
 

 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุร ี



ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ     
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  แสดงให้
เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

  แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ   
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน     
จะมีที่มาจาก 

  1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน  และ
แสดงถึงการดำเนินการจริง 

  3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 

  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื ่น ๆ          
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

  1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ    
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

  2. ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

  3. มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามและ
ประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

แบบ ผด.01 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 15.87 7,340,000 12.58 กองช่าง 
2 3.17 920,000 1.58 กองการประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน 4 6.35 220,000 0.38 สำนักปลดัเทศบาล 
2.2 แผนงานการศึกษา 17 26.98 9,940,300 17.03 กองการศึกษา 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 7 

11.11 
1,210,000 

2.07 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 3.17 25,000 0.04 กองสวัสดิการสังคม 
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 3 4.76 30,000 0.05 กองสวัสดิการสังคม 
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 
11.11 

820,000 
1.40 

กองการศึกษา 

2.7 แผนงานการเกษตร 1 1.59 5,000 0.01 กองสวัสดิการสังคม 
2.8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.59 50,000 0.09 สำนักปลดัเทศบาล 
2.9 แผนงานงบกลาง 3 4.76 36,094,800 61.84 กองสวัสดิการสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 1 1.59 50,000 0.09 กองสวัสดิการสังคม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1.59 250,000 0.43 กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 2 3.17 1,000,000 1.71 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

บริหารงานท่ัวไป 2 3.17 410,000 0.70 สำนักปลดัเทศบาล 

รวมท้ังสิ้น 63 100.00 58,365,100 100.00  
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลนายาง  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               แบบ ผด.0.2 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการ

ก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
ซอย 
เสาโทรศัพท์  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการ 
ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลนายาง ท่ี กช 29/65 

450,000 หมู่ที่ 7  
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             

2 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายโรงเหล็ก  
ซอย 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 238 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีทำการ 
ไม่น้อยกว่า 1,415ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลนายาง ท่ี กช 31/65 

1,100,000 หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



5 
แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการ

ปรับปรุงถนน
คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
ซอยตรงข้าม
ร้านน้ำดื่ม 
กรวีร์  
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตรระยะทางยาว 73 
เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 438  
ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
ของเทศบาลตำบลนายาง  
ที่ กช 32/65 

400,000 หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่   
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             

4 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 
ฝั่งตะวันตก  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 6.00เมตร ระยะทาง
ยาว 640 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่
น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลนายาง  
ที่ กช 26/65 

2,500,000 หมู่ที่ 1  
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             

5 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ค.ส.ล.ซอย 
บ้าน นายเพย 
ดีสะอาด  
พร้อมถนน 
ค.ส.ล   

ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล 
รางระบายนำ้กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 245 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร ถนน  
ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายาง 
ที่ กช 28/65 

1,200,000 หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้  
ค.ส.ล.ซอยบ้าน
นายบุญลือ  
เกตุมณี  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 
เมตร ตามแบบแปลน 
ของเทศบาลตำบลนายาง  
ที่ กช 30/65 

400,000 หมู่ที่ 3  
ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             

7 โครงการขุดลอก
ลำห้วยประโหมด  

ขุดลอกลำห้วยประโหมด  
หมู่ที่ 2,3,4,6,7  
ต.ดอนขุนห้วย และหมู่ที่ 1,11 
ต.เขาใหญ่  กว้าง 5.00-10.00 
เมตร ระยะทางยาว 9,200 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง  
ที่ กช 27/65 

800,000 หมู่ที่ 2,3,4,6,7 
ต.ดอนขุนห้วย 
และหมู่ที่ 1,11 
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้  
ค.ส.ล.จากสระน้ำ
สาธารณประโยชน์
ถึงคลอง
ชลประทาน  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 
เมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง 
ที่ กช 25/65 

370,000 หมู่ที่ 1  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังจาก 
นานางช่วยถึง 
บ้านม่วง  
 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว322 เมตร หนา 0.2 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
966 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลนา
ยาง ที่ กช 24/65 

100,000 หมู่ที่ 9  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             

10 โครงการวางท่อ 
ค.ส.ล.มอก.ช้ัน 3 
บ้านนางช่วยถึง
บ้านนางถิ่น  
 

วางท่อ ค.ส.ล.มอก.ช้ัน 3 dia 
0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน  
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลนายาง ท่ี กช 33/65 

20,000 หมู่ที่ 9  
ต.นายาง  
อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุร ี

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ำประปา 
(โรงที่ 1)  
 

