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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 หมวด 6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ข้อ 28 ก ำหนดให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ข้อ 29 ให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำร
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นท่ีได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และ
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกัน  อย่ำงน้อยปีละ2 ครั้ง 
ภำยในเดือนตุลำคมและเมษำยนของทุกปี  

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เป็นเครื่องมือท่ีจ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ 
โครงกำรท่ีดำเนินกำรอยู่ โดยท่ีกำรติดตำม หมำยถึง กิจกรรมภำยในโครงกำรซึ่งถูกออกแบบมำเพื่อให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ปัญหำท่ีกำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภำพของวิธีกำรด ำเนินงำนให้ลุล่วง 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร/กิจกรรมสูงเกินกว่ำท่ีก ำหนดไว้ กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำร/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่ำท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำเนินงำน เสียเวลำ ในกำรตรวจสอบ
ควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำน  กลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับประโยชน์จำก
โครงกำร/กิจกรรม  

กำรประเมินผล คือ กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนในระหว่ำงท่ีกำลังด ำเนินกำรหรือภำยหลัง   
ท่ีกำรด ำเนินกำรส ำเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งกำรประเมินผลเป็นส่ิงจ ำเป็นเช่นเดียวกับกำรติดตำมกำรประเมินผล
แผนงำนจะเป็นกำรบ่งช้ีว่ำแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ได้มีกำรปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่ำแผนงำนท่ีได้
ด ำเนินกำรไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่ำงไร นำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลถือว่ำเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสำมำรถนำไปใช้ในกำรปรับปรุงและตัดสินใจในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
     2.1  เพื่อให้กำรติดตำมกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี  
     2.2  เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีวำงไว้  
     2.3 เพื่อรู้ถึงควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของประชำชนในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลนำยำงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหำท่ี
เกดิขึ้น  
     2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

3.1  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
3.2  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
3.3  ผู้บริหำรท้องถิ่นน ำเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

     3.4  ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
 
 
 
 



2 
 
 
 
4.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล  จะใช้วีกำรกำรตรวจดูเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรพัฒนำท้องถิ่น   เอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำสำมปี  แผนกำร
ด ำเนินงำน  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  กำรสังเกต  จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้ำหน้ำท่ีบุคลำกรซึ่งเป็น
ข้อมูลท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติโดยกำรสังเกตและวัดได้  ท้ังนี้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล  
ได้จัดท ำรำยงำนในรูปแบบกำรรำยงำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan) เพื่อรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลนำยำงต่อนำยกเทศมนตรี
ต ำบลนำยำง 
5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
     5.1 ท ำให้มีกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์  
     5.2 ท ำให้ทรำบปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นที่แท้จริง เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น 
     5.3 สำมำรถท ำให้เป้ำหมำยของเทศบำลต ำบลนำยำงเกิดควำมส ำเร็จ มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล  
     5.4. สำมำรถน ำไปปรับปรุงแก้ไขในกำรจัดท ำแผนพัฒนำต่อไป  
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ก. วิสัยทัศน์ 
 เทศบำลต ำบลนำยำงเป็นเมืองน่ำอยู่ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข 
ข. พันธกิจ 
 1. พัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ จัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีดี 
 2. พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมกำรศึกษำ กีฬำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
 3. พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร 
 4. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 5. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. ก่อสร้ำง  ปรับปรุง  เส้นทำงกำรคมนำคม และกำรระบำยน้ ำ ให้ได้มำตรฐำน 
   2. พัฒนำแหล่งน้ ำ 
   3. พัฒนำระบบประปำ 
   4. กำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำและกำรจรำจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม 
 2. ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย รวมถึงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ กีฬำและนันทนำกำร 
 4. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง พัฒนำศักยภำพของชุมชน 
 6. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   พัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชนทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 
   2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนของท้องถิ่นและกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
   3. ปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ และสถำนท่ีปฏิบัติงำน 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 
การวางแผน 
  เทศบำลต ำบลนำยำง ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)   ตำมกระบวนกำรท่ี
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำร
ประชุมกรรมกำรชุมชน เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของประชำชนในพื้นท่ี ก่อนน ำมำจัดท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ต่อไป  
  เทศบำลต ำบลนำยำง ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 โดยได้ก ำหนดโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีฯ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

70 51,680,240.00 46 50,695,240.00 43 38,907,240.00 42 48,702,000.00 

2.กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพชีวิต 

54 47,952,200.00 35 43,093,200.00 34 44,779,200.00 33 47,225,200.00 

3.กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 590,000.00 3 590,000.00 3 590,000.00 3 590,000.00 

4.กำรพัฒนำด้ำน
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 

5.กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรที่
ดีในองค์กรและกำร
มีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

6 2,490,000.00 3 540,000.00 4 1,140,000.00 3 535,000.00 

รวม 134 102,862,440.00 88 95,068,440.00 85 85,566,440.00 82 97,202,200.00 

 
การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหำร ได้ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันท่ี 8 กันยำยน 2560 โดยมีโครงกำร     
ท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณ จ ำนวน 101 โครงกำร งบประมำณ 60,110,600 บำท สำมำรถจ ำแนก
ตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้     

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 43 17,816,000.00 
กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 50 40,794,600.00 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 3 110,000.00 
กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 1 120,000.00 
กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมสี่วนร่วมของประชำชน 4 1,270,000.00 

รวม 101 60,110,600.00 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ และจ่ายจากเงินสะสม  เทศบาลต าบลนายาง มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
ค.ส.ล. ซอยบ้ำนนำงแตง   
หมู่ที่ 2 ต.นำยำง อ.ชะอ ำ 
จ.เพชรบุรี 

 เทศบัญญัติ 680,000 1. เพื่อให้มีทำงระบำยน้ ำ
ในชุมชน                               
2.เพื่อป้องกันน้ ำท่วมใน
ชุมชน 

รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.กว้ำง 
0.50 เมตร ยำว 206.00 
เมตร 

2 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อม
ส่วนขยำยบริเวณคอสะพำน 
หมู่ที่ 6 ต.นำยำง อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 320,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
ผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 122 เมตร  
ขยำยคอสะพำนพื้นที่ท ำกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 556 ตำรำงเมตร 

3 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ก่อสร้ำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
ภำยในชุมชน หมู่ที่ 7  
ต.นำยำง อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 740,000 1. เพื่อให้มีทำงระบำยน้ ำ
ในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันน้ ำท่วมใน
ชุมชน 

รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
กว้ำง 0.50 เมตร 
ยำว 225.00 เมตร 

4 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยกลำงฝั่งขวำ 
(ซอย 2 – ซอย 3) หมู่ที่ 5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 1,950,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนนลำดยำง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร 
ระยะทำงยำว 595.00 เมตร 

