


                                                                                                                                                                                                                                                                
 

รายงานผลการปฏบิตังิาน                   
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรตีำบลนายาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2565 
เพือ่เสนอตอ่สภาเทศบาลตำบลนายาง 

 
 
 
 

การประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั  สมยัที ่4    
ประจำป ีพ.ศ. 2565 

วนัที ่ 28  ธนัวาคม  2565 
ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลนายาง 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน                   
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนายาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 
เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง 

 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยที่ 4    
ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  28  ธันวาคม  2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 

 
 
 

 
 



 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง ท่ีเคารพ 

                   ตามที่กระผมนายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ได้แถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลตำบลนายาง ต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ
ไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 7 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. นโยบายด้านการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา 4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 5. 
นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี  โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนา และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และ
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ทุกโครงการ และกิจกรรม เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 

                    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑4) 
พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  
                                                                                                                                                    

                     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง จึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 ดังต่อไปนี้ 
 

นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
        - ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง และถนนภายในชุมชนต่างๆ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อประชาชน  
        - ก่อสร้างปรับปรุง ขยายเขตระบบผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง  
        -ก่อสร้างปรับปรุง รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        - การพัฒนาการให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชน 
        - ขุดลอกคู คลอง เหมืองสาธารณประโยชน์ ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง  
 

 ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.ซอยข้างยูเนี่ยนเก่า หมู่ที่ 3 ต.นายาง 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
219,900 

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตาอาน หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ (แล้วเสร็จ) 95,600 
3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางหนูแทน หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ (แล้วเสร็จ) 688,000 
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบลำหว้ยยาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย (แล้วเสร็จ) 1,390,000 
5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างประปา หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ (แล้วเสร็จ) 620,000 
6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายสรุพล-วงแหวน หมู่ที่ 7 ต. เขาใหญ ่(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 999,800 

 



-๒- 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต. เขาใหญ ่(แล้วเสรจ็) 1,422,000 
8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสืบ หมู่ที่ 8 ต. เขาใหญ ่(แลว้เสร็จ) 485,000 
9 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางหาด หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 120,000 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังประปา หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 170,000 
11 ก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 5 ต.นายาง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 1,800,000 
12 ก่อสร้างฝายน้ำล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอย 2 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เ ขาใหญ่ (อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ) 
1,000,000 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางอ๊อด หมู่ที่ 6 ต. ดอนขุนห้วย  (แลว้เสร็จ) 250,000 
14 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอนุ หมู่ที่ 7 ต.นายาง (แล้วเสร็จ)  311,000 
15 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนายทองถึงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ต. นายาง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 800,000 
16 ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่3 ,5 ,8  ต. นายาง หมู่ที่ 1 ต. ดอนขุนหว้ย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  480,000 
17 เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางเอียง หมู่ที่ 6 ต. ดอนขุนห้วย  (แลว้เสร็จ) 196,000 
18 ขยายเขตประปา ซอย 2 หลัง - ซอย 1 หมู่ที่ 5 ต. ดอนขุนห้วย (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 209,000 
19 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 เหนือ หมู่ที่ 5 ต. ดอนขุนหว้ย (อยูร่ะหวา่งดำเนินการ) 444,000 
20 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 2 เหนือ หมู่ที่ 5 ต. ดอนขุนหว้ย (อยูร่ะหวา่งดำเนินการ) 482,000 
21 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ใต้ หมูท่ี่ 5 ต. ดอนขุนหว้ย (อยูร่ะหว่างดำเนินการ) 414,000 
22 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 เหนือ หมู่ที่ 5 ต. ดอนขุนหว้ย (อยูร่ะหวา่งดำเนินการ) 414,000 
23 ขยายเขตประปา ซอยประปา-สายหลัก หมู่ที่ 5 ต. เขาใหญ ่(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 124,000 
24 ขยายเขตประปาหนา้วัดเทพประสทิธิ์ถึงโชคมั่นคง หมู่ที่ 11 ต. เขาใหญ่ (อยู่ระหวา่งดำเนนิการ) 294,000 
25 ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 9 ต. เขาใหญ่ (อยู่ระหวา่งดำเนนิการ)  300,000 
26 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต. เขาใหญ่ (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 52,900 
27 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท้ายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 ต. ดอนขุนหว้ย  (อยู่ระหวา่งดำเนินการ) 
2,600,000 

28 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสุรินทร ์หมู่ที่ 3 ต. ดอนขุนหว้ย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 1,990,000 
29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเหวิก หมู่ที่ 3  ต. ดอนขุนหว้ย (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 1,400,000 
30 วางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ซอย รพ.สต.วังยาว หมูท่ี่ 7  ต. ดอนขุนห้วย (อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ) 
1,960,000 

31 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายฉลอง หมู่ที่ 2 ต. เขาใหญ่ (แลว้เสร็จ) 298,900 
32 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้ายนายสถิตย์ หมู่ที่ 3 ต. เขาใหญ ่(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 1,000,000 
33 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายปาด หมู่ที่ 4 ต. เขาใหญ ่ 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
1,300,000 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 ตะวันออก หมู่ที่ 10  ต.เ ขาใหญ ่ 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