โดยทำการติดตั้งระบบเติม
สารเคมีแบบอัตโนมัติ ติดตั้ง
ตู้ควบคุมสารเคมีตดิตั้งปั๊มจ่าย
สารเคมี ติดตั้งมอเตอร์กวน
สารเคมี ติดตั้งถัง PE และ
อุปกรณ์ประกอบ แท่นวาง
ระบบสารเคมี ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลนายาง  
ที่ กช 35/2565 

500,000 หมู่ที่ 5  
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

กองการประปา             
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แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปรับปรุง
ท่อประปา  
 

โดยทำการปรับปรุงท่อประปา 
โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 
200 มม. ระยะทางยาว 250 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลนายาง ท่ี กช 34/2565 

420,000 หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุร ี

             

 รวม 12 โครงการ  8,260,000               
 
2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาล
ตำบลนายาง 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ 
เทศบาลตำบลนายาง 

100,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

สำนักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

            

2 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและศึกษา
ดูงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 

ฝึกอบรมทบทวนและทัศน
ศึกษาดูงาน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ อปพร. 
เทศบาลตำบลนายาง  
จำนวน 30 คน 

100,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

สำนักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

            

 
 
 
 



9 
 

แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพงาน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน จำนวน 30 คน เป็น
ระยะเวลา 3 วัน 

10,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

สำนักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

            

4 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกัน
ภัยให้แก่
ประชาชน 

จัดอบรมประชาชน 
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 100 คน 

10,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

สำนักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

            

 รวม 4 โครงการ  220,000               
  
        2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเพิม่
ศักยภาพของ
พนักงานครู 
ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

อบรมเพิ่มศักยภาพนักงานครู 
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 30 คน 
 

70,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการ 
วันเด็กแห่งชาต ิ
 

จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก 
เช่น การแสดงบนเวที การ
มอบทุนการศึกษา การ
ประกวดร้องเพลง การเล่น
เกมต่าง ๆ และการมอบของ
รางวัล ฯลฯ 

380,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของเทศบาลฯ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและคา่
เครื่องแบบนักเรยีน 

2,392,500 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในเขต
เทศบาลตำบล
นายาง 

กองการศึกษา             

4 โครงการอบรม
และประชุม 
ผู้ปกครองนักเรยีน
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

จัดอบรมและประชุม
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตำบลนายาง 

30,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 



 
 

11 
แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการเปิด
บ้านวิชาการ
โรงเรียน ในเขต
เทศบาล 
ตำบลนายาง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ จัดกิจกรรม
การแข่งขันทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ให้นักเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 10 
โรงเรียน 

170,000 โรงเรียนนคิม
สร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 

กองการศึกษา             

6 โครงการแข่งขัน
สวดมนต์หมู่ 
ทำนอง
สรภัญญะ 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ จัดกิจกรรม
การแข่งขันสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ โรงเรียน
ในเขตเทศบาล จำนวน 
10 โรงเรียน 

80,000 โรงเรียนนคิม
สร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 

กองการศึกษา             

7 โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ ดำเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในเขตเทศบาล 
จำนวน 10 โรงเรียน  

150,000 โรงเรียนนคิม
สร้างตนเอง
เขื่อนเพชรฯ 

กองการศึกษา             

 
 



 
 

12 
แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการ 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร ่

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนชาวไร่ เพื่อจดัหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล – ป.6  

798,000 โรงเรียนชาวไร ่ กองการศึกษา             

9 โครงการ 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนนคิม 
สร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนคิมสร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
อนุบาล – ป.6  

714,000 โรงเรียนนคิม 
สร้างตนเอง 
เขื่อนเพชรฯ 

กองการศึกษา             

10 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านดอนขุนห้วย 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6  

540,000 โรงเรียนบ้าน
ดอนขุนห้วย 

กองการศึกษา             

11 โครงการ 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียน 
บ้านนายาง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านนายาง 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6  

714,000 โรงเรียน 
บ้านนายาง 

กองการศึกษา             

12 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านเนินทราย 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านเนินทราย 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6  

147,000 โรงเรียน 
บ้านเนินทราย 

กองการศึกษา             

13 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านร่องระกำ 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6  

546,000 โรงเรียน 
บ้านร่องระกำ 

กองการศึกษา             

 



 
 
 

13 
แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านหนองเผาถ่าน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6  

735,000 โรงเรียนบ้าน
หนองเผาถ่าน 

กองการศึกษา             

15 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านหนองยาว 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองยาว 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6  

1,890,000 โรงเรียน 
บ้านหนองยาว 

กองการศึกษา             

16 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านหุบกะพง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 
เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6  

546,000 โรงเรียน 
บ้านหุบกะพง 

กองการศึกษา             

17 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านดอน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านดอน เพื่อจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนอนุบาล-ป.6  

