รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเพชรบุรี และคาสั่งแต่งตั้งประธาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย
1. ว่าที่ ร.ต.อุทิศ
รุ่งธีระ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก
2. นายประเสริฐ
ธงสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก
3. จ่าสิบเอกประภาส อินทนู
สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก
4. นายมนู
อาลี
สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก
5. นายศุภฤกษ์
บุญเต็ม
สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก
6. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก
7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
ผู้แทนหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก
มนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
8. นายสมจิต
เฮงประเสริฐ ผู้แทนประชาคมเมือง
9. นางสาวพรรณี
หอมตลบ
ผู้แทนประชาคมเมือง
10. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
11. ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
12. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้นายกเทศมนตรี
ทราบแล้ว จึงขอนาเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบ ตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ง ได้จากการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
บั ดนี้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาล ได้ดาเนิน การติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 กาหนด
แนวทางการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลให้มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดาเนินงานเป็น
3 ครั้งเมื่อครบกาหนด ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
2. ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
3. ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563

ภาพรวมของแผนพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
" เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ คู่สังคมดุลยภาพและน่าเที่ยว "
พันธกิจ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี กาหนดพันธกิจเป็น 2 ระดับ คือ
1. พันธกิจที่เป็นอาณัติ หมายถึง ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ อันเป็นหน้าที่ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล
2. พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมายถึง ภารกิจหลักที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะ
ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย
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2.1 การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวาง
แผนการพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
2.2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้ มีจิตส านึ ก
ร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
2.4 สร้ า งสภาวะแวดล้ อ มที่ ดี เ พื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต วิ ถี ชี วิ ต ของคนใน
เมืองเพชรบุรีให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย
2.5 สร้ า งและกระจายโอกาสในการเข้ า ถึ ง กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ การใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติและบริการพื้นฐานของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
2.6 รักษาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
2.8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหามลพิษ
2.9 การปรับปรุงพัฒนา บารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทาง ดังนี้
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา ทุกภาคส่วน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน มีแนวทางดังนี้
2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สถาบันทางสังคม และสถาบันหลัก
ของชาติ
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การป้องกันภัยจากการ ก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของ
โรคร้าย
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง มีแนวทางดังนี้
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ
3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น
เพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
การวางแผนการพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการ
ชุม ชนเพื่อ รับ ฟัง ปัญ หาและความต้อ งการของประชาชนในพื้น ที่ เพื่อ จัด ทาแผนชุม ชนก่อ นนามาจัด ท า
โครงการพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
ทั้ ง นี้ เทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี ไ ด้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2559
แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ มี ร ะยะเวลาสี่ ปี
(พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
ภาคที่มีร ะยะเวลาห้ าปี รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่ มจังหวั ด
ตลอดจนสามารถบู ร ณาการแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม และงบประมาณในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยกาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดาเนินการโดยการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มาทบทวน
และปรับใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงได้จัดทาแผนพัฒ นา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) และประกาศใช้ เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยมี ก ารทบทวน การแก้ ไ ข
การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ นามากาหนดโครงการและงบประมาณ ในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

10

8.13

4,405,000

4.82

2. แผนงานการศึกษา

22

17.89

48,870,990

53.42

2. แผนงานสาธารณสุข

32

26.02

5,870,000

6.42

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

3

2.44

800,000

0.87

4. แผนงานเคหะและชุมชน

5

4.07

6,360,000

6.95

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

28

22.76

2,636,000

2.88

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

16

13.01

3,170,000

3.47

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3

2.44

12,500,000

13.67

9. แผนงานการพาณิชย์

2

1.62

220,000

0.24

* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาสานักงานฯ

1

0.81

3,383,300

3.70

* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

1

0.81

3,254,600

3.56

123

100

91,469,890

100

แผนงาน

รวม

* หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ฯ มีการดาเนินการในหลายแผนงาน

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
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เทศบาลเมืองเพชรบุรีกาหนดโครงการในแผนการดาเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 123 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการในแผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.13
2. โครงการในแผนงานการศึกษา จานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.89
3. โครงการในแผนงานสาธารณสุข จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.02
4. โครงการในแผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.44
5. โครงการในแผนงานเคหะและชุมชน จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.07
6. โครงการในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.76
7. โครงการในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.01
8. โครงการในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.44
9. โครงการในแผนงานการพาณิชย์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.62
10. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.62

โครงการในแผนการดาเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30.00
25.00

