00  ตารางเมตร 

กว้าง  20.00  เมตร ยาว  
57.00  เมตร หนา  0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อย
กว่า 1,140.00  ตารางเมตร 

1,000,000 960,000 100.00 100.00 

รวม 2,045,000 1,914,430   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         3.3.2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการงานพระนครคีรี- เมืองเพชร ครั้งท่ี 33 ประจำปี 2562   อุดหนุนงบประมาณให้แก่

อำเภอชะอำ ดำเนินโครงการ
ประเพณีท้องถิ่นงานพระนคร
คีรี-เมืองเพชร ครั้งท่ี 33 
ประจำปี 2562 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
อำเภอชะอำ ดำเนินโครงการ
ประเพณีท้องถิ่นงานพระนคร
คีรี-เมืองเพชร ครั้งท่ี 33 
ประจำปี 2562 

40,000 40,000 100.00 100.00 

2 โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร”  ครั้งท่ี 33  
ประจำปี พ.ศ. 2562   

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี 
ดำเนินโครงการจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร ครั้งท่ี 33 
ประจำปี 2562 

ไม่ใช้งบประมาณ 
(สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  
คืนเงิน 20,000 บาท) 

20,000 0 100.00 100.00 

รวม 60,000 40,000   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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3.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 
         3.3.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี 

ในเขตเทศบาล 
ฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่สตรี
และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 
เช่น การทำขนมชนิดต่าง ๆ 
เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพ และ
สามารถหารายได้เสริมหลัง 
จากได้รับการฝึกอบรม 

ไม่ได้ดำเนินการ 30,000 0 100.00 0.00 

รวม 30,000 0   

 1) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         3.3.3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร  

แผงลอยจำหน่ายอาหาร 
จัดอบรม / และกิจกรรม
รณรงค์อาหารสะอาดรสชาติ
อร่อยแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร / แผงลอย
จำหน่ายอาหาร เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 

ไม่ได้ดำเนินการ 50,000 0 100.00 0.00 

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการ
เพื่อให้เข้าใจบทบาทการได้รับ
ความคุ้มครองทั้งในฐานะเป็น
ผู้ประกอบการและในฐานะ
เป็นผู้บริโภค 

ไม่ได้ดำเนินการ 20,000 0 100.00  

รวม 70,000 0   

 1) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสาธารณสุข 
 3.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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         3.3.4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม / จัดกิจกรรม  

กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีในเขต
เทศบาลตำบลนายาง เพื่อ
สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน 
เยาวชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

100,000 95,827 100.00 100.00 

รวม 30,000 95,827   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสาธารณสุข 
 3.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         3.3.5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี และสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร 

จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี และสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร 

380,000 344,655 100.00 100.00 

2 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(กรณีครบวาระ) 

ดำเนินการเลือกตั้งให้มีสมาชิก
สภาเทศบาล และนายก 
เทศมนตรี ตามจำนวนและ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กำหนด และสนับสนุนให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ไม่ได้ดำเนินการ 700,000 0 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
3 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 

ได้แก่กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
การบำเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทศบาล 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 
ได้แก่กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
การบำเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทศบาล 

25,000 5,549 100.00 100.00 

4 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
แบบไร้สาย UHF-FM  หมู่ท่ี 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายและติดตั้งเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย 
UHF-FM ประกอบด้วย 
1. ชุดเครื่องรับทยุกระจายเสียง
แบบไร้สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย  
1 ระบบ รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
และติดตั้งเครื่องรับวิทยุ 
กระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-
FM ประกอบด้วย 
1. ชุดเครื่องรับทยุกระจายเสียง
แบบไร้สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย  
1 ระบบ 

332,000 330,000 100.00 100.00 

รวม 1,437,000 680,204   

 1) พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 2) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ตำบลนายาง 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  7 46.67 

- หญิง  8 53.33 
2 อายุ    
 - 15-25 ป ี  1 6.67 

- 26-30 ป ี  4 26.67 
- 31-40 ป ี  2 13.33 
- 41-50 ป ี  5 33.33 
- 51-60 ป ี  3 20.00 
- 61-70 ป ี  -  
- 71 ปีขี้นไป  -  

3 อาชีพ    
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1 6.67 

ประกอบอาชีพส่วนตัว  2 13.33 
นักเรียน/นักศึกษา  2 13.33 
เกษตรกร  6 40.00 
รับจ้าง/ลูกจ้าง  4 26.67 
พนักงานบริษัท    
อื่น ๆ    

4 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน  13 86.66 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  -  
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  -  
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  1 6.67 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  -  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  1 6.67 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  -  
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  -  
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  -  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  -  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ 

 -  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  -  
- กลุ่ม หรือองค์กร หรือสมาคม หรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 

 -  

- สื่อมวลชน  -  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -  
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  -  

รวม  15  
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ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ตำบลเขาใหญ่ 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  6 30.00 

- หญิง  14 70.00 
2 อายุ    
 - 15-25 ป ี  3 15.00 

- 26-30 ป ี  2 10.00 
- 31-40 ป ี  4 20.00 
- 41-50 ป ี  5 25.00 
- 51-60 ป ี  4 20.00 
- 61-70 ป ี  2 10.00 
- 71 ปีขี้นไป  -  

3 อาชีพ    
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  -  

ประกอบอาชีพส่วนตัว  7 35.00 
นักเรียน/นักศึกษา  1 5.00 
เกษตรกร  8 40.00 
รับจ้าง/ลูกจ้าง  3 15.00 
พนักงานบริษัท  1 5.00 
อื่น ๆ  -  

4 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน  15 75.00 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  -  
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  2 10.00 
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  -  
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  -  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  1 5.00 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  -  
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  -  
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  -  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  -  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ 

 -  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  2 10.00 
- กลุ่ม หรือองค์กร หรือสมาคม หรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 

 -  

- สื่อมวลชน  -  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -  
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  -  

รวม  20  
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ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

ตำบลดอนขุนห้วย 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  7 58.33 

- หญิง  5 41.67 
2 อายุ    
 - 15-25 ป ี  1 8.33 

- 26-30 ป ี  2 16.67 
- 31-40 ป ี  3 25.00 
- 41-50 ป ี  2 16.67 
- 51-60 ป ี  3 25.00 
- 61-70 ป ี  1 8.33 
- 71 ปีขี้นไป  -  

3 อาชีพ    
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2 16.67 

ประกอบอาชีพส่วนตัว  4 33.33 
นักเรียน/นักศึกษา  1 8.33 
เกษตรกร  4 33.33 
รับจ้าง/ลูกจ้าง  1 8.33 
พนักงานบริษัท  -  
อื่น ๆ  -  

4 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน  10 83.33 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  -  
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  -  
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  -  
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  -  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  -  
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  -  
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  -  
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  -  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  -  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่น ๆ 