5 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำนป้ำแพว หมูท่ี่ 6 
ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 140,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนน ค.ส.ล. ผิวจรำจร 
กว้ำง 3.00 เมตร 
ระยะทำงยำว 51.00 เมตร 

6 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต่อจำกซอยบ้ำนนำงพล 
หมู่ที่ 6 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 40,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนน ค.ส.ล.ผิวจรำจร 
กว้ำง 2.50 เมตร  
ระยะทำงยำว 20.00 เมตร 

7 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สำยต้นไทรชำย
เขำถึงศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน 
จังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ 2 
ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 1,350,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ปรับปรุงถนนลำดยำง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจรำจรกว้ำง 5.00-6.00 
เมตร ยำว 753.00 เมตร 

8 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอย 3 ตะวันตก 
หมู่ที่ 7 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 800,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนนลำดยำง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร  
ระยะทำงยำว 390.00 เมตร 

9 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอยู่แล้วรวย 
หมู่ที่ 11 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 250,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนน ค.ส.ล. ผิวจรำจร 
กว้ำง 4.00 เมตร  
ระยะทำงยำว 99.00 เมตร 

10 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สำยแยกถนน
เพชรเกษม หุบกะพงเข้ำบ้ำน
ไร่บน (ก.ม. 4) หมู่ที่ 9  
ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ  1,850,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ปรับปรุงถนนลำดยำง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร  
ระยะทำงยำว 825.00 เมตร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยบ้ำนนำยมด 
หมู่ที่ 1 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ 
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ   630,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนนลำดยำง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจรำจร กว้ำง 5.00 
เมตร ระยะทำงยำว 
240.00 เมตร 

12 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกล ำห้วยยำง หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 3, 5, 8 
ต.นำยำง อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ    103,000 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใช้ท ำกำรเกษตร 
2. เพื่อรักษำ
สภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติและป้องกัน 
น้ ำท่วม 

ล ำห้วยยำง กว้ำง 
3.00-15.00 เมตร 
ยำว 2,500 เมตร 

13 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.นำยำง  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
1. สำยหนองกระสำ ถึงถนน
เลียบคลองชลประทำน 
2. สำยจำกรำงระบำยน้ ำเค็ม-
คลองระบำยน้ ำดีหน่ึง 

เทศบัญญัติ     29,100 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

1. กว้ำง 0.80-3.00 
เมตร ยำว 14.00 เมตร 
2. กว้ำงเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยำว 340.00 
เมตร 

14 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.นำยำง  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
1. สำยคลองชลประทำนไป
บ้ำนดอน 
2. สำยบ้ำนดอน ถึง บ้ำนบ่อ 
3. สำยคลองชลประทำนไป
บ้ำนดอนฝั่งตะวันตก 
4. สำยจำกถนนบ้ำนบ่อหน้ำ
เขำตำจีน ถึง รำงระบำยน้ ำติด
คลองชลประทำนบ้ำนดอน 
5. สำยจำกสี่แยกบ้ำนดอน ถึง
เขำตำจีน  
6. สำยเขำพระงำม ถึง คลอง
ชลประทำน 

เทศบัญญัติ      66,900 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

1. กว้ำง 1.00-2.00 
เมตร ยำว 771.00 เมตร 
2. กว้ำง 1.00-1.50 
เมตร ยำว 700 เมตร 
3. กว้ำง 1.00-2.00 
เมตร ยำว 550 เมตร 
4. กว้ำง 0.60-1.20 
เมตร ยำว 800 เมตร 
5. กว้ำง 0.60-1.20 
เมตร ยำว 365 เมตร 
6. กว้ำง 0.60-1.50 
เมตร ยำว 600 เมตร 

15 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.นำยำง 
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
1. สำยบ้ำนนำยบังเอิญ ถึง 
ถนนลำดยำงบ้ำนหนอง 
งูเหลือมสุดเขตที่นำนำยพิน 
2. สำยจำกคลองชลประทำน
ผ่ำนบ้ำนนำยส ำรำญชนถนน
เพชรเกษมบ้ำนท่ำ 
3. สำยเลียบคลองชลประทำน,
ตะโกน้อย 

 เทศบัญญัติ 31,300 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

1. กว้ำง 1.00-2.00 
เมตร ยำว 500 เมตร 
2. กว้ำง 1.00-1.20 
เมตร ยำว 568 เมตร 
3. กว้ำง 0.80-1.20 
เมตร ยำว 1,500 เมตร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

16 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 5 ต.นำยำง  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
1. สำยหนองปลำหมอ ถงึ 
คลองกระแช่  
2. สำยจำกล ำห้วยยำง ถึง 
คลองระบำยน้ ำดีหน่ึง 

เทศบัญญัติ  33,200 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

1. กว้ำง 0.60-1.10 
เมตร ยำว 1,441 เมตร 
2. กว้ำง 2.00-3.00 
เมตร ยำว 260 เมตร 

17 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 9 
ต.นำยำง อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
- สำยจำกนำนำงช่วย ถึง 
ที่ดินบริษัทเบียร์ช้ำง  

เทศบัญญัติ   8,000 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

- กว้ำง 2.00 เมตร 
ยำว 204 เมตร 

18 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 3, 4  
ต.นำยำง  อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
- สำยหลังวัดนำยำง ถึง  
บ้ำนนำยชุบ 

เทศบัญญัติ   9,500 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

- กว้ำง 1.00-2.00 
เมตร ยำว 562 เมตร 

19 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ 
จ.เพชรบุรี 
- สำยเตำอิฐ ถึง ห้วยประโหมด 

เทศบัญญัติ   12,000 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

- กว้ำง 1.00-1.50 
เมตร ยำว 555 เมตร 

20 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที 7  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ 
จ.เพชรบุรี 
1. สำยเพชรเกษม-เสำโทรศัพท์ 
2. สำยฝั่งทิศตะวันตก 

เทศบัญญัติ   22,000 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

1. กว้ำง 1.00-3.00 
เมตร ยำว 500 เมตร 
2. กว้ำง 1.00-2.00 
เมตร ยำว 150 เมตร 

21 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกล ำห้วยประโหมด  
หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7 
ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ 1, 2, 6 
ต.นำยำง และหมู่ที่ 11 
ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ   490,000 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

กว้ำง 5.00-7.00 เมตร  
ยำว 7,000 เมตร 

22 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 3  
ต.นำยำง อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
1. สำยคูนำดอน – ถนน 
นำสำมสิบ 
2. สำยเลียบถนนนำยำง – 
หนองบัว 