1,950,000 

35 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. หมูท่ี่ 2, 3, 4, 9 ต. นายาง 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

4,200,000 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
36 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลยีบคันคลองชลประทานไปบ้านดอน หมู่ที่ 6  

ต.นายาง  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
1,600,000 

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอ่างเก็บน้ำหุบกะพง  2 หมู่ที่ 8 ต. เขาใหญ ่
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

1,400,000 

38 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลงัฝั่งซ้าย (ซอย 3 -  ซอย 4)  หมู่ที่ 5  
ต.ดอนขุนหว้ย (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 

1,600,000 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้ายนายสวุิน หมู่ที่ 2 ต. ดอนขุนหว้ย  (แลว้เสร็จ) 129,900 
40 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางเหม่ง หมู่ที่ 4 ต. ดอนขุนห้วย  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 1,190,000 
41 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายสมศักดิ์ กลิ่นหอม หมู่ที่ 1 ต. ดอนขุนห้วย  (แลว้เสร็จ) 281,000 
42 ดาดเหมือง ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสม หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนหว้ย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 200,000 
43 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางรำแพน หมู่ที่ 8  ต. นายาง  

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
800,000 

44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายชำนาญ หมู่ที่ 8 ต.นายาง (แล้วเสร็จ) 50,400 
45 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายอ้อน หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 150,000 
46 จัดซื้อวัสดุลูกรัง ,ยางแอสฟัลท์ติกผสมเสร็จ เพ่ือใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย เร่งดว่น  656,641 
47 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 598,925 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
หมายเหตุ  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นโครงการที่จะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ต่อไป 
นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์   และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ยากจน และการช่วยเหลือเกษตรกร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ควบคุมโรคติดต่อ   และโรคไม่ติดต่อใน  
ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆรวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย การป้องกัน
ตนเองจากโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)ให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมและปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหาร   สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาล  

ให้ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค 
- ปรับปรุงตลาดสดให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค  

เพ่ือสร้างสุขภาพของประชาชน และสุขภาวะที่ดี 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน การช่วยเหลือ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันสาธารณภัยได้ตลอดเวลา และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งทั้งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย 
และวาตภัย เป้นต้น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมี 
คุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญ
และกำลังใจให้การดูแลอย่างท่ัวถึง 
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- เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน   โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้ ให้แก่ 

ผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี  และกลุ่มผู้สู งอายุ  ในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทำ 

เ พ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างชุมชนให้น่าอยู่   
- พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุม 

ทุกชุมชน เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างท่ังถึง                                          
 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 10,000 
2 โครงการชะอำร่วมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 10,000 
3 โครงการสนบัสนนุป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 
4 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ และควบคุมประชากรสุนัข แมว 249,900 
5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ 86,405 
6        การแจกจ่ายนำ้ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแลง้ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ไม่ใช้งบประมาณ 

7 ให้บริการรับแจง้เหตุให้ความชว่ยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยด้านสาธารณภัยต่างๆ  ตลอด 24ชัว่โมง ไม่ใช้งบประมาณ 

8 จัดซื้อวัสด ุถังดบัเพลิง แจกจ่ายให้กับหมู่บา้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและระงบัอัคคีภัย 70,000 

9 จัดซื้อสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบเตือนพลังงานแสงอาทติย์ (เพื่อระวงัอุบัติเหตุ) 25,000 
 

นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา 

               -พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ 
      -สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
               - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย ให้มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งกีฬาพ้ืนบ้าน ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอในทุกชุมชน  
 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 2,069,565 
2 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพของพนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 49,590 
3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยาว 2,256,000 
4 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชาวไร่ 798,000 
5 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 739,200 
6 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินทราย 147,000 
7 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องระกำ 453,600 
8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหุบกะพง 580,000 
9 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน 37,800 

10 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนายาง 672,000 
11 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 720,000 
12 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนดอนขุนห้วย 567,000 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
13 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 170,000 
14 โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 50,000 
15 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  150,000 
16 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 199,940 
17 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 99,560 
18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 26,272,900 
19 เบี้ยยังชีพคนชรา   4,665,600 

   20 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      430,500 
   21 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 517 

ครัวเรือนจากสถานการณ์ปัญหาโรคระบาด ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (covid-19)   
     324,100 

22 โครงการอาหารเสริม(นม)    3,733,400 
 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ทั้งทางด้านการเกษตร  ครัวเรือน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
- ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้มีศักยภาพ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง                                                                                                                                                                                                  
- พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ให้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายมากขึ้น 

 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมจัดหาอาชีพให้แก่สตรี และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 49,821 
2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและจำหน่ายอาหาร 21,090 

            

นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของ ไทย 

เช่น งานประเพณีสงกรานต์ การหล่อเทียนจำนำพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ โดยให้
ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงา ม
ของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณไว้จำนวน 6 โครงการ ซ่ึงดำเนินการได้เพียง จำนวน 1 
โครงการ และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาโรคระบาด ไวรัสสาย
พันธ์ใหม่ (covid - 19) 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ (covid-19) 200,000 

2 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  (covid-19) 

150,000 

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (covid-19) 100,000 

4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (covid-19) 100,000 

5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา (covid-19) 35,000 

6 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แล้วเสร็จ) 20,000 
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