 -  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  -  
- กลุ่ม หรือองค์กร หรือสมาคม หรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว 

 -  

- สื่อมวลชน  -  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -  
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  2 16.67 

รวม  12  

 จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1) จากการสุ่มสอบถาม พบว่า เป็นชาย 20 คน เป็นหญิง 27 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน 
  2) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 15-70 ปี  
  3) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
  4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล 
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4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายาง 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง   
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ท่านอาศัยอยู่  
   ตำบลนายาง   (15 คน) 
   ตำบลเขาใหญ่ (20คน ) 
   ตำบลดอนขุนห้วย (12 คน) 
 1.2 เพศ   
   ชาย  (20 คน)  
   หญิง (27 คน) 
 1.3 อายุ 
   15-25 ปี (5 คน)    26-30 ปี (8คน)   31-40 ปี (9 คน)   41-50 ปี (12 คน) 
   51-60 ปี (10 คน)  61-70ป ี(3 คน)   71 ปี ขึ้นไป 
 1.4 อาชีพ 
   รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3 คน)  ประกอบอาชีพส่วนตัว (13 คน)  
   นักเรียน/นักศึกษา (4 คน)     เกษตรกร (18 คน)  
   รับจ้าง/ลูกจ้าง (8 คน)    พนักงานบริษัท (1 คน)   อ่ืน ๆ   
  
2. โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความพึงพอใจ 

ที ่ รายการข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจมาก พอใจ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง  
ป้ายบอกทาง/ป้ายจราจร หรือไฟจราจรในเขตเทศบาล 

78.72 21.28 

2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานไม้หรือสะพาน คสล. 
ท่ีดูแลโดยเทศบาล 

70.21 29.79 

3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน้ำประปาโดยเทศบาล 70.45 29.55 
4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อความเพียงพอในการให้บริการน้ำประปาท่ีดำเนินการ 

โดยเทศบาล 
68.89 31.45 

5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำ/ บ่อน้ำบาดาล ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล 

60.00 40.00 

6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของเทศบาลในการสูบน้ำ 
ในช่วงน้ำท่วม 

72.92 27.08 

7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของ เทศบาล ในการจัดหาน้ำ 
ในช่วงภัยแล้ง 

76.60 23.40 

8 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการพัฒนาหรือการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลท่ีมีความต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอน 

76.60 23.40 

ด้านผังเมือง 
1 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อสภาพภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมือง 81.25 18.75 
2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น

ของเทศบาลในระหว่างปี 
66.67 33.33 
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ที ่ รายการข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ  
พอใจ ปรับปรุง 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   
1 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากเทศบาล 75.00 25.00 
2 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีท่ีเทศบาลจัดให้มีขึ้น 85.42 14.58 
3 ความพึงพอใจของสตรีท่ีมีต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจากเทศบาล 83.33 16.67 
4 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดยเทศบาล 83.33 16.67 
5 ความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริม

สุขภาพจากเทศบาล 
81.25 18.75 

6 ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟู
สุขภาพจากเทศบาล 

79.17 20.83 

7 ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพ
จากเทศบาล 

72.92 27.08 

ด้านการศึกษา 
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ี

ได้รับจากเทศบาล 
76.09 23.91 

2 ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสท่ีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก เทศบาล 

64.58 35.42 

3 ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซ่ึง 
เทศบาล ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

79.17 20.83 

4 ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษต่อการจัดการศึกษาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะท่ีดำเนินการโดยเทศบาล 

85.42 14.58 

5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนของเทศบาลหรือการจัด
การศึกษาของเทศบาล 

87.50 12.50 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
1 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี อปท.พัฒนาขึ้น

หรือบำรุงรักษา 
58.33 41.67 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นท่ี อปท. 
62.50 37.50 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟื้นฟู การอนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

ประเพณี สถานท่ีสำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ท่ีดำเนินการหรือสนับสนุน
โดยเทศบาล 

79.17 20.83 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1 ความพึงพอใจของประชาชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล  

ต่อการดำเนินงานของเทศบาล 
85.56 14.44 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4.3 แผนการดำเนินงาน 
      4.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             4.3.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก 

บริเวณบ้านนายแฉล่ม หมู่ท่ี 6   
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พัก ท่อขนาด dia. 0.60 ยาว 
88.00 เมตร    

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก  
ท่อขนาด dia. 0.60 ยาว 88.00 
เมตร    

146,000 146,000 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพักขนาด dia. 0.60 
ยาว 88.00 เมตร    

100.00 100.00 

2 ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบป้าย
จราจร และกระจกโค้ง หมู่ที่ 3,6,7,8  
ต.นายาง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

ติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน 5 จุด 
ป้ายจราจร จำนวน 9 ป้าย และ
กระจกโค้ง จำนวน 3 จุด 

ติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน 5 จุด ป้าย
จราจร จำนวน 9 ป้าย และกระจก
โค้ง จำนวน 3 จุด 

210,000 188,000 สัญญาณจราจร ไฟกระพริบ
ป้ายจราจร จำนวน 9 ป้าย 
และกระจกโค้ง จำนวน 3 จุด 

100.00 100.00 

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อมส่วนขยายภายใน
หมู่บ้านเนินทราย หมู่ท่ี  5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 4.50-8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 620.00 เมตร 
หนา  0.04  เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 4.50-8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 620.00 เมตร หนา  
0.04  เมตร 

1,147,000 895,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อมส่วนขยาย
กว้าง 4.50-8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 620.00 เมตร 
หนา  0.04  เมตร 

100.00 100.00 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เลียบคลองชลประทาน  
นาทดลอง-บ้านไร่ หมู่ท่ี 8 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 390.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 390.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

1,600,000 1,328,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 390.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

100.00 100.00 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางใจ หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
ระยะ ทางยาว 71.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร   

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ระยะ 
ทางยาว 71.00  เมตร  หนา 0.15 
เมตร   

156,000 150,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.50 เมตร  ระยะ ทางยาว 
71.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร   

100.00 100.00 

6 ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ  
หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการติดตั้งไฟกระพริบ  
จำนวน 5 จุด   

ติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน 5 จุด   153,000 153,000 สัญญาณจราจร ไฟกระพริบ 
จำนวน 5 จุด 

100.00 100.00 

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน-
บ้านห้วยหินล่าง หมู่ท่ี 4  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาวรวม 224.00  
เมตร หนา 0.05 เมตร  

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 610,000 0 - 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบ้านนางเจือ หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  
ระยะทางยาว  232.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  
ระยะทางยาว  232.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

259,000 259,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 2.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว  232.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

100.00 100.00 

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเพชรทับทิม หมู่ท่ี  6 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.325 
เมตร ระยะทางยาว 19.70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.325 เมตร 
ระยะทางยาว 19.70 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

107,000 107,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างเฉลี่ย 9.325 เมตร 
ระยะทางยาว 19.70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

