
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ต้ังแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) 

ของเทศบาลตำบลนายาง 
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งบประมาณ
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งบประมาณ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
เลียบคลองชลประทาน  
ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

2,500,000 พ.ค.-ส.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.ซอยบ้าน นายเพย  
ดีสะอาด พร้อมถนน ค.ส.ล  
หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,200,000 ก.พ.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.ซอยบ้านนายบุญลือ  
เกตุมณี หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

400,000 ก.พ.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเสาโทรศัพท์ 
หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

450,000 ก.พ.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล.จากสระน้ำสาธารณ-
ประโยชน์ถึงคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

370,000 เม.ย.-ก.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากนานางช่วยถึง บ้านม่วง  
หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

100,000 มี.ค.-มิ.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

7 โครงการวางท่อ ค.ส.ล.มอก.
ช้ัน 3 บ้านนางช่วยถึงบ้าน
นางถิ่น หมู่ที่ 9 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

20,000 เม.ย.-มิ.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

8 โครงการปรับปรุงคณุภาพ
น้ำประปา (โรงท่ี 1) หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบรุ ี

500,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายโรงเหล็ก  
ซอย 3 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,100,000 มี.ค.-ก.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ   
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10 โครงการปรับปรุงท่อประปา  
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

420,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยตรงข้ามร้าน
น้ำดื่มกรวรี์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่   
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

400,000 ก.พ.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

12 โครงการขุดลอกลำห้วย 
ประโหมด หมู่ที่ 2,3,4,6,7  
ต.ดอนขุนห้วย และหมู่ที่ 
1,11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

800,000 พ.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 12 โครการ 8,260,000     
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 

จิตอาสาภัยพิบัติประจำ
เทศบาลตำบลนายาง 

100,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

100,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

10,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน
ภัยให้แก่ประชาชน 

10,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 4 โครงการ 220,000     
    2.2 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพของ

พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 

70,000 เม.ย.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 380,000 ธ.ค. 65-ม.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา 
2,392,500 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการอบรมและประชุม 
ผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 พ.ค.-ก.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

5 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียน ในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง 

170,000 พ.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
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6 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ 
ทำนองสรภัญญะ 

80,000 ก.พ.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

7 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 150,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
8 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนชาวไร่ 
798,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 407,400  

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ 

714,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 317,100  

10 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

540,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 277,200  

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 

714,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 302,400  

12 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

147,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 63,000  

13 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

546,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 205,800  

14 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

735,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 352,800  

15 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

1,890,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 825,300  

16 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

546,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 262,500  

17 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอน 

37,800 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 10,500  

รวม 17 โครงการ 9,940,300   3,024,000  
    2.3 แผนงานสาธสารณสุข 
1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และควบคุมประชากรสุนัขและ
แมว 

300,000 ก.พ.-มิ.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

200,000 ก.พ.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To Be Number One 

200,000 พ.ค.-ก.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลนายาง 

100,000 มี.ค.-ส.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง 

200,000 เม.ย.-มิ.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

6 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

70,000 พ.ค.-ก.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตาม
พระราชประสงค์ 

140,000 ก.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม  7  โครงการ 1,210,000     
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    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

5,000 ธ.ค. 65-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต
เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส 

20,000 ม.ค.-มี.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 2 โครงการ 25,000     
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้าง

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด       
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   

10,000 มี.ค.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการค่ายร่วมใจกันทำความ
ดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ
เด็กและเยาวชน 

10,000 มิ.ย.-ส.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการสนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   

10,000 มี.ค.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 3 โครงการ 30,000     
    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
1 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
3 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 50,000 พ.ย.-ธ.ค. 65 ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดเป็น 

- ค่าเดินทางไป
ราชการฯ 30,000 
- ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม 20,000 

4 โครงการจัดงานวันเฉลิม 
พระชนม พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

100,000 ก.ค.-ส.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

5 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 50,000 ก.ค.-ส.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
6 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 300,000 มี.ค.-เม.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
7 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 20,000 มิ.ย.-ก.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 7 โครงการ 820,000     
    2.7 แผนงานการเกษตร 
1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้มีรายได้น้อย 
5,000 ธ.ค. 65-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 1 โครงการ 5,000     
    2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
1 โครงการงานพระนครคีรี-เมือง

เพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566   
50,000 ธ.ค. 65-มี.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 1 โครงการ 50,000     
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมและจัดหา

อาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบาล 

50,000 เม.ย.-ส.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 1 โครงการ 50,000     
   3.2 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
แผงลอยจำหน่ายอาหาร 

250,000 ก.พ.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 1 โครงการ 250,000     
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  
6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลข
ทะเบียน 81-3545 เพชรบุรี 

800,000 ม.ค.-มิ.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ - โอนเพิ่ม 
300,000 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  
6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลข
ทะเบียน 81-5758 เพชรบุรี 

500,000 เม.ย.-ก.ย. 66 ไม่ได้ดำเนินการ - โอนลดจำนวน 
386,500 
คงเหลือ 
113,500 

รวม 2 โครงการ 1,300,000     
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 
400,000 ม.ค.-ก.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 เม.ย.-พ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
รวม 2 โครงการ 410,000     
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ประเภทครุภัณฑ์ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน

แผนการเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ จำนวน 1 คัน 

2,500,000 ม.ค.-ก.ย. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม 1 รายการ 2,500,000     
 

 

ประเภทวัสด ุ

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
    1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน

แผนการเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 
(อาหารเสริม (นม)) 

4,500,000 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ดำเนินการงวดแรก 259,700  

รวม 1 รายการ 4,500,000   259,700  
 

 

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