เทศบัญญัติ   68,500 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

1. กว้ำง 0.60-1.00 
เมตร ยำว 1,400 เมตร 
 
2. กว้ำง 1.00 เมตร 
ยำว 460 เมตร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  3. สำยนำนำยอมร ถึง คลอง
ระบำยน้ ำดีหน่ึง 
4. สำยจำกบ้ำนห้วยยำง-ข้ำง
ไร่ป้ำพ้อง พุดทัดศรี 
5. สำยต้ังแต่ถนนเพชรเกษม
บ้ำนท่ำนำนำยเฉลิมหลังส ำนัก
ปฏิบัติธรรมนำยำงถึงที่ตำนึก 
6. สำยจำกที่สำธำรณะ
ประโยชน์ถึงคลองระบำยน้ ำ 
ดีสำม 
7. สำยข้ำงวัดนำยำง-ที่ดิน
บริษัทเบียร์ช้ำง 

   3.กว้ำง 1.00-2.00 
เมตร ยำว 500 เมตร 
4. กว้ำง 1.00-2.00 
เมตร ยำว 320 เมตร 
5. กว้ำง 1.00-1.50 
เมตร ยำว 770 เมตร 
 
6. กว้ำง 1.00-1.50 
เมตร ยำว 505 เมตร 
 
7. กว้ำง 1.00-2.00 
เมตร ยำว 890 เมตร 

23 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
- สำยข้ำงบ้ำนนำยประเทือง 

 เทศบัญญัติ 4,000 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

กว้ำง 0.60-1.20 
เมตร ยำว 230 เมตร 

24 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 
- สำยโรงแรมเพชรชะอ ำ 

 เทศบัญญัติ 13,000 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

กว้ำง 2.00-3.00 
เมตร ยำว 300 เมตร 

25 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ขุดลอกเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 6 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 
- สำยข้ำงร้ำนแซ่บ 
 

 เทศบัญญัติ 3,500 1. เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ส ำหรับใชใ้นกำรท ำกำร 
เกษตร 
2. เพื่อรักษำสภำพ 
แวดล้อมทำงธรรมชำติ
และป้องกันน้ ำท่วม 

กว้ำง 0.50-1.00 
เมตร ยำว 250 เมตร 

26 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.  
จำกห้วยยำงข้ำงบ้ำน 
นำงระเบียบ ถึง โรงเรียน 
บ้ำนนำยำง ฝั่งตะวันออก  
หมู่ที่ 3 ต.นำยำง อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 

 เทศบัญญัติ 1,030,000 1. เพื่อให้มีทำงระบำยน้ ำ
ในชุมชน                           
2.เพื่อป้องกันน้ ำท่วม 
ในชุมชน 

รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร 
ยำว 248 เมตร ถนน 
ค.ส.ล. กว้ำง 1.00-
2.50 เมตร ยำว 244 
เมตร 

27 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.  
หน้ำบ้ำนนำยอรุณ  สว่ำงจิตร์  
หมู่ที่ 4 ต.นำยำง อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 

 เทศบัญญัติ 42,000 1. เพื่อให้มีทำงระบำยน้ ำ
ในชุมชน                           
2.เพื่อป้องกันน้ ำท่วม 
ในชุมชน 

รงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร 
ยำว 12.00 เมตร  
ถนน ค.ส.ล. กว้ำง 
2.50 เมตร ยำว 6.90
เมตร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

28 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ติดต้ังกำร์ดเรล บริเวณ 
คลองชลประทำน  หมู่ที่ 7   
ต.นำยำง อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ 50,000 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ติดต้ังกำร์ดเรล 
ระยะทำงยำว 24.00 
เมตร 

29 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
บริเวณสำมแยกบ้ำนนำยป๊อด 
ถึง บ้ำนนำงหงส์ หมูท่ี่ 9 
ต.นำยำง อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ  1,200,000 1. เพื่อให้มีทำงระบำยน้ ำ
ในชุมชน                           
2.เพื่อป้องกันน้ ำท่วม 
ในชุมชน 

รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร 
ยำว 363 เมตร 

30 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้ำนนำยสุขสรรค์  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ   175,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 
เมตร ระยะทำงยำว 
77.00 เมตร 

31 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้ำนนำยประกอบ  
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ    180,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00-
6.00 เมตร ระยะทำง
ยำว 39.00 เมตร 

32 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงท่อส่งน้ ำดิบ 
ภำยในชุมชน หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ  
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ     300,000 เพื่อป้องกันเศษขยะ 
อุดตันในท่อน้ ำ 

โดยท ำกำรก่อสร้ำงบ่อ
ดักขยะ จ ำนวน 1 บ่อ 
วำงท่อ HDPE dia. 
110 มม. ระยะทำง
ยำว 307 เมตร 

33 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
ซอยบ้ำนนำงประเทือง  
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย   
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ     400,000 1. เพื่อให้มีทำงระบำยน้ ำ
ในชุมชน                           
2.เพื่อป้องกันน้ ำท่วม 
ในชุมชน 

รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร 
ระยะทำงยำว 120.00 
เมตร 

34 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
สำยบ้ำนนำยพิน หมู่ที่ 6  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ 
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ      500,000 1. เพื่อให้มีทำงระบำยน้ ำ
ในชุมชน                           
2.เพื่อป้องกันน้ ำท่วม    
ในชุมชน 

รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร 
ระยะทำงยำว 120.00 
เมตร  

35 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
ค.ส.ล. ซอยข้ำงร้ำนแม่กิมลั้ง 
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ       850,000 1. เพื่อให้มีทำงระบำยน้ ำ
ในชุมชน                           
2.เพื่อป้องกันน้ ำท่วม    
ในชุมชน 

รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร 
ระยะทำงยำว 200.00 
เมตร 

36 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยข้ำงบ้ำนนำยสุชำติ  
หมู่ที่ 5 ต.เขำใหญ่  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ       350,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 
เมตร ระยะทำงยำว 
180.00 เมตร 

37 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ดำดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ร่องระบำยน้ ำ พร้อมวำงท่อ 
ค.ส.ล. จำกบ้ำนนำงต๊ิด ถึง 
ล ำห้วยประโหมด หมู่ที่ 11  
ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ  315,000 เพื่อป้องกันน้ ำกัดเซำะ
แนวถนน 

ดำดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร่องระบำยน้ ำ ขนำด
กว้ำง 1.50 เมตร 
ระยะทำงยำว 212.00 
เมตร 

38 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ฝังท่อ ค.ส.ล. หมูท่ี่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ 
จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ   200,000 เพื่อระบำยน้ ำฝนท่วม
บ้ำนเรือนของประชำชน
และพื้นที่ท ำกำรเกษตร 

ฝังท่อ ค.ส.ล.  
ขนำด 0.60 เมตร  
จ ำนวน 36 ท่อน 
ระยะทำงยำวรวม 
36.00 เมตร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

39 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ปรับปรุงท่อ ค.ส.ล.  
ภำยในชุมชน หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ ำ 
จ.เพชรบุรี   
 

