
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลนายาง  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

****************** 
 
  เทศบาลตำบลนายาง ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,403,300 บาท เพื่อแจ้ง
ให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด         
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ซอยบ้านนายแอม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หมู่ที่ 1  
ต.เขาใหญ ่

100,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ ่

250,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ ่

50,000 

4 โครงการก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ ก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ สูง 1.00 
เมตร ยาว 154.00 เมตร 

หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ ่

120,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน นายสำราญ รอดพ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 2  
ต.เขาใหญ ่

70,000 

6 โครงการวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมือง
สาธารณะ บ้านนางทองสร้อย ถึง ถนน
เพชรเกษม 

วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ระยะทางยาว 
336.00 เมตร 

หมู่ที่ 3  
ต.เขาใหญ ่

1,900,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบ้านตาคน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ ่

450,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยบ้านนางจิ๋ม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ ่

180,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก พร้อมรางระบายนำ้ ค.ส.ล.
ซอยบ้านนางแต๋   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
รางระบายนำ้ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาวรวม 
90.00 เมตร 

หมู่ที่ 6  
ต.เขาใหญ ่

400,000 

 



2 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายโรงเหล็ก  ซอย 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ ่

461,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายวงแหวน ซอย 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 358.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ ่

881,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ ่

847,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ซอย 6 ตะวันออก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 505.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

หมู่ที่ 10  
ต.เขาใหญ ่

1,372,000 

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้น 
นางกี่ หงษ์ทอง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจร กว้าง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 197.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

หมู่ที่ 2   
ต.นายาง 

41,000 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
จากหอกระจายข่าว ถึงรางระบายน้ำเดิม 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 71.00 เมตร ลึก 0.40-0.75 
เมตร 

หมู่ที่ 7   
ต.นายาง 

216,000 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ซอยบ้านนางหวิง ไทยแท้ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 
42.00 เมตร ลึก 0.55-0.65 เมตร 

หมู่ที่ 7   
ต.นายาง 

139,000 

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายกลางหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

หมู่ที่ 6   
ต.ดอนขุนห้วย 

800,000 

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายภายในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 
5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 
395.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หมู่ที่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย 

1,000,000 

19 โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.  
สายบ้านนางอาภรณ ์

ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. กว้าง 1.50 
เมตร ระยะทางยาว 850.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร 

หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย 

1,950,000 

 
 
 



3 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
20 โครงการขุดลอกลำห้วยประโหมด ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์  

กว้าง 5.00-10.00 เมตร ยาว 
8,000.00 เมตร 

หมู่ที่ 2,3,4,6,7   
ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที ่
1,2,6 ต.นายาง  
และหมู่ที่ 11  
ต.เขาใหญ ่

700,000 

21 โครงการขุดลอกเหมือง 
สาธารณประโยชน์ 

- สายเพชรเกษม-เสาโทรศัพท์ กว้าง 
1.00-3.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร                          
- สายคลองชลประทาน-ห้วย 
ประโหมด กว้าง 1.00-2.00 เมตร 
ยาว 988.00 เมตร 
-สายฝั่งทิศตะวันออก กว้าง 0.60-
1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  
- สายฝั่งทิศตะตก กว้าง 1.00-2.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร                 

หมู่ที่ 7 
ต.ดอนขุนห้วย 

57,000 

22 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ 
HDPE dia. 160 มม. ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ ่

800,000 

23 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

- สายข้างลานตะกาดแดงไปบ้านนาย
สมยศกว้าง 0.80 – 1.20 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร   

หมู่ที่ 1 
ต.นายาง 

40,000 

24 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

- สายหนองกระสาถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทานกว้าง 0.80-3.00 เมตร 
ระยะทางยาว1,400.00 เมตร                
- สายจากรางระบายน้ำเดิม–คลอง
ระบายน้ำดีหนึ่ง กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตร 
- สายจุดชมวิวถึงไร่อาจารยย์ิ่ง กว้าง 
0.50-1.00 เมตร   
ยาว 280.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
- สายจากถนนลาดยางถ้ำค้างคาว ถึง 
ไร่กำนัน กว้าง 0.50-2.50 เมตร ยาว 
810.00 เมตร ลึก 0.20-0.30 เมตร 