17.87
4.07

20.00
17.89

15.00

22.76

10.00
5.00

8.13
26.02

0.00

2.44

13.01

2.44

1.62
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เทศบาลเมืองเพชรบุรีกาหนดงบประมาณในแผนการดาเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 91,469,890 บาท ประกอบด้วย
1. งบประมาณในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป จานวน 4,405,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.82
2. งบประมาณในแผนงานการศึกษา จานวน 48,870,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.42
3. งบประมาณในแผนงานสาธารณสุข จานวน 5,870,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.42
4. งบประมาณในแผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน 800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87
5. งบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน จานวน 6,360,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.95
6. งบประมาณในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 2,636,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.88
7. งบประมาณในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 3,170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.47
8. งบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 12,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.67
9. งบประมาณในแผนงานการพาณิชย์ จานวน 220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24
10. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯ จานวน 6,637,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.26

งบประมาณในแผนดาเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจาปี 2563
60.00
50.00
40.00
30.00

53.42

20.00
10.00
4.82
0.00

53.42

0.87

6.95

2.88

3.47

13.67

0.24

7.26
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การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี
2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
3 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี
4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
5 โครงการวันเทศบาล
6 โครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการจราจรของสถานีตารวจภูธรเมืองเพชรบุรี
งานบริหารงานคลัง
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจาปีงบประมาณ 2563
8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

จานวนเงิน
สต.

บาท

836,479
61,316
100,000

-

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
9 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน

12,080

10 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน

17,300

โครงการที่ดาเนินการ 5 โครงการ

1,027,175

2. แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1 โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด

-

2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-

3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT,LAS)
4 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

0

5 โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น

11,800
-

*
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แผนงาน

จานวนเงิน
บาท

สต.

2. แผนงานการศึกษา (ต่อ)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
6 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ
7 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
8 โครงการจัดงานวันสาคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์วัดโคก)
9 โครงการจัดทาแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย
10 โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ

0
195,445
-

11 โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน

-

12 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี
13 โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ

-

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
15 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
16 ค่าอาหารเสริม (นม)

6,565
21,057,173
911,860
5,624,461 62

17 โครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลสรอบโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
18 โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
19 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
20 โครงการปรับปรุงห้องน้าตึกอนุบาล ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

96,800
279,000
131,900

21 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

6,126,000

งานระดับมัธยมศึกษา
22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)

1,637,865

โครงการที่ดาเนินการ 13 โครงการ

36,078,869 62

3. แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล
1 โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง

2,096

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
2 โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม

97,200

3 โครงการคีรีร่วมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี)

39,990

*
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แผนงาน

จานวนเงิน
บาท

สต.

3. แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
4 โครงการชุมชนยุคใหม่ ห่างไกลบุหรี่

17,964

5 โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข
6 โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ

29,625

7 โครงการฝึกอบรมผู้นาเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จิ๋ว)

76,000

8 โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
9 โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน”
10 โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
11 โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
12 โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
13 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์
14 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการที่ยกเลิก)
15 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค
16 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
17 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
18 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย
19 โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง
20 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
21 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี
22 โครงการสุขภาพดี วิถีไทย
23 โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย
24 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
25 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
26 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โครงการที่เพิ่มเติม)
27 โครงการเทศบาลรักษ์ไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง
28 โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)

-

339,965
295,650
763,770
46,720
39,035
11,980
50,900
22,220
700,000
210,000
17,045
12,280
449,850
19,900
40,625
199,724
22,978
49,678
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แผนงาน

จานวนเงิน
บาท

สต.

3. แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
29 โครงการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข
30 โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
31 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน
32 โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข
โครงการที่ดาเนินการ 28 โครงการ

42,895
45,415
35,200 80
29,480
3,708,185 80

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอานาจหน้าที่เทศบาล
2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
โครงการที่ดาเนินการ 1 โครงการ

100,000
100,000

5. แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนสุรินทรฦๅชัยและถนนวัดธ่อ
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้าพุ บริเวณถนนดาเนินเกษม
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ
4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ

0
0
14,810
45,330

งานบาบัดน้าเสีย
5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า บริเวณซอยแยกถนนราชเสวก
โครงการที่ดาเนินการ 4 โครงการ

60,140
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แผนงาน

จานวนเงิน
บาท

สต.