100.00 100.00 

10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้านหนองยาว- 
หุบกะพง หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 – 7.50 
เมตร ระยะทางยาว 2,503.00 
เมตร  หนา  0.04  เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 4,820,000 0 - 100.00 0.00 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านจัดสรร ซอย 3 หมู่ท่ี 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 65.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

109,000 106,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

100.00 100.00 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านจัดสรร ซอย 2 หมู่ท่ี 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 89.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 89.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

168,000 163,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

100.00 100.00 

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. และวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณ
ถนนบ้านไร่บน ถึง โครงการบีชวัลเลย์ 
หมู่ท่ี  9  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ระยะทางยาว 227.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร และวางท่อ ค.ส.ล. 
dia 0.06 เมตร, dia 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 466.00 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ระยะทางยาว 227.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.50 เมตร และ
วางท่อ ค.ส.ล. dia 0.06 เมตร, dia 
1.00 เมตร ระยะทางยาว 466.00 
เมตร 

1,695,000 1,559,000 ถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. และวางท่อ ค.ส.ล. 
กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
และวางท่อ ค.ส.ล. dia 0.06 
เมตร, dia 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 466.00 เมตร 

100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
14 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่บน หมู่ท่ี 9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,280.00 เมตร  
หนา  0.04  เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 2,100,000 0 - 100.00 0.00 

15 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 665,000 0 - 100.00 0.00 

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย  
(ซอย 2-ซอย 3) หมู่ท่ี 5  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะ ทางยาว 599.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะ ทางยาว 599.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

1,824,000 1,368,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  กว้าง 6.00 เมตร  
ระยะ ทางยาว 599.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

100.00 100.00 

 
      4.3.1.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

ขนาดสันฝายสูง 1.20 เมตร 
พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร 

ขนาดสันฝายสูง 1.20 เมตร พร้อม
ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร 

390,000 387,000 ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดสันฝายสูง 1.20 เมตร 
พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร 

100.00 100.00 

2 ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร 

กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร 

218,000 218,000 ขุดลอกลำห้วยหิน 
กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร 

100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
3 ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ท่ี 1 ต.ดอนขุน

ห้วย หมู่ท่ี 3,5 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ขุดลอกลำห้วยยาง กว้าง 3.00-
15.00 เมตร ระยะทางยาว 
4,300.00 เมตร 

ขุดลอกลำห้วยยาง กว้าง 3.00-
15.00 เมตร ระยะทางยาว 
4,300.00 เมตร 

480,000 480,000 ขุดลอกลำห้วยยาง  
กว้าง 3.00-15.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,300.00 เมตร 

100.00 100.00 

4 ข ุดลอกลำห ้ วยประโหมด หม ู ท่ี  
2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

ขุดลอกลำห้วยประโหมด กว้าง 
5.00-7.00 เมตร ยาว 7,000.00 
เมตร 

ขุดลอกลำห้วยประโหมด กว้าง 
5.00-7.00 เมตร ยาว 7,000.00 
เมตร 

400,000 400,000 ขุดลอกลำห้วยประโหมด 
กว้าง 5.00-7.00 เมตร  
ยาว 7,000.00 เมตร 

100.00 100.00 

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

- สายหลังบ่อปลา  
- สายข้างปั๊มน้ำมันบางจาก - 
สายบ้านนายสม  
- สายคลองชลประทานถึงถนน
คอนกรีต  
- สาย กม.5  

- สายหลังบ่อปลา  
- สายข้างปั๊มน้ำมันบางจาก - สาย
บ้านนายสม  
- สายคลองชลประทานถึงถนน
คอนกรีต  
- สาย กม.5  

90,500 90,000 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์  
- สายหลังบ่อปลา  
- สายข้างปั๊มน้ำมันบางจาก - 
สายบ้านนายสม  
- สายคลองชลประทานถึง
ถนนคอนกรีต  
- สาย กม.5 

100.00 100.00 

6 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

- สายจากคลองถึงลำห้วย 
ประโหมด  
- สาย 1  
- สายบ้านนางหาด  
- สายนายนาค  

- สายจากคลองถึงลำห้วย 
ประโหมด  
- สาย 1  
- สายบ้านนางหาด  
- สายนายนาค  

118,000 112,000 ขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
- สาย 1  
- สายบ้านนางหาด  
- สายนายนาค 

100.00 100.00 

7 ขุดลอกหมืองสาธารณประโยชน์  
หมู่ท่ี 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี 

- สายคลองชลประทาน- 
ห้วยประโหมด  
- สายฝั่งทิศตะวันออก  

- สายคลองชลประทาน- 
ห้วยประโหมด  
- สายฝั่งทิศตะวันออก  

28,000 24,000 ขุดลอกหมือง
สาธารณประโยชน์  
- สายฝั่งทิศตะวันออก 

100.00 100.00 
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            4.3.1.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณสระน้ำประปาเทศบาล 
หมู่ท่ี 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 
2.30 เมตร ระยะทางยาว 
213.00  เมตร 

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.30 
เมตร ระยะทางยาว 213.00  เมตร 

819,000 810,000 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสระน้ำประปาเทศบาล  
ขนาดสูง 2.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 213.00  เมตร 

100.00 100.00 

2 ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้านหนอง
ยาว (จากแยกถนนบายพาส-หนอง
ยาว)  หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.
เพชรบุร ี

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาวรวม 
355.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 172,000 0 - 100.00 0.00 

3 ขยายเขตประปา ถนนหนองยาว-
บายพาส (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE 
dia.110 มม.ระยะทางยาวรวม 
1,680.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 634,000 0 - 100.00 0.00 

4 ปรับปรุงท่อประปาสายถนน 
หนองยาว-บายพาส (ฝั่งเหนือ)  
หมู่ท่ี 7  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.110 มม. ระยะทางยาวรวม 
628.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 317,000 0 - 100.00 0.00 

5 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบ
น้ำประปา  หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบ
น้ำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร  หรือพื้นท่ี 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48.00  
ตารางเมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 640,000 0 - 100.00 0.00 

6 ปรับปรุงท่อประปา สายแยก ซอย 3 
ตะวันออก ถึง โครงการชะอำพูลวิล
ล่า หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.75 มม. ระยะทางยาวรวม 
480.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 238,000 0 - 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
7 ปรับปรุงท่อประปา บริเวณ ซอย 3 - 

ซอย 2 ตะวันตก หมู่ท่ี 8 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.63 มม. , HDPE dia.110 
มม. HDPE dia.160 มม. 
ระยะทางยาวรวม 2,039.00 
เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 1,280,000 0 - 100.00 0.00 

8 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 
ตะวันออก หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม. ระยะทางยาวรวม 
2,860.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 1,684,000 0 - 100.00 0.00 

9 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 
ตะวันออก หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม.ระยะทางยาวรวม 
1,556.00 เมตร 

ทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม.ระยะทางยาวรวม 
1,556.00 เมตร 

1,015,000 750,000 วางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม.ระยะทางยาว
รวม 1,556.00 เมตร 

100.00 100.00 

10 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 5 
ตะวันออก  หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อประปา HDPE 
dia.160 มม. ระยะทางยาวรวม 
940.00 เมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการในปี 2563 607,000 0 - 100.00 0.00 

11 ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายเหวิก 
หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 
110 มม. ระยะทางยาว  570.00 
เมตร 

ทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. 
ระยะทางยาว  570.00 เมตร 

230,500 230,000 วางท่อ HDPE dia. 110 มม. 
ระยะทางยาว  570.00 เมตร 

100.00 100.00 

12 ขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึง 
บ้านนางสาวประเทือง หมู่ท่ี 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE dia 
110 มม. ระยะทางยาว 435.00 
เมตร 

ทำการวางท่อ HDPE dia 110 มม. 
ระยะทางยาว 435.00 เมตร 

199,000 199,000 วางท่อ HDPE dia 110 มม. 
ระยะทางยาว 435.00 เมตร 

100.00 100.00 

13 ขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ  
หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการวางท่อ HDPE dia 
110 มม. ระยะทางยาว 208.00 
เมตร 

ทำการวางท่อ HDPE dia 110 มม. 
ระยะทางยาว 208.00 เมตร 

120,900 120,000 วางท่อ HDPE dia 110 มม. 
ระยะทางยาว 208.00 เมตร 

100.00 100.00 
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 4.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
         4.3.2.1 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน 

3,097 ราย 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน 
3,097 ราย 

23,467,400 22,816,500 
 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 
ครบทุกคน 
 

100.00 100.00 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในเขตเทศบาลฯ  
จำนวน 600 ราย 

ผู้พิการในเขตเทศบาลฯ  
จำนวน 600 ราย 

5,044,400 4,224,800 ผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพ 
ครบทุกคน 

100.00 100.00 

3 เบื้อยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลฯ จำ
วนวน 75 ราย 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลฯ จำวนวน 
75 ราย 

414,000 412,500 
 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบทุกคน 

100.00 100.00 

 
                    4.3.2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ

การป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 
จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง จำนวน 
100 คน 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
เข้ารับการอบรม  
จำนวน 80 คน 
 

30,000 21,100 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
เข้ารับการอบรม  
จำนวน 80 คน 
 

100.00 100.00 

2 โ ค ร ง ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร มแ ล ะ พ ั ฒน า
ศักยภาพงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน จำนวน 30 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 50,000 0 - 100.00 0.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
จัดอบรมฝึกซ้อมเจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนของเทศบาลตำบล 
นายางและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จำนวน 100 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 20,000 0 - 100.00 0.00 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษา 
ดูงานอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.) 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและเจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ 
อปพร.เทศบาลตำบล 
นายาง จำนวน 70 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 - 100.00 0.00 

5 โครงการกู้ชีพกู้ภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นท่ีเทศบาล
ฯ พื้นท่ีใกล้เคียง ด้วยความ
รวดเร็ว ปลอดภัย และความถูก
ต้องตามมาตรฐาน 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 - 100.00 0.00 

6 โครงการส่งเสริมความรู ้เกี ่ยวกับภัย
และการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน 

จัดอบรมนักเรียน  
จำนวน 100 คน 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 0 0 จัดอบรมนักเรียน  
จำนวน 100 คน 

100.00 100.00 
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  4.3.2.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของเทศบาลฯ และเด็ก
ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัด  สพฐ.   

ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของเทศบาลฯ และเด็กระดับ
อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนสังกัด  สพฐ.   

3,187,000 3,131,596 เด็กได้รับอาหารเสริม (นม)  
ครบทุกคน 

100.00 100.00 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 ศูนย์ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 ศูนย์ 

2,341,910 2,341,570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
งบประมาณสำหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวัน,ค่าจัดการ
เรียนการสอน,ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับ 
ศพด. ท้ัง 10 แห่ง 

100.00 100.00 

3 โครงการเพิ ่มศักยภาพของพนักงาน
ครูและผู้ดูแลเด็ก 

จัดอบรมพนักงานครู และผู้ดูแล
เด็ก เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการสอนระดับปฐมวัย   

อบรมพนักงานครู และผู้ดูแลเด็ก 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
สอนระดับปฐมวัย   

100,000 99,900 อบรมพนักงานครูและผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 10 แห่ง 

100.00 100.00 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กท้ัง 10 ศูนย์ ในสังกัด
เทศบาลตำบลนายาง  
จำนวน 90 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ 30,000 0 - 100.00 00.00 

5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ 
ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

360,000 356,280 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100.00 100.00 

6 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
หนองยาว 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองยาว  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองยาว  เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – 
ป.6  

1,904,000 1,643,820 
 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองยาว  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6 

100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
7 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

ชาวไร่ 
อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนชาวไร่  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
ชาวไร่  เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6  

660,000 660,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนชาวไร่  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6 

100.00 100.00 

8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านหนองเผาถ่าน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองเผาถ่าน  เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – 
ป.6  

600,000 598,420 
 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6 

100.00 100.00 

9 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านเนินทราย 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านเนินทราย  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านเนินทราย  เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – 
ป.6  

140,000 140,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านเนินทราย   
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6 

100.00 100.00 

10 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านร่องระกำ 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านร่องระกำ  เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – 
ป.6  

496,000 466,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6 

100.00 100.00 

11 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านหุบกะพง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหุบกะพง  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านหุบกะพง  เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – 
ป.6  

520,000 468,840 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหุบกะพง  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6 

100.00 100.00 

12 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านดอน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอน  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านดอน  เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6  

88,000 28,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอน  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6 

100.00 100.00 

 
 

106 



 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
13 โครงการอาหารกลางวัน  

โรงเรียนบ้านนายาง 
อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านนายาง  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านนายาง  เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – 
ป.6  

680,000 612,080 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านนายาง  เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6 

100.00 100.00 

14 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
อนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – 
ป.6  

740,000 740,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ  เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6 

100.00 100.00 

15 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านดอนขุนห้วย 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เพื่อ
จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านดอนขุนห้วย เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล – 
ป.6  

540,000 540,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6 

100.00 100.00 

16 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตำบลนายาง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ จัด
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ให้นักเรียนในเขตเทศบาล 
จำนวน 10 โรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
บ้านร่องระกำ จัดกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน 

150,000 150,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ เพื่อ
จัดกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ 

100.00 100.00 

17 โครงการแข่งขันสวดมนต์ หมู่ทำนอง
สรภัญญะ 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อน
เพชร จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 
10 โรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร จัด
กิจกรรมการแข่งขัน 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 10 
โรงเรียน 