หมู่ที่ 2 
ต.นายาง 

60,700 

25 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

- สายจากลำห้วยยาง ถึง ถนน
สาธารณประโยชน์ข้างวัด 
นายาง กว้าง 0.60-1.40 เมตร ยาว 
82.00 เมตร  ลึก 0.50 เมตร ทอ่ 
ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบอ่
พักยาวรวม 20.00 เมตร 

หมู่ที่ 3  
ต.นายาง 

103,600 

 



4 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
  - สายจากซุ้มวดันายาง ถึง ถนน 

นาสามสิบหลังบ้านนางบญุตา   
กว้าง 0.60-1.20 เมตร  ยาว 
180.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
- สายจากถนนนายางหนองบัว ถึง 
หนองกะมีด กว้าง 0.50-1.20 เมตร 
ยาว 1,835.00 เมตร ลึก 0.20 
เมตร 
- สายจากถนนเพชรเกษมบ้านท่า ถึง 
สระน้ำวดันายาง กว้าง 0.50-1.20 
เมตร ยาว 980.00 เมตรลึก 0.20 
เมตร 
- สายจากคลองสายหนึ่งตดิถนน
หนองบัว ถึง ท่ีดินเบียร์ช้าง กว้าง 
1.00-2.00 เมตร ยาว 2,150.00 
เมตร ลึก 0.20 เมตร 
- สายหนึ่งคูนาดอนถึงถนนนาสามสิบ 
หมู่ที่ 3,4  กว้าง 1.00-2.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 0.20 
เมตร 
- สายเช่ือมห้วยยางถึงตลาดนดันายาง  
กว้าง 1.00 เมตร  ยาว 280.00 
เมตร ลึก 0.30 เมตร 

  

26 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

- สายหนองปลาหมอถึง หนองกระแช่ 
กว้าง 0.60-1.10 เมตร ยาว 
1,441.00  เมตร    
- สายจากลำห้วยยาง-คลองระบาย
น้ำดีหนึ่ง กว้าง 2.00-3.00 เมตร 
ยาว 260.00 เมตร 

หมู่ที่ 5 
ต.นายาง 

51,000 

27 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

- สายคลองชลประทานไปบา้นดอน
กว้าง 1.00-1.50 เมตร ยาว 
771.00 เมตร  
- สายบ้านดอน – บ้านบ่อกว้าง 
1.00-1.50 เมตร ยาว 700.00 
เมตร  
- สายคลองชลประทานไปบา้นดอน 
ฝั่งตะวันตก กว้าง 1.00-2.00 เมตร 
ยาว 550.00เมตร 

หมู่ที่ 7 
ต.นายาง 

121,000 

 
 



5 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
  - สายจากถนนบ้านบ่อหน้าเขาตาจีน 

ถึง รางระบายน้ำตดิคลองชลประทาน
บ้านดอน  กว้าง 0.60-1.20 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร 
- สายจากสี่แยกบ้านดอน-เขาตาจนี 
กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 
365.00 เมตร 
- สายเขาพระราม – คลอง
ชลประทาน กว้าง 0.60-1.50 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร 
- สายคลองชลประทานไปบา้นดอน
ฝั่งตะวันออก เหมืองกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 600.00 เมตร ท่อ ค.ส.ล.
ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน 

  

28 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

- สายบ้านนายบังเอิญ ถึง ถนน  
ลาดยางบ้านหนองงูเหลือมสุดเขต 
ที่นานายพนิกว้าง 1.00-2.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร               
- สายจากคลองชลประทาน ผา่นบ้าน
นายสำราญชนถนนเพชรเกษมบา้นท่า 
กว้าง 1.00-1.20 เมตร ยาว 
568.00 เมตร 
- สายเลยีบคลองชลประทาน,ตะโก
น้อย กว้าง 0.80-1.20 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร 

หมู่ที่ 8 
ต.นายาง 

55,000 

29 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

- สายจากนานางช่วยถึงที่ดินบริษทั
เบียร์ช้าง กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
204.00 เมตร 

หมู่ที่ 9 
ต.นายาง 

12,000 

30 โครงการต่อเติมหลังคา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง 

ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนายาง ขนาดกว้าง 9.00 เมตร 
ยาว 19.00 เมตร 

หมู่ที่ 3 
ต.นายาง 

176,000 

 
  อนึ่ง  หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม  สามารถตรวจดูได้ที่
เทศบาลตำบลนายาง ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือตรวจดูในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ (www.nayang.go.th)  
 
           อนุรักษ์  พรมสมบูรณ์ศิริ 
        (นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ) 
        นายกเทศมนตรีตำบลนายาง 