เทศบัญญัติ 200,000 เพื่อระบำยน้ ำฝนท่วมบ้ำน
ของประชำชนและพื้นที่
ท ำกำรเกษตรและเก็บน้ ำ
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ปรับปรุงท่อ ค.ส.ล. 
ขนำด 0.60 เมตร และ 
1.00 เมตร ควำมยำว
รวม 62.00 เมตร
จ ำนวน 5 แห่ง ดังน้ี 
1. บริเวณในซอย 
บ้ำนนำยสยำม 
2. บริเวณปำกซอย 
บ้ำนนำยสยำม 
3. บริเวณถนนสำย
เพชรเกษม-หัวเกำะ 
สุดเขตเทศบำล 
4. บริเวณทำงโคง้ถนน
คอนกรีตสำยไปบ้ำน
หนองขำนำง 
5. บริเวณหลังป้ำย
ชุมชนบ้ำนหัวเกำะ 

40 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ดำดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมเรียงหินยำแนว  
ล ำห้วยหิน หมู่ที่ 4 ต.เขำใหญ่  
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ  1,020,000 เพื่อป้องกันกำร 
กัดเซำะแนวตลิ่ง  

ดำดคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเรียงหินยำแนว 
กว้ำงเฉลี่ย 6.00 เมตร
ระยะทำงยำว 150.00 
เมตร 

41 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงโรงสูบจ่ำยสำรเคมี 
พร้อมระบบสูบจ่ำยสำรเคมี  
ประปำหนองข้ำวนก หมู่ที่ 5  
ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ   550,000 เพื่อให้มีสถำนที่จัดเก็บ
สำรเคมีที่เป็นระเบียบและ
สำรมำรถใช้สำรเคมีที่เก็บ
และใช้งำนได้สะดวก 

โรงสูบจ่ำยสำรเคมี 
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 
ยำว 8.00 เมตร และ
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 
ยำว 4.50 เมตร 
จ ำนวน 2 หลัง พร้อม
ระบบจ่ำยสำรเคมี 

42 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงร้ัว,ประตู บริเวณพื้นที่
ประปำหนองข้ำวนก หมู่ที่ 5 
ต.เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ   420,000 1. เพื่อให้มีควำมปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 
2. เพื่อให้มีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอำด 

ร้ัว,ประตู ระยะทำงยำว
รวม 350 เมตร 

43 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้ำนนำงจอย  หมู่ที่ 1   
ต.นำยำง อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ   400,000 เพื่อให้ถนนได้มำตรฐำน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจรำจรกว้ำง
5.00 เมตร ระยะทำง
ยำว 14.00 เมตร  

44 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  เทศบัญญัติ   21,752,400 1. เพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและบรรเทำควำม
เดือดร้อนให้กับผู้สูงอำยุ
ในชุมชน 
2.เพื่อให้ผู้สงูอำยุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพในเขตเทศบำลฯ 
มีรำยได้และควำมเป็นอยู่
ดีขึ้น 

ผู้สูงอำยุ 
จ ำนวน 2,857 รำย 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้พิกำร เทศบัญญัติ 4,800,000 1. เพื่อเป็นกำรจัด
สวัสดิกำรสงเครำะห์
ช่วยเหลือผู้พิกำรในเขต
เทศบำลทีไ่ด้รับควำม
เดือดร้อน 
2. เพื่อเสริมสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจให้กับผู้พิกำร
ในเขตเทศบำล 

ผู้พิกำร 
จ ำนวน 400 รำย 

46 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบัญญัติ  402,000 1. เพื่อเป็นกำรจัด
สวัสดิกำรสงเครำะห์
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ใน
เจตเทศบำลที่ได้รับควำม
เดือดร้อน 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัวสำมำรถอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีสุข 

ผู้ป่วยเอดส์ 
จ ำนวน 65 รำย 

47 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้
เก่ียวกับภัยและกำรป้องกันภัย
ให้แก่ประชำชน 

 เทศบัญญัติ  30,000 1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในด้ำนกำรป้องกัน
ภัยและระงับภัยต่ำง ๆ 
สำมำรถแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำได้เมื่อเกิดภัย 
2. เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
กำรป้องกันภัยและระงับ
ภัยต่ำงๆ และสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
ประชำชน 

เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
และ อปพร. 

48 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ศักยภำพงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

เทศบัญญัติ  50,000.00 1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทีผ่่ำน
กำรฝึกอบรมมีควำมพร้อม
ต่ืนตัวและเข้ำใจวิธีกำร
ดับเพลิงอย่ำงแท้จริง 
2. เพื่อเป็นกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพร่ำงกำยให้มี
ควำมพร้อมในกำรป้องกัน 
และระงับเหตุสำธำรณภัย
ต่ำงๆ 

เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
และ อปพร. 

49 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 

เทศบัญญัติ  20,000 1. เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในด้ำนทักษะ และควำมรู้
ควำมช ำนำญใหแ้ก่
เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ใน
กำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้
ประสบอัคคีภัยได้อย่ำง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
และ อปพร. 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

50 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและ
ศึกษำดูงำนอำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 

เทศบัญญัติ  100,000 1. เพื่อเป็นกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับ 
อปพร. 
2. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้
รู้ถึงบทบำท หน้ำที่ และ
ภำรกิจของ อปพร. 

เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
และ อปพร. 

51 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรกู้ชีพกู้ภัย เทศบัญญัติ   200,000 1. เพื่อให้บริกำร
ช่วยเหลือผู้ได้รับบำดเจ็บ
จำกอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและ
ส่งต่อไป รักษำพยำบำลที่
ใกล้ที่สุดโดยให้บริกำรใน
พื้นที่เขตเทศบำลต ำบลนำ
ยำงและพื้นที่ใกล้เคียง  
2. เพื่อให้ประชำชนได้รับ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินที่
ได้รับมำตรฐำน 

เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
และ อปพร. 

52 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(อำหำรกลำงวัน) 

เทศบัญญัติ   1,460,200 1. เพื่อพัฒนำร่ำงกำยของ
เด็กนักเรียนให้มีสุขภำพ
พลำนำมัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีน้ ำหนัก 
ส่วนสูง เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกระทรวง
สำธำรณสุข 
2. เพื่อให้เด็กได้มีอำหำร
กลำงวันรับประทำน ถูก
หลัก โภชนำ 

เด็กในศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก 

53 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรเสริม (นม) เทศบัญญัติ   3,235,000 1. เพื่อให้เด็กมีอำหำร
เสริม (นม) ด่ืมทุกวัน เป็น
กำรพัฒนำ เสริมสร้ำง
ร่ำงกำยให้แข็งแรง 
2. เพื่อพัฒนำร่ำงกำยของ
นักเรียนให้มีสุขภำพ
พลำนำมัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีน้ ำหนัก 
ส่วนสูง เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกระทรวง
สำธำรณสุข 

เด็กในศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก และเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ.  