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
2 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล
4 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว)
5 โครงการจัดทาแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
6 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี
7 โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอดสารพิษ

147,000
100,000
30,000
30,000

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน
9 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ

100,000

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน
11 โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

800,000

100,000
-

12 โครงการอบรมการทาขนมไทยเป็นอาหารว่าง (ชุมชนหน้าพระลาน)
13 โครงการอบรมการทาน้ายาล้างจานและน้ายาเอนกประสงค์ (ชุมชนชีสระอินทร์)

20,000

14 โครงการอบรมการทาน้ายาล้างจานและน้ายาเอนกประสงค์ (ชุมชนพระปรางค์)
15 โครงการอบรมการทาน้าหอมและน้ายาล้างจาน (ชุมชนนามอญ)

20,000

16 โครงการอบรมการทายาหม่องครีมและยาหม่องน้า (ชุมชนวัดเกาะ)
17 โครงการอบรมการทายาหม่องสมุนไพร (ชุมชนไร่ขิง)

20,000

18 โครงการอบรมการทาสบู่สมุนไพรและยาสระผมสมุนไพร (ชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก)
19 โครงการอบรมการทาสบู่สมุนไพรและสบู่ใยบวบ (ชุมชนพระนครคีรี)

20,000

20 โครงการอบรมการทาสบู่สมุนไพรและหมอนรองคอ (ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์)
21 โครงการอบรมการทาหมอนรองคอและเบาะรองนั่ง (ชุมชนไร่รอ)

20,000

22 โครงการอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้าลดโลกร้อน (ชุมชนวัดลาด)
23 โครงการอบรมการสกรีนเสื้อยืดชุมชน (ชุมชนทรัพย์สิน)

20,000

24 โครงการอบรมงานประดิษฐ์การทานาฬิกาแขวน (ชุมชนสุรินทรฦๅชัย)
25 โครงการอบรมทาที่นอนปิคนิคลูกระนาด (ชุมชนรามราชนิเวศน์)

20,000

26 โครงการอบรมทาน้ายาล้างจานและน้ายาเอนกประสงค์ (ชุมชนต้นมะม่วง)

20,000

20,000
20000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
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แผนงาน

จานวนเงิน
บาท

สต.

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
27 โครงการอบรมทาสเปรย์ตะไคร้หอมและยาดมยาหม่องสมุนไพร (ชุมชนท่าหิน)

20,000

28 โครงการอบรมทาหอยจ้อทะเลและขนมบ้าปิ่นมะพร้าวอ่อน (ชุมชนจันทราวาส)

20,000

โครงการที่ดาเนินการ 24 โครงการ

1,647,000

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
3 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน
4 โครงการถนนคนเดิน
5 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ

618,065
2,320

6 โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

-

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
7 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

-

8 โครงการงานวันครู
9 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน
10 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
11 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
12 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
13 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น
14 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
15 โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
16 โครงการยลงานศิลป์ ถิ่นช่างเมืองเพชร เยี่ยมวัด ชมวัง
โครงการที่ดาเนินการ 7 โครงการ

27,430
169,581
20,250
21,160
148,870
1,007,676
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แผนงาน

จานวนเงิน
บาท

สต.

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราชดาริห์
2 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ ซอยทรัพย์สิน 4 และซอยทรัพย์สิน 4/2

0

3 โครงการจ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

0

0

โครงการที่ดาเนินการ 3 โครงการ

0

9. แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
1 โครงการเขียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย
2 โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ
โครงการที่ดาเนินการ 1 โครงการ
โครงการที่ดาเนินการทั้งสิ้น 9 แผนงาน จานวน 87 โครงการ

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาสานักงานฯ จานวน 26 รายการ
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 13 รายการ
2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จานวน 9 รายการ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ
โครงการที่ดาเนินการ 0 โครงการ (มีการดาเนินการในหลายแผนงาน)
โครงการที่ดาเนินการทั้งสิ้น 89 โครงการ

82,800
82,800
43,711,846 42
จานวนเงิน
บาท
สต.
750,000
2,088,600
2,838,600
46,550,446 42

*หมายเหตุ
- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ฯ ทั้ง 2 โครงการ มีการดาเนินการในหลายแผนงาน (เอกสารหน้า 15-18)
- ช่อง * คือ โครงการที่ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
- ช่องจานวน 0 บาท คือ โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ และขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ช่องจานวน - บาท คือ โครงการทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
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รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาสานักงานฯ
ลาดับ
ที่

รายการ

1

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม.
จานวน 1 ตัว

2

โต๊ะหมู่บูชาพระไม้เบญจพรรณปิดทองร่องชาด ลายดอกไม้
ขาสิงห์ หมู่ 9 หน้า 8 นิ้วและหน้า 10 นิ้ว

3

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จานวน 1 คัน

4

5

6
7
8
9

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท/เครื่อง
จานวน 8 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

