
ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2563) 
(ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ของเทศบาลตำบลนายาง 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชมุชน  
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ. เพชรบุรี 

361,000 มี.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 355,000 เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

2 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นางจอย หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

454,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. สายไร่ประสิทธิ์ถึงไร่
เจ๊ติ๋ม  หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

1,140,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

4 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. หน้าบา้น
นางทองแท้ เหมาะด ีหมู่ที่ 3 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

12,700 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

5 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. จากบ้าน
นางออม เจริญไทย ถึง หน้าบา้นนาย
สายชล  สว่างจิตร์ หมู่ที่ 3  ต.นายาง 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

260,000 มี.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 217,000 เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

6 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. จากบ้าน
นางชูศรี พันธ์สังข์ ถึงบ้านนางผ่อง
จันทร์สุข หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี   

144,000 มี.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 143,000 เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

7 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. พร้อม
ถนน ค.ส.ล.จากตลาดนัดนายาง- 
ลำห้วยยาง ฝั่งตะวันตก  หมู่ที่ 3  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

839,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2564 

-  

8 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. จากหน้า
บ้านนายชำนาญ ถึงถนนนาสามสบิฝั่ง
ตะวันออก หมู่ที ่3 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

1,406,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เปลี่ยนแปลง 
1/63 

9 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.หลัง
โรงเรียนบ้านนายาง ตรงข้ามบ้าน
นางสาววรารัตน ์กิ่งทอง หมู่ที ่4  
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

11,800 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

10 ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อและ 
บ่อพัก ค.ส.ล.สายหนองโพธิ์-ปา่ปาล์ม
ไปเชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

564,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เปลี่ยนแปลง 
1/63 

11 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอย 2  
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

209,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  สายสะพานบ้านดอน ไป  
นาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,998,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2564 

-  

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรง
ข้ามศาลาชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ 7  
ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

400,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 
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14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนางสาวผิ่ว ถึง บ้านนายมานพ 
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

89,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 75,000  

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนายมานพ ถึง บ้านนางบังอร 
หมู่ที่ 8  ต.นายาง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

60,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 52,000  

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายไร่อ้อย ถึง สระพระ  
หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,706,000 มี.ค.-ก.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

- เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

17 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 
บ้านไร่ ถึง ถนนเพชรเกษมบ้านท่า หมู่ที่ 8 
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,579,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เปลี่ยนแปลง 
1/63 

18 ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม 
ฝารางระบายน้ำ บริเวณข้างตลาดเทศบาล   
หมู่ที่ 1  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

250,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยบ้านนายตี๋ หมู่ที่ 1  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

1,000,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางแสวง หมู่ที่ 2  ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

300,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 252,000  

21 ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้านเขาไม้นวล  
ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,200,000 มี.ค.-ก.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 
 

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนำ้ 
ซอยบ้านนางปราณี หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,900,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เปลี่ยนแปลง 
1/63 

23 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั 
ค.ส.ล.สายบ้านนายเปิ้ลถึงบ้านนาย
ดวงตา หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

650,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เปลี่ยนแปลง 
1/63 

24 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมชาย 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,150,000 มี.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เล่มแรก 
 

25 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยบ้านนายปรีชา ถึง 
โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการ
ซ้ำซ้อน หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ ่อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

1,550,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางส่วง หมู่ที่ 5  ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

439,000 มี.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 410,000 เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายหม่อง หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

800,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 496,000  

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนายมิตร นายเอก หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

920,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 
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29 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบา้น 
นายธรรมพร  หมู่ที ่6  ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

80,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

30 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลางบ้านหนองยาว 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

530,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

31 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านหนองยาว ซอย 3 หมู่ที่ 7 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

835,000 มี.ค.-ก.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายกลางบ้านหนองยาว ซ.1 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

828,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางปิ่นรัตน์  หมู่ที่  8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

300,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 275,000  

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอยข้างวัดหุบกะพง ถึง 
สี่แยกบา้นหนองยาว หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

1,683,000 มี.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 1,290,000 เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายวิท  หมู่ที่  8 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