50,000 50,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชร เพื่อจัดกิจกรรม
การแข่งขันสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ 

100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
18 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อุดหนุนงบประมาณให้แก่

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชร ดำเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 10 
โรงเรียน 

105,000 105,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชร เพื่อดำเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนใน
เขตเทศบาล 

100.00 100.00 

19 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองยาว  
หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดกว้าง 
20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
316.00 ตารางเมตร 

กันเงินไว้ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

4,500,000 0 - 100.00 00.00 

20 โครงการปรับปรุงพื ้นคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชาวไร่ หมู่ท่ี 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

โดยทำการเทพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดพ้ืนท่ีทำการไม่น้อย
กว่า 75 ตารางเมตร 
หนา 0.10 เมตร 

ทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 75 
ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร 

72,000 72,000 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
พื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 75 
ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร 

100.00 100.00 

21 โครงการปรับปรุงพื ้นคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านร่องระกำ หมู่ท่ี 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการเทพ้ืนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 14.60 
เมตร ยาว 17.20 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีทำการไม่
น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

ทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 14.60 เมตร ยาว 17.20 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีทำการ
ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 

81,000 75,700 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 14.60 เมตร ยาว 
17.20 เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

100.00 100.00 

22 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเผาถ่าน หมู่ท่ี 3  
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ต่อเติมหลังคาขนาดกว้าง 9.00 
เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 100.00 
ตารางเมตร 

ต่อเติมหลังคาขนาดกว้าง 9.00 เมตร 
ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่
น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร 

123,000 114,950 หลังคาขนาดกว้าง 9.00 เมตร 
ยาว 19.00 เมตร 

100.00 100.00 
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 4.3.2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม

โรคในท้องถิ่น 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(สำรวจลูกน้ำยุงลาย/แนะนำการ
ป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย/ใส่
ทราย อะเบท ป้องกันลูกน้ำ
ยุงลาย 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 - 100.00 00.00 

2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม. 
ประชุม อสม.ต่อเน่ือง จัด
กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ 

ฝึกอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม. 
ในเขตเทศบาลฯ 

200,000 84,220 อบรม อสม.ในเขตเทศบาลฯ 100.00 100.00 

3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรสุนัขและแมว 

ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยา
คุมกำเนิดสุนัขและแมว จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดหา
เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง มือ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง    

200,000 166,825 ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลตำบลนายาง    

100.00 100.00 

4 โครงการส่งเสร ิมสุขภาพผู ้ส ูงอายุ
เทศบาลตำบลนายาง 

ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ/กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพท้ังร่างกาย จิตใจ และ
ด้านการเรียนรู้ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมแก่ผู้สูงอายุ และยก 
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรม  
ให้ความรู้ด้านสุขภาพท้ังร่างกาย 
จิตใจ และด้านการเรียนรู้ ตลอดจน
การมีส่วนร่วมแก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ 

300,000 300,000 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลฯ 

100.00 100.00 

5 โ ค ร งก า รพ ัฒนาศ ั ก ยภาพด ้ า น
สาธารณสุข 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้าน สาธารณสุข ได้แก่ โรค
เอดส์/แม่วัยใส/ท้องก่อนแต่ง/ 
ยาเสพติด เป็นต้น 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 - 100.00 00.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
6 โครงการการให้บร ิการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
จัดต้ังชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ
เทศบาลตำบลนายาง  พร้อม
ออกให้บริการประชาชน ตลอด 
24 ชั่วโมง ตลอดจนจัดหาค่า
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เวชภัณฑ์และยา วัสดุเครื่องแต่ง
กาย วัสดุเชื้อเพลิง เป็นต้น 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 - 100.00 00.00 

7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตาม 
พระราชประสงค์ 

อบรมประชาชนจิตอาสา 
ในเขตเทศบาลฯ   

อบรมประชาชนจิตอาสา 
ในเขตเทศบาลฯ   

160,000 159,451 อบรมประชาชนจิตอาสา 
ในเขตเทศบาลฯ   

100.00 100.00 

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมประชาชนเพศหญิง 
อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาล
และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
ท้ัง 28 ชุมชน 

อบรมประชาชนเพศหญิง  
อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาลตำบล
นายาง 

90,100 82,500 อบรมประชาชนเพศหญิง  
อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

100.00 100.00 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE 

จัดอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง 

อบรมเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล
นายาง และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

309,900 309,500 อบรมเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง 

100.00 100.00 
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 4.3.2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลนายาง 
จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ 
และกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนา
ยาง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
แลกเปลี่ยนแนว ความคิดและ
ประสบการณ์ ได้รู้สึกผ่อนคลาย
ด้านร่างกายและจิตใจ 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 - 100.00 00.00 

2 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อ
ชีวิตคนพิการที่สดใส 

จัดอบรมและมอบเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โดยออกให้ 
บริการบริเวณศาลากลางบ้านทุก
ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ และให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการให้ความช่วย 
เหลือ แนะนำแก่คนพิการ   

ไม่ได้ดำเนินการ 20,000 0 - 100.00 00.00 
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4.3.2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นท่ี

สร้างสรรค์สำหรับเด็ก 
และเยาวชน 

จัดอบรมและทำกิจกรรมให้แก่
คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชน เด็กและเยาวชนท่ีเป็น
เครือข่าย ท้ัง 28 ชุมชน  เพื่อให้
เด็กและเยาวชนทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบโดยมีการจัดต้ัง
สภาเด็กและเยาวชนตำบล ให้
เด็กและเยาวชนทำงานด้วย
ตนเอง ด้วยความคิดสร้างสรรค์
และเข้าใจกระบวนการทำงาน 

ไม่ได้ดำเนินการ 10,000 0 - 100.00 00.00 

2 โครงการสำรวจและจัดเก ็บข ้อมูล
พื้นฐาน 

สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้าน 
ต่าง ๆ เป็นรายครัวเรือนในเขต
เทศบาล จำนวน 28 ชุมชน เพื่อ
นำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาให้
ประชาชน 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
จำนวน 4,398  ครัวเรือน 

20,000 0 จำนวน 4,398  ครัวเรือน 100.00 100.00 

3 โครงการอบรมเพิ ่มประสิทธ ิภาพ
ให้กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี  
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบล
นายาง 

จัดอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่ผู้นำชุมชน  องค์กรสตรี 
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และชุมชน และนำ
แนวคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุง ปรับ
ใช้ในชุมชน 

ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 0 - 100.00 00.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
4 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 
ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ  
(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
ชะอำ ศป.ปส. อ.ชะอำ) เพื่อ
ดำเนินโครงการชะอำรวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะ
ยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ท่ีทำการ
ปกครองอำเภอชะอำ (ศูนย์ปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอชะอำ ศป.ปส. อ.ชะอำ)  
เพื่อดำเนินโครงการชะอำรวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยา
เสพติด 