ปัญหา
/อุปสรรค

หน่วยงาน

3,100

-

สานักปลัดฯ

58,800

-

สานักปลัดฯ

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

สานักปลัดฯ

ตามระเบียบพัสดุฯ

514,000

-

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

สานักปลัดฯ

กองคลัง

ตามระเบียบพัสดุฯ

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

กองคลัง

ตามระเบียบพัสดุฯ

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

กองวิชาการฯ

ตามระเบียบพัสดุฯ

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

กองวิชาการฯ

ตามระเบียบพัสดุฯ

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

กองวิชาการฯ

ตามระเบียบพัสดุฯ

10

รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จานวน 1 คัน

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

สานักการช่าง

ตามระเบียบพัสดุฯ

11

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ราคา 17,500 บาท/เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง

35,000

-

สานักการช่าง
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ลาดับ
รายการ
ที่
12 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย)
ราคา 9,500บาท/เครื่อง จานวน 3 เครื่อง
13
14
15

เครี่องเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องเจียร ราคา 6,300 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง
เครื่องสกัดคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง

16
17

สว่านกระแทกคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง
ประตูเหล็กหล่อ Gate Valve

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
28,000
54,000
12,600
20,000

ปัญหา
/อุปสรรค
-

สานักการช่าง

-

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

3,000
0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

หน่วยงาน

สานักการช่าง
สานักการช่าง

ตามระเบียบพัสดุฯ

18
19

ตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง จานวน 1 ตู้

20

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน*
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่อง

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) จานวน 1 เครื่อง

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท/เครื่อง
จานวน 4 เครื่อง
ตู้ 2 บานเปิดมือจับบิด จานวน 1 ตู้
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จานวน 1 ตู้

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน

21
22
23
24
25
26

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 13 รายการ

5,500
4,000

-

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

ตามระเบียบพัสดุฯ

สานักการช่าง

ตามระเบียบพัสดุฯ

สานักการช่าง

ตามระเบียบพัสดุฯ
ตามระเบียบพัสดุฯ

0 อยู่ระหว่างขั้นตอน
5,500
6,500

สานักการช่าง

ตามระเบียบพัสดุฯ

สานักการช่าง

-

สานักการช่าง
สานักการช่าง

750,000

*หมายเหตุ
ช่องจานวน 0 บาท คือ โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ และขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวน 13 รายการ งบประมาณ 2,608,200 บาท
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รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ลาดับ
ที่

รายการ

1

โต๊ะเอนกประสงค์ จานวน 40 ตัว

2

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จานวน 1 ห้อง

3

จอประชาสัมพันธ์ Digital Signage Kiosk
Touch Screen 55” จานวน 5 เครื่อง

4

โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้ สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
จานวน 100 ชุด
กล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จานวน 4 ตัว

5

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

ปัญหา
/อุปสรรค

หน่วยงาน

72,000

-

โรงเรียนเทศบาล 1
วัดแก่นเหล็ก

1,780,000

-

โรงเรียนเทศบาล 1
วัดแก่นเหล็ก

อยู่ระหว่างขั้นตอน
ตามระเบียบพัสดุฯ

โรงเรียนเทศบาล 2
วัดพระทรง

149,000

-

โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส

87,600

-

โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส

0

6

ระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมติดตั้งอินเทอร์เน็ต 18 จุด
และวางระบบ Network

0

อยู่ระหว่างขั้นตอน
ตามระเบียบพัสดุฯ

โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส

7

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 20 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 20 เครื่อง

0

อยู่ระหว่างขั้นตอน
ตามระเบียบพัสดุฯ

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์

0

อยู่ระหว่างขั้นตอน
ตามระเบียบพัสดุฯ

0

อยู่ระหว่างขั้นตอน
ตามระเบียบพัสดุฯ

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์
โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์

8
9

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 4 รายการ

2,088,600

*หมายเหตุ
ช่องจานวน 0 บาท คือ โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ และได้กันเงินไปตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวน 5 รายการ งบประมาณ 1,100,600 บาท
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สรุปผลจานวนโครงการที่การดาเนินงาน
แผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
จานวน
โครงการ
ที่เสร็จ