54 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ  เทศบัญญัติ 350,000 
 

1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของตนเอง 
สิทธิและหน้ำที่ของตนเอง
และสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยำวชนมีระเบียบวินัย มี
ควำมสำมัคคี มคีุณธรรม 
มีควำมรับผิดชอบ 

เด็กและเยำวชน 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

55 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเพิ่มศักยภำพของ
พนักงำนครูและผู้ดูแลเด็ก 

 เทศบัญญัติ 40,000 1. เพื่อให้ครูและผู้ดูแล
เด็กเห็นควำมส ำคัญของ
กำรด ำเนินงำนศูนย์เด็ก
เล็ก กำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยและพัฒนำ
คุณภำพไปสูศู่นย์เด็กเล็ก
น่ำอยู่ และได้มำตรฐำน
กรมอนำมัย 
2. เพื่อให้ครูและผู้ดูแล
เด็กมีควำมรู้ที่จ ำเป็นใน
กำรส่งเสริมพัฒนำ
กำรศึกษำและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

พนักงำนครูและ 
ผู้ดูแลเด็ก 

56 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่น 

เทศบัญญัติ  100,000 เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคกำรระบำดของโรคใน
ท้องถิ่น 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

57 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เทศบัญญัติ   30,000 1. เพื่อให้คณะกรรมกำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เห็น
ควำมส ำคัญของกำร
ด ำเนินงำนศูนย์เด็กเล็ก
กำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยและพัฒนำ
คุณภำพไปสูศู่นย์เด็กเล็ก
น่ำอยู่ และได้มำตรฐำน
ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น  
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก  

คณะกรรมกำรบริหำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

58 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
ภำคประชำชน 

 เทศบัญญัติ   300,000 1. เพื่อพัฒนำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำนและ
ตัวชี้วัดด้ำนองค์ประกอบ
ของงำนสำธำรณสุขที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นก ำหนด 
2. เพื่อพัฒนำสุขภำพของ
ประชำชนในชุมชน 

ประชำชนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

59 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
และควบคุมประชำกรสุนัขและ
แมว 

เทศบัญญัติ    120,000 เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ำนใน
ประชำกรสุนัขและแมว 

จ ำนวนสุนัขและแมว 
ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีน 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

60 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบล 
นำยำง 

เทศบัญญัติ  300,000 เพื่อพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์และสังคม 

ผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

61 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ด้ำนสำธำรณสุข 

เทศบัญญัติ   100,000 เพื่อพัฒนำศักยภำพ 
ด้ำนสำธำรณสุข 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

62 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรแม่ลูกสดใสสำน
สำยใยหัวใจเดียวกัน 

เทศบัญญัติ    100,000 1. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ 
อสม.ด้ำนอนำมัยแม่และ
เด็ก 
2. เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงดู
ลูกด้วยนมแม่และวิธีกำร
ทดแทนให้นมผงกรณีทีแ่ม่
ไม่สำมำรถใหลู้กดูดนม
ตนเองได้ 

มำรดำและทำรก 
หลังคลอด 

63 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรกำรให้บริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

เทศบัญญัติ     30,000 1. เพื่อจัดต้ังหน่วยกู้ชีพ
เทศบำลต ำบลนำยำง และ
ชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
เทศบำลต ำบลนำยำง 
2. เพื่อให้ประชำชนที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินที่
มีมำตรฐำนอย่ำงทันท่วงที 

ประชำชนที่ได้รับ 
กำรบริกำร 

64 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำยำง 

เทศบัญญัติ      100,000 1. เพื่อให้ผู้สงูอำยุได้
พบปะแลกเปลี่ยน
แนวควำมคิดและ
ประสบกำรณ์ 
2. เพื่อพำผู้สูงอำยุไป 
ทัศนศึกษำศำสนสถำน 
และแหล่งท่องเที่ยวนอก
สถำนที่เพื่อเป็นกำรผ่อน
คลำยด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ 

ผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

65 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรพัฒนำสุขภำพกำยจิต
เพื่อชีวิตคนพิกำรที่สดใส 

 เทศบัญญัติ 20,000 1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ที่ถูกต้องเก่ียวกับ
สิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ 
หลังจัดท ำบัตรประจ ำตัว
คนพิกำรและขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิกำร 
2. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่
ควำมรู้ให้กับชุมชน สร้ำง
กำรมีส่วนร่วมในกำรให้
ควำมช่วยเหลือ 

ผู้พิกำรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

66 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรค่ำยร่วมใจกันท ำดี 
เพิ่มพื้นที่สร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็ก
และเยำวชน 

เทศบัญญัติ  10,000 เพื่อเป็นเครือข่ำยเชื่อมโยง
กลุ่มเยำวชนที่มีกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ 
เข้ำด้วยกันอย่ำงเป็นระบบ 
และรูปธรรม เพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันในกำร
แสวงหำแนวทำงในกำรจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 

เด็กและเยำวชนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

67 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐำน 

เทศบัญญัติ   20,000 1. เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนให้
บรรลุควำมจ ำเป็นพื้นฐำน
และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับรู้ปัญหำ 
2. ใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร
ประเมินผลกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

ครัวเรือนในเขตเทศบำล 

68 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพให้กับผู้น ำชุมชน
องค์กรสตรี และกลุ่มอำชีพใน
เขตเทศบำลต ำบลนำยำง 

 เทศบัญญัติ 100,000 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรและชุมชน ให้มี
วิสัยทัศน์กว้ำงไกล 
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์น ำ
แนวควำมคิดใหม่ๆ มำ
ปรับปรุง ปรับใช้ในชุมชน 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

69 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ เทศบัญญัติ  350,000 เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์สืบ
สำนงำนประเพณี
สงกรำนต์ให้คงอยู่สืบไป 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

70 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ เทศบัญญัติ   30,000 1. เพื่อถวำยเป็นรำช
สักกำระและแสดงควำม
จงรักภักดีแด่สมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ 
2. เพื่อให้ประชำชนเกิด
ควำมรัก ควำมสำมัคคี  
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับชุมชน 
ในเขต ทต.นำยำง 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

71 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรหล่อเทียน 
จ ำน ำพรรษำ 

เทศบัญญัติ    350,000 เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในวันส ำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

72 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดงำนวันพ่อแห่งชำติ  เทศบัญญัติ 30,000.00 1. เพื่อถวำยเป็นรำช
สักกำระและแสดงควำม
จงรักภักดีแด่
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ 
2. เพื่อให้ประชำชนเกิด
ควำมรัก ควำมสำมัคค ี
3. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