10,000 10,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่ท่ี
ทำการปกครองอำเภอชะอำ 

100.00 100.00 

5 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี  ประจำปี 2562 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 
ท่ีทำการปกครองอำเภอชะอำ  
(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
ชะอำ ศป.ปส. อ.ชะอำ) เพื่อ
ดำเนินโครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ท่ีทำการ
ปกครองอำเภอชะอำ (ศูนย์ปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอชะอำ ศป.ปส. อ.ชะอำ)  
เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000 10,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่ท่ี
ทำการปกครองอำเภอชะอำ 

100.00 100.00 

 
  4.3.2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. ประชาชนในชุมชนและบุคคล
ท่ัวไปในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง  
2. ถวายเครื่องราชสักการะ 
ประดับธงสัญลักษณ์ ประดับธง
ชาติ ประดับไฟ 

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

150,000 61,150 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี 
 

100.00 100.00 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
2 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน

สงกรานต์ โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม เช่น การสรงน้ำพระ การจัด
ขบวนแห่ของชุมชน การรดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุ การก่อพระเจดีย์
ทราย ฯลฯ 

จัดงานวันสงกรานต์ 450,000 449,610 จัดงานวันสงกรานต์ 100.00 100.00 

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่
แห่งชาติ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลา พิธีถวายพระพรชัย  
รำถวายพระพร การมอบ
ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น  
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดงานวันแม่แห่งชาติ 60,000 59,750 จัดงานวันแม่แห่งชาติ 100.00 100.00 

4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพ่อ
แห่งชาติ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลา พิธีถวายพระพรชัย  
รำถวายพระพร และอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 0 0 จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ในวันพ่อแห่งชาติ 

100.00 100.00 

5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เข้าพรรษา โดยมีพิธีหล่อเทียน 
จำนำพรรษา และนำเทียนไป
ถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา 
เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญทางพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมหล่อเทียน 
จำนำพรรษา และนำเทียนไปถวาย
วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 

35,000 34,550    
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
6 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้าน

เพลงพวงมาลัย 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอน
ขับร้องเพลงพวงมาลัย เป็นต้น 
โดยมีเด็ก และเยาวชน ร่วม 
กิจกรรมท้ังหมด 28 ชุมชน 

จัดกิจกรรมการสอนขับร้องเพลง
พวงมาลัย 

50,000 49,600 
 

เด็กและเยาวชนเข้า 
ร่วมกิจกรรม 

100.00 100.00 

7 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง 
ๆ ได้แก่ ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล 
ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน 
เป็นต้น  โดยมีชุมชนเข้าร่วม 
จำนวน 28 ชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 199,890 การแข่งขันกีฬาชุมชน 100.00 100.00 

8 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง 
ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเล่ย์-  บอล 
ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน 
เป็นต้น   

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 99,880 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100.00 100.00 

9 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหมู ่ที ่ 3 ต.
ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

กว้าง  20.00  เมตร ยาว  
57.00  เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
1,140.00  ตารางเมตร 

กว้าง  20.00  เมตร ยาว  57.00  
เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำ
การไม่น้อยกว่า 1,140.00  ตาราง
เมตร 

1,000,000 960,000 ลานกีฬาชุมชน 100.00 100.00 
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  4.3.2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการงานพระนครคีรี- เมืองเพชร 

ครั้งท่ี 33 ประจำปี 2562   
อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอ
ชะอำ ดำเนินโครงการประเพณี
ท้องถิ่นงานพระนครคีรี-เมือง
เพชร ครั้งท่ี 33 ประจำปี 2562 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอ
ชะอำ ดำเนินโครงการประเพณี
ท้องถิ่นงานพระนครคีรี-เมืองเพชร 
ครั้งท่ี 33 ประจำปี 2562 

40,000 40,000 อุดหนุนงบประมาณให้แก่
อำเภอชะอำ 

100.00 100.00 

2 โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมือง
เพชร”  ครั้งท่ี 33 ประจำปี  
พ.ศ. 2562   

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี 
ดำเนินโครงการจัดงานพระนคร
คีรี-เมืองเพชร ครั้งท่ี 33 
ประจำปี 2562 

ไม่ใช้งบประมาณ 
(สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  
คืนเงิน 20,000 บาท) 

20,000 0 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  
คืนเงิน 20,000 บาท 

100.00 00.00 

 
 4.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 
         4.4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพ

ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี 
ในเขตเทศบาล 

ฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่สตรี
และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล เช่น 
การทำขนมชนิดต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนมีทางเลือกในการ 
ประกอบอาชีพ และสามารถหา
รายได้เสริมหลัง จากได้รับการ
ฝึกอบรม 

ไม่ได้ดำเนินการ 30,000 0 - 100.00 00.00 
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         4.4.1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร 
จัดอบรม / และกิจกรรมรณรงค์
อาหารสะอาดรสชาติอร่อยแก่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร / แผง
ลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 

ไม่ได้ดำเนินการ 50,000 0 - 100.00 00.00 

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าใจ
บทบาทการได้รับความคุ้มครอง
ท้ังในฐานะเป็นผู้ประกอบการ
และในฐานะเป็นผู้บริโภค 

ไม่ได้ดำเนินการ 20,000 0 - 100.00 00.00 

 
 4.5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         4.5.1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดฝึกอบรม / จัดกิจกรรม  
กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง เพื่อสร้างจิตสำนึก
แก่ประชาชน เยาวชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 95,827 จัดโครงการสร้างจิตสำนึก
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100.00 100.00 
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 4.6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         4.6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรเทศบาล 
จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี และสร้างความ
สามัคคีในองค์กร 

จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และสร้างความสามัคคี
ในองค์กร 

380,000 344,655 อบรมบุคลากรของเทศบาล 100.00 100.00 

2 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(กรณีครบวาระ) 

ดำเนินการเลือกตั้งให้มีสมาชิก
สภาเทศบาล และนายก 
เทศมนตรี ตามจำนวนและ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กำหนด และสนับสนุนให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ไม่ได้ดำเนินการ 700,000 0 - 100.00 00.00 

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบาล 
ได้แก่กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
การบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ได้แก่
กิจกรรมทางพุทธศาสนา การบำเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเทศบาล 

25,000 5,549 กิจกรรมทางพุทธศาสนา การ
บำเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทศบาล 

100.00 100.00 

4 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและ
ติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
แบบไร้สาย UHF-FM  หมู่ท่ี 11  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยทำการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายและติดตั้งเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย 
UHF-FM ประกอบด้วย 
1. ชุดเครื่องรับทยุกระจายเสียง
แบบไร้สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย  
1 ระบบ รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้ง
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย 
UHF-FM ประกอบด้วย 
1. ชุดเครื่องรับทยุกระจายเสียงแบบ 
ไร้สาย UHF-FM 1 ชุด 
2. ชุดระบบเสียงตามสาย  
1 ระบบ 