220,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 188,000  

36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยเขาโป่ง 1 หมู่ที่  8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

970,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 2 ฝั่งขวา (ตะวันออก) หมู่ที่  8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

1,352,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยทองสุข ถึงบ้านนายประเสริฐ  
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

309,000 มี.ค.-ก.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายจำเริญ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

56,000 มี.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 51,000 เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

40 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ซอย 6 ฝั่งตะวันออก 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,450,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหลังโรงเรียนบ้านสระพระ หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

250,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2564 

-  

42 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านไร่ หมู่ที่ 1   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

550,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

43 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากถนน
เพชรเกษม ถึงศาลา หมู่ที่ 2   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

900,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างบ้าน
นางละออ  จันทร์วิจิตร หมู่ที่ 2   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

200,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 3/63 

45 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายสะพาน หมู่ที่ 2 ถึง สะพาน 
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,325,000 มี.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 
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46 ก่อสรา้งรางระบายนำ้ ค.ส.ล. สายรา้นเจ๊นชุ 
หมู่ที่ 2  ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

550,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

47 ก่อสรา้งรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอย 
ข้างพันธ์สุข หมู่ที ่2  ต.ดอนขุนหว้ย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

900,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

48 ก่อสรา้งถนนลกูรัง ซอยหลังคอกหม ู
หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

320,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

49 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายเจือ้น  
เถื่อนไพร หมู่ที ่3 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

450,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

50 ก่อสรา้งรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยหนา้บา้น
นางสำล ีถึงบา้นนายจิต นิลประเสริฐ  
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

700,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

51 ก่อสรา้งเหมอืงระบายนำ้ ค.ส.ล. ซอยบา้น
นายประภาส  สวา่งจิตร ์หมู่ที ่3  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

700,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

52 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นายบญุธรรม หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

700,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

53 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต   
ซอยกลาง ฝั่งขวา (ซอย 3 – ซอย 4) 
หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

1,980,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

54 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอย 2 ฝั่งซ้าย หมู่ที ่5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,301,000 มี.ค.-ก.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย  
(ซอย4 – ซอย5) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,980,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

56 ฝั่งท่อ ค.ส.ล. ซอยหลังปั๊มเชลล์  
แยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 2  
ต.ดอนขุนห้วย ถึง หลังบ้านนายเวช  
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

2,310,000 มี.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 2/63 

57 ก่อสรา้งรางระบายนำ้ ค.ส.ล. สายขา้งศาลา 
หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 

1,650,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

58 ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. สาย 
ครัวลุงมอด หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนหว้ย  
อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

600,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เงินสะสม 
แผนฯ เปลี่ยนแปลง 
1/63 

59 ก่อสรา้งถนนลกูรัง สายเลยีบหว้ยประโหมด  
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุร ี

98,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

รวม  59 โครงการ 47,469,500   3,804,000  
   1.2  แผนงานการเกษตร 
1 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. 

สายหนองกระสา ติดไร่นายเสถยีร   
หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

428,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

2 ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองสาธารณ 
ประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม  หมู่ที่ 11 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

230,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

3 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์หมู่ที่1 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

13,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  
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4 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

9,000 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน ์
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

4,500 ม.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  

รวม  5  โครงการ 684,500   -  
   1.3 แผนงานการพาณิชย์ 
1 โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปา   

หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
970,000 ม.ค.-มิ.ย.63 ดำเนินการแล้ว 888,000 เงินสะสม 

แผนฯ แก้ไข 1/62 
2 ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางเล็ก 

หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
198,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 

แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 
3 ขยายเขตประปาบ้านไร่เนิน ซอยบ้าน 

นายอุ่ม หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

225,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

4 ขยายเขตประปา ซอยแยกบ้านนางฉอ้อน 
ถึงบ้านนายเณร หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

171,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

5 ขยายเขตประปาซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

109,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิต
ประปา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

960,000 ม.ค.-มิ.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ แก้ไข 1/62 

7 ขยายเขตประปา ซอย 9 ด้านทิศตะวันตก 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

444,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

8 ขยายเขตประปา ซอยบ้านแม่เลื่อน 
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