73 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชน เทศบัญญัติ  200,000 1. เพื่อให้ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลนำยำงได้ใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
และห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
2. เพื่อให้ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลนำยำงเกิด
ควำมรัก ควำมสำมัคคใีน
หมู่คณะ 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

74 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรกีฬำต้ำนยำเสพติด เทศบัญญัติ   100,000 1. เพื่อให้ประชำชน
ห่ำงไกลยำเสพติดได้ใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
2. เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี
กันในหมู่คณะ 
3. เพื่อยกระดับมำตรฐำน
กำรเล่นกีฬำในท้องถิ่นให้
สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกำ 
กำรเล่นกีฬำประเภทต่ำงๆ 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

75 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนหนองยำว 

เทศบัญญัติ    1,496,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนครบทุกคน 
ทุกวันอย่ำงทั่วถึง 
2.เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
 

76 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนชำวไร่ 

เทศบัญญัติ     612,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนครบทุกคน 
ทุกวันอย่ำงทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

77 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนหนองเผำถ่ำน 

 เทศบัญญัติ     520,000 1. เพื่อให้เป็นไปตำม
ประกำศกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง
หลักเกณฑ์กำรสนับสนุน
ขององค์กำร  บริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
2. เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทำนอำหำรถูกหลัก
โภชนำกำรครบ ทั้ง 5 หมู่ 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
 

78 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนเนินทรำย 

 เทศบัญญัติ     96,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนครบทุกคน 
ทุกวันอย่ำงทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
 

79 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนร่องระก ำ 

เทศบัญญัติ      500,000 1.เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนครบทุกคน 
ทุกวันอย่ำงทั่วถึง 
2.เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
 

80 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนบ้ำนหุบกะพง 

 เทศบัญญัติ      496,000 1.เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนอำหำรครบทุก
คนทุวันอย่ำงทั่วถึง 
2.เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
 

81 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเปิดบ้ำนวิชำกำร
โรงเรียนในเขตเทศบำลต ำบล
นำยำง 

เทศบัญญัติ       150,000 1.เพื่อให้นักเรียนเกิดกำร
พัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถด้วยตนเอง
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2.เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ควำมรู้ในแต่
ละกลุ่มวิชำที่เรียนมำ 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
 

82 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
(โรงเรียนบ้ำนดอน) 

เทศบัญญัติ       60,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวันรับประทำน
ครบทุกคน ทุกวันอย่ำงทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำ
ภำระของผู้ปกครองในกำร
จัดหำอำหำรกลำงวันให้บุตร
หลำน 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

83 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
(โรงเรียนบ้ำนนำยำง) 

เทศบัญญัติ  600,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนครบทุกคน 
ทุกวันอย่ำงทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำ
ภำระของผู้ปกครองในกำร
จัดหำอำหำรกลำงวันให้
บุตรหลำน 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
จ ำนวน 

84 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน
(โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง
เขื่อนเพชรฯ) 

เทศบัญญัติ   652,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนครบทุกคน 
ทุกวันอย่ำงทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำ
ภำระของผู้ปกครองในกำร
จัดหำอำหำรกลำงวันให้
บุตรหลำน 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
จ ำนวน 

85 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน
(โรงเรียนบ้ำนดอนขุนห้วย) 

 เทศบัญญัติ 528,000 1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนครบทุกคน 
ทุกวันอย่ำงทั่วถึง 
2. เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีภำวะทำง
โภชนำกำรที่ดีขึ้น 
3. เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำ
ภำระของผู้ปกครองในกำร
จัดหำอำหำรกลำงวันให้
บุตรหลำน 

เด็กนักเรียน  
อนุบำลถึง ป.6 
จ ำนวน 

86 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 
(โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง
เขื่อนเพชรฯ) 

 เทศบัญญัติ 100,000 1. เพื่อให้นักเรียน มีควำม
ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรออก
ก ำลังกำยและเล่นกีฬำ  
2. เพื่อให้กีฬำสำมำรถ
พัฒนำศักยภำพทำงด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 
และสังคม 

อุดหนุนงบประมำณให้
โรงเรียนนิคมสร้ำง
ตนเองเขื่อนเพชรฯ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

87 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรแข่งขันสวดมนต์หมู่
ท ำนองสรภัญญะ 
(โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง
เขื่อนเพชรฯ) 

เทศบัญญัติ 50,000 1. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้
มีกำรสวดมนต์หมู่ท ำนอง
สรภัญญะในสถำนศึกษำ
อย่ำงแพร่หลำย 2. เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียน
สำมำรถสวดมนต์หมู่
ท ำนองสรภัญญะ 
สรรเสริญคุณพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ 

อุดหนุนงบประมำณให้
โรงเรียนนิคมสร้ำง
ตนเองเขื่อนเพชรฯ 

88 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรงำนพระนครคีรี - 
เมืองเพชร คร้ังที่ 32 ประจ ำปี 
2561 

เทศบัญญัติ 40,000 1. เพื่อเป็นกำรร ำลึกถึง
ควำมส ำคัญของ
ประวัติศำสตร์เมือง
เพชรบุรีและสืบสำน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่
คู่บ้ำนคู่เมืองสืบต่อไป 2. 
เพื่อเป็นกำรเรียนรู้ และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมำณให้
อ ำเภอชะอ ำ 

89 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดกิจกรรมงำนพระ
รำชพิธี   รัฐพิธี และวันส ำคัญ
ต่ำงๆ ประจ ำปี 2561  
อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 

 เทศบัญญัติ 20,000 1. เพื่อเป็นกำรแสดงออก
ถึงควำมจงรักภักดีและ
ส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณในสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 
2. เพื่อเป็นกำรถวำยพระ
รำชกุศลแด่สถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

อุดหนุนงบประมำณให้
อ ำเภอชะอ ำ 

90 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดงำน พระนครคีรี - 
เมืองเพชร (ส ำนักงำนจังหวัด
เพชรบุรี) 

  เทศบัญญัติ 20,000 1. เพื่อเป็นกำร
เทิดพระเกียรติคุณ และ
ร ำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณล้นเกล้ำล้น
กระหม่อม  
รัชกำลที่ ๔ - ๖ และ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ 
แห่งรำชวงศ์จักรี ที่ทรงมี
พระมหำกรุณำธิคุณอัน
ย่ิงใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี
และพสกนิกรชำวจังหวัด
เพชรบุรี 

อุดหนุนงบประมำณให้
ส ำนักงำนจังหวัด
เพชรบุรี 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

91 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรชะอ ำรวมใจ
เสริมสร้ำงพลังแผ่นดินเอำชนะ
ยำเสพติด อ ำเภอชะอ ำ จังหวัด
เพชรบุรี ประจ ำปี 2561 