37,800 โรงเรียน 
บ้านดอน 

กองการศึกษา             

 รวม 17 โครงการ  9,940,300               
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

14 
       2.3 แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผด.02 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และควบคมุ
ประชากรสุนัข
และแมว 

ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยา
คุมกำเนิดสุนัขและแมว จัด
กิจกรรมประชาสมัพันธ์  
จัดหาเวชภณัฑ์วสัดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

300,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. 
ประชุม อสม.ต่อเนื่อง จัด
กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาต ิ

200,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายา
เสพติด To Be  
Number One 

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนายาง และ
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้องตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To Be Number One 

200,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคใน
ท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลนายาง 

จัดอบรมแกนนำอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาลตำบล 
นายาง และเจา้หน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง 

100,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 
 
 



 
15 

แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
เทศบาลตำบล 
นายาง 

จัดอบรมแกผู่้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลนายาง 

200,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

6 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

จัดอบรมประชาชนเพศหญิง 
อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาล 
และเจา้หน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 
 

70,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

7 โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านตาม
พระราชประสงค ์

จัดอบรมประชาชนจิตอาสา 
ในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

140,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 รวม  7 โครงการ  1,210,000               
 
         2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบปญัหา
สังคมในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง ตามที่กระทรวง 
มหาดไทยกำหนดหรือ
หลักเกณฑ์ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์โดยอนุโลม 

5,000 ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
ตำบลนายาง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

 
 



16 
แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการพัฒนา
สุขภาพกายจติ
เพื่อชีวิตคนพิการ
ที่สดใส 

ผู้พิการในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง 

20,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

 รวม 2 โครงการ  25,000               
 
         2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการชะอำ
รวมใจเสริมสร้าง
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด       
อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี   

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ท่ีทำ
การปกครองอำเภอชะอำ เพื่อ
ดำเนินโครงการชะอำรวมใจ
เสรมิสร้างพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด 

10,000 อำเภอชะอำ กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

2 โครงการค่ายร่วม
ใจกันทำความดี
เพิ่มพื้นท่ี
สร้างสรรคส์ำหรับ
เด็กและเยาวชน 

จัดอบรมและทำกิจกรรม
ให้แก่คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชน เด็กและเยาวชน
ที่เป็นเครือข่าย  เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบโดยมีการ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ตำบล ให้เด็กและเยาวชน
ทำงานด้วยตนเอง ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจ
กระบวนการทำงาน 

10,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

 



 
17 

แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี   

อุดหนุนงบประมาณให้แก ่
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ  
เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

10,000 อำเภอชะอำ กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

 รวม 3 โครงการ  30,000               
 
         2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เปตอง 
กีฬาพ้ืนบ้าน เป็นต้น   

100,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ตระกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เปตอง  
กีฬาพ้ืนบ้าน เป็นต้น  โดยมี
ชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน 

200,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

3 โครงการจดังาน
วันพ่อแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพ่อ
แห่งชาติ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลาพิธีถวายพระพรชัย
รำถวายพระพร และอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

50,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

 
 



 
 

18 
แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจดังาน
วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมน 
ทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้ 
เจ้าอยู่หัว 

จัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

100,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

5 โครงการจดังาน
วันแม่แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันแม่
แห่งชาติ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลาพิธีถวายพระพรชัย  
รำถวายพระพร การมอบ
ประกาศเกยีรตคิุณแม่ดีเด่น 
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

50,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

6 โครงการจดังาน
วันสงกรานต ์

จัดกิจกรรมต่างๆ ในวัน
สงกรานต์ โดยให้ชุมชนม ี
ส่วนร่วม เช่น การสรงน้ำพระ 
การจัดขบวนแห่ของชุมชน 
การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  
การก่อพระเจดีย์ทราย ฯลฯ 

300,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 



 
 

19 
แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการหล่อ
เทียนจำนำพรรษา 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เข้าพรรษา โดยมีพิธีหล่อ
เทียนจำนำพรรษา และนำ
เทียนไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล ตลอดจนพิธีกรรม
ทางศาสนา เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามสี่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา 

20,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

 รวม 7 โครงการ  820,000               
 
      2.7 แผนงานการเกษตร 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อย 

เกษตรกรผู้มรีายได้น้อย 
ที่ประสบปญัหาในการ
ประกอบอาชีพในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

5,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

 รวม 1 โครงการ  5,000               
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         2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป                        แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 
ครั้งท่ี 36  
ประจำปี 2566   

อุดหนุนงบประมาณให้แก ่
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ 
ดำเนินโครงการประเพณี
ท้องถิ่นงานพระนครคีรี-เมือง
เพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 
2566 