173,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

9 ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,869,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

10 ขยายเขตประปา ซอยหลังร้านเสริมสวย
ชายคลอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

155,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

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

184,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

12 ขยายเขตประปา สายจากบ้านนางอำนวย 
ถึง บ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 4  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

444,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

13 ขยายเขตประปาซอยบ้านนางหาด หมู่ที่ 
4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

164,000 ส.ค.-ก.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เงินสะสม 
แผนฯ เพิ่มเติม 3/63 

รวม  13  โครงการ 6,066,000   888,000  
รวมทั้งสิ้น 77  โครงการ 54,220,000   4,692,000  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
   2.1  แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25,161,600 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 24,095,400  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,760,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 4,420,800  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 427,000  

รวม  3  โครงการ 31,371,600   28,943,200  
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยั
และการปอ้งกันภยัให้แกป่ระชาชน 

30,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 22,640  

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

50,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 21,190  

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

20,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดู
งานอาสาสมัครป้องกันภยั (อปพร.) 

100,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

5 โครงการกู้ชีพกูภ้ัย 100,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  
6 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยั

และการปอ้งกันภยัให้แก่นกัเรียน 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิต
อาสาภยัพิบัต ิประจำเทศบาลตำบล
นายาง 

150,000 ส.ค.-ก.ย. 63 ดำเนินการแล้ว 86,295 แผนฯ เพิ่มเติม 4/63 

รวม  7  โครงการ 450,000   130,125  
   2.3 แผนงานการศึกษา 

1 โครงการอาหารเสริม (นม) 3,598,400 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 3,570,660  
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
2,316,500 ต.ค.62-ก.ย.63  2,272,200  

3 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 360,000 ธ.ค.62-ม.ค.63 ดำเนินการแล้ว 359,980  
4 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนกังาน

ครูและผู้ดูแลเด็ก 
100,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 ธ.ค.62-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

2,024,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 2,024,000  

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

712,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 712,000  

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

580,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 580,000  

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

160,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 160,000  

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 500,000  

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

540,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 540,000  

12 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 100,000  

13 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 

700,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 700,000  

14 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 

760,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 760,000  

15 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

560,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 560,000  
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16 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน  
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

150,000 ก.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

17 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู ่
ทำนองสรภัญญะ 

50,000 ม.ค.-ก.ค.63 ดำเนินการแล้ว 50,000  

18 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 105,000 ก.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  18  โครงการ 13,345,900   12,888,840  
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน 

และควบคุมโรคในท้องถิ่น 
100,000 ม.ค.-ส.ค.63 ดำเนินการแล้ว 90,875  

2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

100,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 โอนลดทั้งหมด 

3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 

250,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 207,610  

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลนายาง 

200,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 195,840  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านสาธารณสุข 

50,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ 50,000 โอนลดทั้งหมด 

6 โครงการการให้บริการการแพทย์ฉกุเฉิน 50,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ 50,000 ยกเลิกโครงการ 
โอนลดทั้งหมด 

7 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
ตามพระราชประสงค์ 

160,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 148,604  

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

90,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 88,194  

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

310,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 281,830  

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 

44,000 มีค.63 ดำเนินการแล้ว 43,244 แผนฯ เพิ่มเติม 
2/2563 

 รวม  10  โครงการ 1,354,000   1,256,197  
   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต 

เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส 
20,000 มิ.ย.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  1  โครงการ 20,000   -  
   2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่ 

สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 
10,000 ก.พ.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 

20,000 พ.ย.62-พ.ค.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ กับ
ผู้นำชุมชน องค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

50,000 ธ.ค.62-มิ.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  ประจำป ี2563 

10,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 10,000  

5 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี  ประจำปี 2563 

10,000 ต.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 10,000  

 รวม  5  โครงการ 100,000   20,000  
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   2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

150,000 ก.ค.-ส.ค.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ 450,000 มี.ค.-เม.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ 100,000 โอนลด 100,000 
3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 50,000 ส.ค.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  
4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 50,000 พ.ย.-ธ.ค.62 ไม่ได้ดำเนินการ 50,000 โอนลดทั้งหมด 
5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 35,000 มิ.ย.-ส.ค.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  
6 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้าน 