332,000 330,000 ระบบเสียงตามสายและติดตั้ง
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
แบบไร้สาย UHF-FM  
 

100.00 100.00 
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 สรุปโครงการทั้งหมด 
 

ลำดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับผลจากโครงการ ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายแฉล่ม หมู่ท่ี 6 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 146,000 146,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00   พอใจ 10.00 
2 ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบป้ายจราจร และกระจกโค้ง หมู่ท่ี 3,6,7,8  ต.นายาง อ.ชะอำ   

จ.เพชรบุรี 
210,000 188,000 100.00 89.52 พอใจมาก 87.50 พอใจ 12.50 

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมส่วนขยายภายในหมู่บ้านเนินทราย หมู่ท่ี  5  
ต.นายาง  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

1,147,000 895,000 100.00 78.03 พอใจมาก 90.00   พอใจ 10.00 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน นาทดลอง-บ้านไร่ หมู่ท่ี 8  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,600,000 1,328,000 100.00 8.300 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางใจ หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 156,000 150,000 100.00 96.15 พอใจมาก 80.00 พอใจ 20.00 
6 ติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 153,000 153,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน-บ้านห้วยหินล่าง หมู่ท่ี 4   

ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
610,000 0 100.00 0.00 - 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจือ หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 259,000 259,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรทับทิม หมู่ท่ี  6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 107,000 107,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาว-หุบกะพง หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ   

จ.เพชรบุรี 
4,820,000 0 100.00 0.00 - 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านจัดสรร ซอย 3 หมู่ท่ี 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 109,000 106,000 100.00 97.25 พอใจมาก 65.00 พอใจ 35.00 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจัดสรร ซอย 2 หมู่ท่ี 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 168,000 163,000 100.00 97.02 พอใจมาก 65.00 พอใจ 35.00   
13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณถนนบ้านไร่บน ถึง โครงการ

บีชวัลเลย์ หมู่ท่ี  9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
1,695,000 1,559,000 100.00 91.98 พอใจมาก 90.00   พอใจ 10.00 

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่บน หมู่ท่ี 9  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

2,100,000 0 100.00 0.00 - 

15 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 665,000 0 100.00 0.00 - 
16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย 2-ซอย 3) หมู่ท่ี 5 ต.ดอนขุนห้วย   

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
1,824,000 1,368,000 100.00 75.00 พอใจมาก 90.00   พอใจ 10.00 
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ลำดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับผลจากโครงการ ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ

จริง 
17 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 390,000 387,000 100.00 99.23 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
18 ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 218,000 218,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
19 ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ท่ี 1 ต.ดอนขุนห้วย หมู่ท่ี 3,5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 480,000 480,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
20 ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมูท่ี 2,3,4,6,7 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 400,000 400,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
21 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 90,500 90,000 100.00 99.45 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
22 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 118,000 112,000 100.00 94.92 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
23 ขุดลอกหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 28,000 24,000 100.00 85.71 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
24 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำประปาเทศบาล หมู่ท่ี 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 819,000 810,000 100.00 98.90 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
25 ขยายเขตประปา ซอยกลางบ้านหนองยาว (จากแยกถนนบายพาส-หนองยาว)  หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่  

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
172,000 0 100.00 0.00 - 

26 ขยายเขตประปา ถนนหนองยาว-บายพาส (ฝั่งใต้) หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 634,000 0 100.00 0.00 - 
27 ปรับปรุงท่อประปาสายถนนหนองยาว-บายพาส (ฝั่งเหนือ) หมู่ท่ี 7  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 317,000 0 100.00 0.00 - 
28 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา  หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 640,000 0 100.00 0.00 - 
29 ปรับปรุงท่อประปา สายแยก ซอย 3 ตะวันออก ถึง โครงการชะอำ พูลวิลล่า หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 

จ.เพชรบุรี 
238,000 0 100.00 0.00 - 

30 ปรับปรุงท่อประปา บริเวณ ซอย 3 - ซอย 2 ตะวันตก หมู่ท่ี 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1,280,000 0 100.00 0.00 - 
31 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก หมู่ท่ี 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1,684,000 0 100.00 0.00 - 
32 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 ตะวันออก หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 1,015,000 750,000 100.00 73.89 พอใจมาก 94.00 พอใจ 06.00 
33 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 5 ตะวันออก  หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 607,000 0 100.00 0.00 - 
34 ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายเหวิก หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 230,500 230,000 100.00 99.78 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
35 ขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึง บ้านนางสาวประเทือง หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 199,000 199,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
36 ขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 120,900 120,000 100.00 99.26 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
37 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 23,467,400 22,816,500 100.00 97.23 พอใจมาก 100.00 
38 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,044,400 4,224,800 100.00 83.75 พอใจมาก 100.00 
39 เบื้อยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 414,000 412,500 100.00 99.64 พอใจมาก 100.00 
40 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 30,000 21,100 100.00 70.33 พอใจมาก 59.26 ปานกลาง 

35.17 น้อย 5.57 
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41 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 0 100.00 0.00 - 
42 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 0 100.00 0.00 - 
43 โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.) 100,000 0 100.00 0.00 - 
44 โครงการกู้ชีพกู้ภัย 100,000 0 100.00 0.00 - 
45 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ไม่ใช้งบประมาณ 0 100.00 0.00 - 
46 โครงการอาหารเสริม (นม) 3,187,000 3,131,596 100.00 98.26 พอใจมาก 100.00 
47 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2,341,910 2,341,570 100.00 99.99 พอใจมาก 100.00 
48 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 100,000 99,900 100.00 99.90 พอใจมาก 95.00 พอใจ 5.00 
49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 0 100.00 0.00 - 
50 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 360,000 356,280 100.00 98.97 พอใจมาก 100.00 
51 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว 1,904,000 1,643,820 100.00 86.34 พอใจมาก 100.00 
52 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่ 660,000 660,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
53 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 600,000 598,420 100.00 99.74 พอใจมาก 100.00 
54 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย 140,000 140,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
55 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ 496,000 466,000 100.00 93.95 พอใจมาก 100.00 
56 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหุบกะพง 520,000 468,840 100.00 90.16 พอใจมาก 100.00 
57 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน 88,000 28,000 100.00 31.82 พอใจมาก 100.00 
58 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนายาง 680,000 612,080 100.00 90.01 พอใจมาก 100.00 
59 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ 740,000 740,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
60 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 540,000 540,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
61 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 150,000 150,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
62 โครงการแข่งขันสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะ 50,000 50,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
63 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 105,000 105,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
64 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 4,500,000 0 100.00 0.00 - 
65 โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ หมู่ท่ี 3 ต.เขาใหญ่  

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
72,000 72,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 

66 โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องระกำ หมู่ท่ี 6 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