เทศบัญญัติ  10,000.00 1. จัดอบรมแกนน ำหมู่บ้ำน 
เครือข่ำยตำสับปะรด เพื่อ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพ เพื่อ
เป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ   
ยำเสพติดมิให้แพร่ระบำด     
ในพื้นที่ 
2. เพื่อค้นหำผู้เสพ/ผู้ติดยำ
เสพติด น ำเข้ำสู่กระบวนกำร
บ ำบัดรักษำฟื้นฟูตำมระบบ
ที่เหมำะสม 

อุดหนุนงบประมำณ
ให้อ ำเภอชะอ ำ 

92 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรสนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด อ ำเภอ
ชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
ประจ ำปี 2561 

เทศบัญญัติ  10,000 1. เพื่อรณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์ และขอควำม
ร่วมมือเจ้ำของสถำน
ประกอบกำรและประชำชน
ทั่วไปเกิดควำมมีระเบียบขึ้น
ในสังคม เยำวชน ให้อยู่ใน
กรอบของระเบียบกฎหมำย 
ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่
ชุมชนและสังคม 

อุดหนุนงบประมำณ
ให้อ ำเภอชะอ ำ 

93 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดกิจกรรมวันต่อต้ำน
ยำเสพติด อ ำเภอชะอ ำ จังหวัด
เพชรบุรี ประจ ำปี 2561 

เทศบัญญัติ   5,000 1. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก และ
สร้ำงกระแสในกำรต่อต้ำน
ยำเสพติดอย่ำงต่อเน่ือง 
2. เพื่อให้มีกิจกรรมสร้ำง
ควำมจูงใจมใิห้กลุ่มเสี่ยง 
เช่น นักเรียน นักศึกษำ เข้ำ
ไปยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 

อุดหนุนงบประมำณ
ให้อ ำเภอชะอ ำ 

94 กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรส่งเสริมและจัดหำ
อำชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบำล 

 เทศบัญญัติ   40,000 1. เพื่อให้ประชำชนมี
ทำงเลือกในกำรประกอบ
อำชีพ 
2. เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
หำรำยได้เสริมหลังจำกได้รับ
กำรฝึกอบรม 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

95 กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรเพิ่มศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร แผง
ลอยจ ำหน่ำยอำหำร 

เทศบัญญัติ    50,000 เพื่อให้ร้ำนอำหำรและแผง
ลอยจ ำหน่ำยอำหำรในเขต
เทศบำลต ำบลนำยำง ได้
มำตรฐำนตำมหลัก
สุขำภิบำล 

ผู้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำร/แผงลอย
จ ำหน่ำยอำหำร 

96 กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค เทศบัญญัติ     20,000 เพื่อให้ประชำชนเข้ำใจ
บทบำทกำรได้รับควำม
คุ้มครองทั้งในฐำนะเป็น
ผู้ประกอบกำรและในฐำนะ
เป็นผู้บริโภค 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

97 กำรพัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน
อนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

 เทศบัญญัติ     120,000 1. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้ประชำชนเป็นอยู่รู้
คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

98 กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 
ในองค์กรและกำรมี 
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 

โครงกำรอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพบุคลำกรเทศบำล 

เทศบัญญัติ      200,000 1. เพื่อให้บคุลำกรของ
เทศบำลทุกระดับมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 
2. เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีใน
องค์กร 

บุคลำกรของเทศบำล 

99 กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 
ในองค์กรและกำรมี 
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 

โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล เทศบัญญัติ   25,000 1. เพื่อร ำลึกถึงควำมส ำคัญ
และควำมเป็นมำของกำร
ก่อก ำเนิดเทศบำล 
2. เพื่อให้บคุลำกรของ
เทศบำลมีควำมรัก ควำม
ผูกพันระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน
และประชำชน 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

100 กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 
ในองค์กรและกำรมี 
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 

ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย
และติดต้ังชุดเคร่ืองรับ
วิทยุกระจำยเสียงแบบไร้สำย 
(UHM - FM) หมู่ที่ 1, 2 ต.
เขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

เทศบัญญัติ    345,000 1. เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ได้
อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 
2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน 

ระบบเสียงตำมสำย 

101 กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 
ในองค์กรและกำรมี 
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำร
ท้องถิ่น(กรณีครบวำระ) 

 เทศบัญญัติ    700,000 1. เพื่อด ำเนินกำรเลือกต้ัง 
ให้มีสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีตำมจ ำนวน
และภำยในระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนด 
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรปกครอง
ตนเองในระบอบ
ประชำธิปไตย 

ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง 
ในเขตเทศบำลฯ 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
  เทศบำลต ำบลนำยำง มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ  
โดยได้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนำมในสัญญำ รวม 20 โครงกำร  จ ำนวนเงิน 16,357,060  บำท  มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณจ ำนวน 20 โครงกำร จ ำนวนเงิน 16,357,060  ล้ำนบำท  สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 
 

   ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้ผกูพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 43 0 0 0 

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 50 20 20 16,357,060   
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว 3 0 0 0 

กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมสี่วน
ร่วมของประชำชน 

4 0 0 0 

รวม 101 20 0 16,357,060   
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ  เทศบาลต าบลนายาง  
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

1 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 

เทศบัญญัติ 21,752,400 8,871,800 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

5 คร้ัง) 

ผู้สูงอำยุ 
ฏ.12, 72, 
200, 293, 
389 

05/10/2560 10 

2 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเบี้ยยังชีพ
ผู้พิกำร 

เทศบัญญัติ 4,800,000 1,584,800 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

5 คร้ัง) 

ผู้พิกำร 
ฎ.4, 70, 
197, 291, 
390 

05/10/2560 10 

3 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เทศบัญญัติ 402,000 168,500 
(เบิกจ่ำยแล้ว 

5 คร้ัง) 

ผู้ป่วยเอดส์ 
ฎ.3, 71, 
196, 292, 
391 

05/10/2560 10 

4 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 
(อำหำรกลำงวัน) 

เทศบัญญัติ 1,966,800 384,800 
(เบิกจ่ำยแล้ว 

2 คร้ัง) 

ศ.พด.10 
แห่ง ฎ.106, 
376 

08/11/2560 5 

5 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำร 
อำหำรเสริม (นม) 

เทศบัญญัติ 3,235,000 316,930 
(เบิกจ่ำยแล้ว 

5 คร้ัง) 

สหกรณ์โคนม
ชะอ ำ-ห้วย
ทรำย จ ำกัด 
ฎ.170, 
297, 369, 
489,620 

13/10/2560 100 

6 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ 

เทศบัญญัติ 350,000 349,470 
(เบิกจ่ำยแล้ว) 

ฎ.363, 
364-367 

29/12/2560 15 

 
 
 
 
 



23 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

7 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรพัฒนำ
ระบบสุขภำพภำค
ประชำชน 