เพลงพวงมาลัย 
50,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

7 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 พ.ย.62-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  
8 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  
9 ติดต้ังเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 

(ครุภัณฑ์กีฬา) 
188,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 157,000  

 รวม  9  โครงการ 1,273,000   307,000  
   2.8 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
1 โครงการงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร 

ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563   
50,000 ธ.ค.62-มี.ค.63 ดำเนินการแล้ว 50,000  

2 โครงการจัดงาน “พระนครคีรี - เมือง
เพชร”  ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2563  

20,000 ธ.ค.62-มี.ค.63 ดำเนินการแล้ว 20,000  

 รวม  2  โครงการ 70,000   70,000  
รวม  55  โครงการ 47,834,500   32,997,949  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพใหแ้ก่

สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 
30,000 ธ.ค.62-ส.ค.63 ไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  1  โครงการ 30,000   -  
   3.2 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร แผงลอยจำหนา่ยอาหาร 
25,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ 25,000 โอนลดทั้งหมด 

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 10,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 9,880  
 รวม  2  โครงการ 35,000   34,880  

รวม  3 โครงการ 65,000   34,880  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
75,000 ม.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ 75,000 โอนลดทั้งหมด 

 รวม  1  โครงการ 75,000   75,000  
รวม  1  โครงการ 75,000   75,000  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
   5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรเทศบาล 
400,000 เม.ย.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ 150,000 โอนลด 150,000 

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 25,000 เม.ย.-พ.ค.63 ไม่ได้ดำเนินการ 25,000 โอนลดทั้งหมด 
3 ติดต้ัง/ปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย

และติดต้ังชุดเครื่องรับวทิยุกระจาย 
เสียงแบบไร้สาย UHF-FM 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

640,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 535,000  
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4 ติดต้ัง ระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุด
เครื่องรับวิทยุกระจาย เสียงแบบไร้สาย 
UHF-FM  หมู่ที่ 1 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

418,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 417,000  

รวม  4  โครงการ 1,483,000   1,127,000  
รวมทั้งสิ้น 140 โครงการ 103,827,500   49,544,242  
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บัญชีครุภัณฑส์ำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที่ รายการครภุัณฑ ์

งบประมาณ
อนุมัติ 
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ในแผนการดำเนินงาน 
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เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. ประเภทครุภณัฑ์สำนักงาน 
   1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตวั 2,800 ม.ค.-ส.ค.63 ดำเนินการแล้ว 2,800 กองคลัง 
2 โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว 9,600 ม.ค.-ส.ค.63 ดำเนินการแล้ว 9,600 กองคลัง 
3 โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตวั 22,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 22,000 สำนักปลัดเทศบาล 
4 โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตวั 45,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 38,000 สำนักปลัดเทศบาล 
5 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู ้ 2,800 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 2,800 สำนักปลัดเทศบาล 
6 เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตวั 4,500 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 4,500 สำนักปลัดเทศบาล 
7 ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)  
ขนาด 24000 บีทียู จำนวน         

72,800 พ.ค.63 ดำเนินการแล้ว 71,800 สำนักปลัดเทศบาล 

8 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชกั จำนวน 3 ใบ 21,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 19,500 กองคลัง 
9 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตวั 2,800 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 2,800 กองคลัง 
10 เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง 

จำนวน 1 เครื่อง 
20,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 18,000 กองคลัง 

 รวม  10  รายการ 203,300   191,800  
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู ้ 11,000 ม.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 11,000 กองช่าง 
 รวม  1  รายการ 11,000   11,000  

   1.3 แผนงานการพาณิชย ์
1 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู ้ 6,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 6,000 กองการประปา 
 รวม 1 รายการ 6,000   6,000  

   1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 โต๊อเนกประสงค์ จำนวน 1 ตวั 3,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 1,600 กองสวัสดิการสังคม 
2 โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 6,000 ส.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ - กองสวัสดิการสังคม 
3 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 4,500 ส.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ - กองสวัสดิการสังคม 
 รวม 3 รายการ 13,500   1,600  