81,000 75,700 100.00 93.46 พอใจมาก 100.00 
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67 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเผาถ่าน หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 123,000 114,950 100.00 93.46 พอใจมาก 100.00 
68 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น 100,000 0 100.00 0.00 - 
69 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 200,000 84,220 100.00 42.11 พอใจมาก 90.90 พอใจ 9.10 
70 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 200,000 166,825 100.00 83.41 พอใจมาก 100.00 
71 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง 300,000 300,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
72 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 100,000 0 100.00 0.00 - 
73 โครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 100,000 0 100.00 0.00 - 
74 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ 160,000 159,451 100.00 99.66 พอใจมาก 100.00 
75 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 90,100 82,500 100.00 91.56 พอใจมาก 100.00 
76 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 309,900 309,500 100.00 99.87 พอใจมาก 100.00 
77 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง 100,000 0 100.00 00.00 - 
78 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพ่ือชีวิตคนพิการท่ีสดใส 20,000 0 100.00 00.00 - 
79 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 10,000 0 100.00 0.00 - 
80 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 20,000 ไม่ใช้งบประมาณ 100.00 100.00 ครัวเรือน 4,398  ครัวเรือน 
81 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลนายาง 100,000 0 100.00 0.00 - 
82 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ประจำปี 2562 
10,000 10,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 

83 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ประจำปี 2562 10,000 10,000 100.00 100.00 พอใจมาก 90.00 พอใจ 10.00 
84 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
150,000 61,150 100.00 40.77 พอใจมาก 100.00 

85 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 450,000 449,610 100.00 99.91 พอใจมาก 80.00  พอใจ 20.00 
86 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 60,000 59,750 100.00 99.58 พอใจมาก 100.00 
87 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 0 0 100.00 100.00 - 
88 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 35,000 34,550 100.00 98.71 พอใจมาก 90.00  พอใจ  10.00 
89 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้านเพลงพวงมาลัย 50,000 49,600 100.00 99.20 พอใจมาก 82.00  พอใจ  18.00 
90 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 199,890 100.00 99.95 พอใจมาก 85.00  พอใจ  15.00 
91 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 99,880 100.00 99.88 พอใจมาก 90.00  พอใจ  10.00 
92 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1,000,000 960,000 100.00 96.00 พอใจมาก 100.00 
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93 โครงการงานพระนครคีรี- เมืองเพชร ครั้งท่ี 33 ประจำปี 2562   40,000 40,000 100.00 100.00 พอใจมาก 100.00 
94 โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร”  ครั้งท่ี 33 ประจำปี พ.ศ. 2562   20,000 0 100.00 00.00 - 
95 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 30,000 0 100.00 0.00 - 
96 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร 50,000 0 100.00 0.00 - 
97 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 20,000 0 100.00 0.00 - 
98 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100,000 95,827 100.00 95.83 พอใจมาก 97.03 พอใจ  2.97 
99 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 380,000 344,655 100.00 90.70 พอใจมาก 80.42 พอใจ 10.49 

ปานกลาง 9.09 
100 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  (กรณีครบวาระ) 700,000 0 100.00 0.00 - 
101 โครงการจัดงานวันเทศบาล 25,000 5,549 100.00 22.20 พอใจมาก 100.00 
102 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM  หมู่ท่ี 11  

ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
332,000 330,000 100.00 99.40 พอใจมาก 37.91  พอใจ 62.71 

รวม 77,715,610 53,964,013    
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
    5.1  เชิงปริมาณ (Quantity) 
 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ ้น 102 โครงการ จากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2562) จำนวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.47 
    5.2  เชิงคุณภาพ (Quality)  
 โครงการทีน่ำมาจัดทำงบประมาณ และได้ดำเนินการจริง (เฉพาะปี 2562) จำนวน 84 โครงการ จากโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.35 
    5.3  ค่าใช้จ่าย (Cost) 
 พบว่าการใช้จ่ายในบางโครงการเป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร และมีบางโครงการมีการใช้จ่ายต่ำกว่า
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    5.4  เวลา (time) 
 การดำเนินงานพบว่ามีบางโครงการดำเนินการเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที ่กำหนดตามแผน และมีบาง
โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสภาพพื้นที่หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น 
งบประมาณ  สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
    5.5  การได้รับประโยชน์ 
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
    5.6  การวัดผล 
 การวัดผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ      
การสำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลฯ  
    5.7  ผลกระทบ (Impact)  
 1. ประชาชนอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสาเหตุการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่อาจส่งผล
ให้ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้างบ้างเป็นบางครั้ง 
 2. การก่อสร้างถนนที่เพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล ทำให้การระบายน้ำได้ช้า เกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้เทศบาล
ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. การพัฒนาในเขตพื้นที่ที่รวดเร็ว ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลฯ มากขึ้น ย่อมมีผลกระทบทั้งทางด้านความปลอดภัย ขยะ ประชากรแฝง เป็นต้น 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1  ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
         1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 48 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 36 
โครงการ โดยมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ 
         1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 59 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
48 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ 
         1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
         1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ  
         1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 
3 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ  
    1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
         1.2.1 การคมนาคมสะดวก  ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
         1.2.2 ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดสวัสดิการ การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณีวัฒนธรรม  
และการสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ 
         1.2.3 มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนว  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         1.2.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         1.2.5 เทศบาลพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
          เทศบาลตำบลนายาง ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2562) จำนวน 114 
โครงการ  
     1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
 ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  
        (1)  ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินการจัดทำแผน และ
อาจทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
        (2)  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที  
        (3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงตามความต้องการของประชาชน เพราะมีข้อจำกัดของ
ระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้  
        (4) ไม่มีค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนา ทำให้เกิดภาระต่อประชาชนที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในชุดต่าง ๆ   
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  2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        (1) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือการใช้
จ่ายเงินสะสม ให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด และให้ครบทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
        (2) ก่อนการเข้าดำเนินการโครงการต่าง ๆ ด้านโครงสร้างพื ้นฐานหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี ขอให้เทศบาลฯ แจ้งให้กับผู้นำชุมชนทั้งท้องที่และท้องถิ่นทราบ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน) 
เนื่องจากพบปัญหาผู้นำชุมชนไม่ทราบข้อมูลทำให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
        (3) ขอให้เทศบาลฯ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดควรเร่งดำเนินการ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็ว และควรกำหนดวงรอบการตรวจสอบสภาพของระบบกล้องวงจรปิดอยู่
เสมอ ๆ รวมไปถึงระบบของเสียงตามสายก็ควรดำเนินการเช่นเดียวกัน 
        (4) โครงการเปิดบ้านวิชาการ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ขอให้เทศบาลฯ พิจารณาปรับรูปแบบการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าสูงสุด มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความ
เข้มข้นทางด้านวิชาการมากข้ึนนำไปสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  
 

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