50,000 อำเภอชะอำ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

 รวม 1 โครงการ  50,000               
 2.9 แผนงานงบกลาง 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูสู้งอาย ุ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตำบล
นายางแล้ว 

30,318,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพ 
ความพิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่
ได้ขึ้นทะเบยีนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับเทศบาล
ตำบลนายางแล้ว ได้แก่ ผู้
พิการอายุ 1-18 ปีจำนวน 44 
คน ๆ ละ 1,000 บาทต่อ
เดือน เป็นจำนวนเงิน 
528,000 บาท ผู้พิการอายุ 
19 ปี ขึ้นไป จำนวน 498 คน 
ๆ ละ 800 บาทต่อเดือน เป็น
จำนวนเงิน 4,780,800 บาท 

5,308,800 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 
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แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบยีนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
เทศบาลตำบลนายางแล้ว 
ได้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 78
คน ๆ ละ 500บาทต่อเดือน 
เป็นจำนวนเงิน 468,000 
บาท 

468,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

 รวม 3 โครงการ  36,094,800               
 
3.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
และจัดหาอาชีพ
ให้แก่สตรีและ
กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

ประชาชนผู้สนใน กลุม่สตรี 
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง  

50,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

            

 รวม 1 โครงการ  50,000               
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         3.2 แผนงานสาธารณสุข                        แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเพิม่
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร  
แผงลอยจำหนา่ย
อาหาร 

จัดฝึกอบรม และกจิกรรม
รณรงค์อาหารสะอาดรสชาติ
อร่อยแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่าย
อาหาร 

250,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 รวม 1 โครงการ  50,000               
 
4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบอัดท้าย 
หมายเลขทะเบียน 
81-3545 เพชรบุรี 

โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม 
ดังนี ้
1. พ้ืนตู้บรรทุกขยะ  
2. ผนังด้านข้างตู้บรรทุกขยะ
บริเวณด้านลา่ง ท้ัง 2 ข้าง  
3. ท่ีรองรับขยะท้ายรถ  
(กระพ้อ)  
4. ถังรองรับน้ำขยะ  
จำนวน 3 ถัง  
5. บังโคลนล้อหลัง ท้ัง 2 ข้าง  
6. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
กับรายการข้างต้น 

500,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบอัดท้าย 
หมายเลขทะเบียน 
81-5758 เพชรบุรี 

โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม 
ดังนี ้
1. พื้นตู้บรรทุกขยะ 
2. ผนังด้านข้างตู้บรรทุกขยะ
บริเวณด้านลา่ง ท้ัง 2 ข้าง 
3. ที่รองรับขยะท้ายรถ  
(กระพ้อ)  
4. ถังรองรับน้ำขยะ  
จำนวน 2 ถัง  
5. บังโคลนล้อหลัง ท้ัง 2 ข้าง  
6. ระบบไฮดรอลิกอัดขยะ
และดันขยะทิ้ง 
7. อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อเนื่อง
กับรายการข้างต้น 

500,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 รวม 2 โครงการ  1,000,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผด.02 

   
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล 

จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ี และสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร 

400,000 เทศบาลตำบล
นายาง และ 
ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการจดังาน
วันเทศบาล 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ได้แก ่กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา การบำเพญ็
ประโยชน์และกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล 

10,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

            

 รวม 2 โครงการ  410,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ประเภทครุภัณฑ์ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                         แบบ ผด.02/1 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
จำนวน 1 คัน 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยมีคณุลกัษะดังนี้ 
- แบบอัดท้าย 
1. ตู้บรรทุกมลูฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่
น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ
น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรมั 
2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 
มิลลเิมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50
มิลลเิมตร 
3. รถรับน้ำหนักบรรทุกไมต่่ำกว่า 6,000 
กิโลกรมั และน้ำหนักของรถรวมนำ้หนัก
บรรทุก ไมต่่ำกว่า 12,000 กิโลกรมั 
4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก 
สามารถผลิตแรงดันสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 
2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนกั
งบประมาณ ธันวาคม 2564 

2,500,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 รวม  1 รายการ  2,500,000               
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ประเภทวัสดุ 
 
1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
    1.1 แผนงานการศึกษา 
                                      แบบ ผด.02/1 

ที ่ วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 
(อาหารเสริม (นม)) 

1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกดั
เทศบาลตำบลนายาง 10 แห่ง  
2. นักเรียนของโรงเรยีน สังกัด สพฐ. 
10 แห่ง  

4,000,000 เทศบาล 
ตำบลนายาง 

กองการศึกษา             

 