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
   2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

23,000 ธ.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 22,500 สำนักปลัดเทศบาล 

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 ธ.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 14,500 สำนักปลัดเทศบาล 

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,800 ธ.ค.62-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 5,600 สำนักปลัดเทศบาล 

4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader)  
จำนวน 3 เครื่อง 

2,100 ธ.ค.62-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ - สำนักปลัดเทศบาล 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 พ.ค.63 ดำเนินการแล้ว 22,000 สำนักปลัดเทศบาล 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 
งานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่อง 

60,000 ม.ค.-ส.ค.63 ดำเนินการแล้ว 59,000 กองคลัง 

7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 

6,300 ม.ค.-ส.ค.63 ดำเนินการแล้ว 6,200 กองคลัง 
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8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึก (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 

4,300 ม.ค.-ส.ค.63 ดำเนินการแล้ว 4,300 กองคลัง 

9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที ่2  
( 38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 ม.ค.-ส.ค.63 ดำเนินการแล้ว 14,900 กองคลัง 

10 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 2 เครื่อง 

11,600 ม.ค.-ส.ค.63 ดำเนินการแล้ว 11,200 กองคลัง 

11 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 29,500 สำนักปลัดเทศบาล 

12 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  
หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 14,800 สำนักปลัดเทศบาล 

13 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,800 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 5,800 สำนักปลัดเทศบาล 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) จำนวน 2 เครื่อง 

44,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 43,000 กองคลัง 

15 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 
สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 16,800 กองคลัง 

16 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที ่1  
(18 หน้า/นาที) 

10,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 9,800 กองคลัง 

17 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 3 เครื่อง 

17,400 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 16,800 กองคลัง 

 รวม 17 รายการ 282,300   296,700  
    2.2 แผนงานการพาณชิย ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 29,500 กองการประปา 

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที ่1  
(18 หน้า/นาที) 

10,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 9,800 กองการประปา 

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,800 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 5,600 กองการประปา 

 รวม 3 รายการ 45,800   44,900  
    2.3 แผนงานการศึกษา 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 21,500 กองการศึกษา 

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

7,500 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 7,300 กองการศึกษา 

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,800 ส.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการแล้ว 5,600 กองการศึกษา 

 รวม  3 รายการ 35,300   34,400  
 

 

 



 

12 

ที่ รายการครภุัณฑ ์
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ 

ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง 
44,000 ส.ค.-ก.ย.63 ไม่ได้ดำเนินการ - กองสวัสดิการสังคม 

 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 ส.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กองสวัสดิการสังคม 

 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  
หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 ส.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กองสวัสดิการสังคม 

 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,800 ส.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กองสวัสดิการสังคม 

 รวม 4 รายการ 94,800     
3. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร 
   3.1 แผนงานการพาณิชย ์

1 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสำหรับนำ้เสีย 
(Submersible sewage Pump) 
จำนวน 2 เครื่อง 

28,000 ม.ค.-มิ.ย.63 ยังไม่ได้ดำเนินการ - กองการประปา 

 รวม 1 รายการ 28,000   -  
4. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
    4.1 แผนงานการศึกษา 

1 กล้องวงจรปิด CCTV พรอ้มติดตั้ง
ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดอนขุนหว้ย หมู่ที่ 5  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

385,000 ส.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กองการศึกษา 

2 กล้องวงจรปิด CCTV พรอ้มติดตั้ง
ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนิคมพัฒนาตนเอง หมู่ที่ 1 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

403,000 ส.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กองการศึกษา 

3 กล้องวงจรปิด CCTV พรอ้มติดตั้ง
ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหุบกะพง หมู่ที ่8 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

385,000 ส.ค.-ก.ย.63 กันเงินไว้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กองการศึกษา 

 รวม 3 รายการ 1,173,000     
5. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 กล้องถ่ายภาพ ระบบดจิิตอล  
แบบ DSLR จำนวน 1 ตัว 

59,000 พ.ค.63 ดำเนินการแล้ว 50,700 สำนักปลัดเทศบาล 

 รวม 1 รายการ 59,000   50,700  
 

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