เทศบัญญัติ 300,000 46,500 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

1 คร้ัง) 

คู่สัญญำตำม
โครงกำรพัฒนำ
ระบบคุณภำพ
ชีวิตภำค
ประชำชน/ 
ร้ำนไอคิว 
กรำฟิก  
(ฎ.432 ) 

06/02/2561 15 

8 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรแข่งขัน
กีฬำชุมชน 

เทศบัญญัติ 200,000 199,490 
(เบิกจ่ำยแล้ว) 

ฎ.383, 
488,568, 
569,584 

09/03/2561 30 

9 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
บ้ำนหนองยำว 

เทศบัญญัติ 1,496,000 748,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียนบ้ำน
หนองยำว 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

10 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
ชำวไร่ 

เทศบัญญัติ 612,000 306,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียน
ชำวไร่ 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

11 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
บ้ำนหนองเผำถ่ำน 

เทศบัญญัติ 520,000 260,000
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียนบ้ำน
หนองเผำถ่ำน 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

12 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
บ้ำนเนินทรำย 

เทศบัญญัติ 96,000 48,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียนบ้ำน
เนินทรำย 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

13 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
บ้ำนร่องระก ำ 

เทศบัญญัติ 650,000 250,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียนบ้ำน
ร่องระก ำ 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

14 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
บ้ำนหุบกะพง 

เทศบัญญัติ 496,000 248,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียนบ้ำน
หุบกะพง 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

15 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
บ้ำนดอน 

เทศบัญญัติ 60,000 30,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียน 
บ้ำนดอน 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

16 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
บ้ำนนำยำง 

เทศบัญญัติ 600,000 300,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียน 
บ้ำนนำยำง 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

17 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
นิคมสร้ำงตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 

เทศบัญญัติ 652,000 326,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียนนิคม
สร้ำงตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

18 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
บ้ำนดอนขุนห้วย 

เทศบัญญัติ 528,000 264,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว  

2 คร้ัง) 

โรงเรียนบ้ำน
ดอนขุนห้วย 
ฎ.60,373 

25/10/2560 7 

19 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดงำน
พระนครคีรี-เมือง
เพชร 

เทศบัญญัติ 20,000 20,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว) 

ส ำนักงำน
จังหวัด
เพชรบุรี  
ฎ. 369/61 

23/01/2561 7 

20 กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

โครงกำรจัดงำน
พระนครคีรี-เมือง
เพชร คร้ังที่ 32 
ประจ ำปี 2561 

เทศบัญญัติ 40,000 40,000 
(เบิกจ่ำยแล้ว) 

อ ำเภอชะอ ำ 
ฎ.161/61 

22/11/2560 5 
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บัญชีรายการครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนายาง 
ที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
 

ที ่ แผนงาน 
ประเภท/ 

รายการครุภณัฑ ์
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ถังน้ ำ
แบบสแตนเลส 
ขนำดควำมจุ 
2,000 ลิตร 
จ ำนวน 1 ใบ 
2. ขำต้ังถังน้ ำ
แบบสแตนเลส 
จ ำนวน 1 อัน 
3. เก้ำอี้บุนวม  
มีพนักพิง ขำเหล็ก 
จ ำนวน 30 ตัว 
4. โต๊ะรับแขก  
(ไม้ยำง) พร้อมเบำะ 
จ ำนวน 1 ชุด 
5. โพเดียม  
จ ำนวน 2 ตัว 

 
เทศบัญญัติ 

 
15,000 

 
 
 

2,000 
 
 
 

24,000 
 
 

6,000 
 
 

8,000 

 
15,000 

 
 
 

1,000 
 
 
 

20,400 
 
 

5,800 
 
 

7,600 
 

 
ฎ 621/61 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ำยำง
เฟอร์นิเจอร์ 
ฎ 542/61 

 

 
26/03/2561 
 
 
 
 
 
 
 
05/03/2561 

  

 
30 

 
 
 
 
 
 
 

7 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
1. เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส ำหรับประมวลผล 
จ ำนวน 1 เคร่ือง 
2. เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด 
LED จ ำนวน 1 
เคร่ือง 
3. เคร่ืองส ำรอง
ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 
เคร่ือง 

 
 
เทศบัญญัติ 

 
 

30,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

5,800 

 
 

29,500 
 
 
 

14,800 
 
 
 

5,500 

 
 
ร้ำนปรมัตถ์
คอมพิวเตอร์ 
ฎ 595/61 

 
 
05/03/2561 

 
 

15 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ตู้เหล็ก 2 บำน 
จ ำนวน 5 ตู้ 
2. โต๊ะท ำงำน
พร้อมเก้ำอี้  
จ ำนวน 5 ชุด 

 
เทศบัญญัติ 

 
27,500 

 
25,000 

 
27,500 

 
22,000 

 
ท่ำยำง
เฟอร์นิเจอร์ 
ฎ 544/61 

 
06/03/2561 

 
7 

4 การพาณิชย ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
1. เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส ำหรับประมวลผล 
จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 
 
เทศบัญญัติ 

 
 

30,000 

 
 

29,500 

 
 
ร้ำนปรมัตถ์
คอมพิวเตอร์ 
(1/2561) 
ฎ  

 
 
12/03/2561 

 
 

15 

 
 
 
 



25 
ส่วนที่ 4 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
เทศบาลต าบลนายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำรตำม

แผนพัฒนำฯ 
จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้รับอนุมัติ 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

โครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

70 52.24 43 32.09 0 0.00 43 42.57 27 20.15 

2.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมและคณุภำพชีวิต 

54 40.30 50 37.31 5 3.73 45 33.58 4 2.99 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง 

3 2.24 3 2.24 0 0.00 3 2.24 0 0.00 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 0.75 1 0.75 0 0.00 1 0.75 0 0.00 

5. กำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

6 4.48 4 2.99 0 0.00 4 2.99 2 1.49 

รวม 134 100.00 101 75.37 5 3.73 96 71.64 33 24.63 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนายาง 
  1. ขอให้เทศบำลด ำเนินกำรติดต้ังกระจกโค้งใหม่แทนชุดเดิมท่ีช ำรุดเสียหำย 
  2. โครงกำรเกี่ยวกับภำษำต่ำงประเทศ เห็นว่ำมีประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงมำก ซึ่งในปัจจุบัน
กำรติดต่อส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศมีควำมจ ำเป็น ขอให้เทศบำลพิจำรณำจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
กำรให้ควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศบ้ำง 
  3. ควรด ำเนินโครงกำรเพิ่มควำมรู้เกี่ยวกับสภำพอำกำศ (ควำมเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
โลก) เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อเตรียมควำมพร้อมเผชิญเหตุหำกเกิดกรณีภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
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