แผนงาน

จานวน
โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

จานวน
โครงการที่
ไม่ได้ดาเนินการ

จานวน
โครงการที่
ยกเลิก

จานวน
โครงการที่
เพิ่มเติม

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด

จา
นวน

ร้อย
ละ

จา
นวน

ร้อย
ละ

จา
นวน

ร้อย
ละ

จา
นวน

ร้อย
ละ

จา
นวน

ร้อย
ละ

จา
นวน

ร้อย
ละ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

5

4.0

-

-

5

4.0

-

-

-

-

10

8.0

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

9

7.3

-

-

-

-

3. แผนงานการศึกษา

13 10.6

-

-

-

-

22 17.9

4. แผนงานสาธารณสุข

28 23.0

-

-

4

3.2

-

-

-

-

32 26.2

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

0.8

-

-

2

1.6

-

-

-

-

3

2.4

6. แผนงานเคหะและชุมชน

2

1.6

2

1.6

1

0.8

-

-

-

-

5

4.0

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

24 19.8

-

-

4

3.2

-

-

-

-

7

5.6

-

-

9

7.3

-

-

-

-

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

3

2.4

-

-

-

-

-

-

3

2.4

1

0.8

-

-

1

0.8

-

-

-

-

2

1.6

81 66.2

5

4.0

35 28.2

11. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจาสานักงาน

-

-

1

0.8

-

-

-

-

-

-

12. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

-

-

1

0.8

-

-

-

-

-

-

-

2

1.6

-

-

-

-

-

10. แผนงานการพาณิชย์
รวม

รวม

28 23.0
16 12.9

121 98.4
1

0.8

-

1

0.8

-

2

1.6

81 66.2 7 5.6 35 28.2 - 123 100
รวมทั้งสิ้น
*หมายเหตุ
- ลาดับที่ 11 และ 12 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ทั้ง 2 โครงการมีการดาเนินการในหลายแผนงาน
- โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อทดแทน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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สรุปจานวนโครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ
แผนการพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

5

6.17

1,027,175

2.21

2. แผนงานการศึกษา

13

16.05

36,078,869.62

77.50

3. แผนงานสาธารณสุข

28

34.56

3,708,185.80

7.97

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

1.24

100,000

0.21

5. แผนงานเคหะและชุมชน

2

2.48

60,140

0.13

24

29.62

1,647,000

3.54

7

8.64

1,007,676

2.16

แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

จานวน
งบประมาณ

-

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

-

9. แผนงานการพาณิชย์

1

1.24

82,800

0.18

* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาสานักงานฯ
* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

0
0

0.00
0.00

750,000
2,088,600

1.61
4.49

รวม

81

100 46,550,446.42

100

* หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ฯ มีการดาเนินการในหลายแผนงาน
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ
 โครงการที่ดาเนิน การแล้วเสร็จ จานวน 5 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 1,027,175.- บาท
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 5 โครงการ
2. แผนงานการศึกษา มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 22 โครงการ
 โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 13 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 36,078,869.62 บาท
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 9 โครงการ
3. แผนงานสาธารณสุข มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ
 โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 28 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 3,708,185.80 บาท
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 4 โครงการ
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ
 โครงการที่ดาเนิน การแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 100,000.- บาท
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
5. แผนงานเคหะและชุมชน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ
 โครงการที่ดาเนิน การแล้วเสร็จ จานวน 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 60,140.- บาท
 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ
 โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 24 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 1,647,00.- บาท
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 4 โครงการ
/ 7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรม...
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7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ
 โครงการที่ดาเนิน การแล้วเสร็จ จานวน 7 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 1,007,676.- บาท
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 9 โครงการ
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ
 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 3 โครงการ
9. แผนงานการพาณิชย์ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ
 โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 82,800.- บาท
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
10. โครงการจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ฯ จ านวน 2 โครงการ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณปี พ.ศ.2563
จานวน 2,838,600.- บาท
 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
1. โครงการจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ป ระจ าส านั ก งานฯ จ านวน 26 รายการ
จัดซื้อ จานวน 13 รายการ
2. โครงการจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ป ระจ าโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาล จ านวน
9 รายการ จัดซื้อ จานวน 4 รายการ
** หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ ทั้ง 2 โครงการ
มีการดาเนินการในหลายแผนงาน
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

4,405,000

4.82

1,027,175

1.12

2. แผนงานการศึกษา

48,870,990

53.42

36,078,869.62

39.44

3. แผนงานสาธารณสุข

5,870,000

6.42

3,708,185.80

4.05

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

800,000

0.87

100,000

0.11

5. แผนงานเคหะและชุมชน

6,360,000

6.95

60,140

0.06

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2,636,000

2.88

1,647,000

1.80

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3,170,000

3.47

1,007,676

1.10

12,500,000

13.67

0.00

0.00

220,000

0.24

82,800

0.09

* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาสานักงานฯ

3,383,300

3.70

750,000

0.82

* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

3,254,600

3.56

2,088,600

2.28

100 46,550,446.42

50.87

โครงการที่กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19,174,300.00

20.96

รวมเงินที่เบิกจ่ายจริง และกันเงินไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564

65,724,746.42

71.85

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9. แผนงานการพาณิชย์

รวมเงินที่เบิกจ่ายจริง

91,469,890

* หมายเหตุ
- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ฯ มีการดาเนินการในหลายแผนงาน
- โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 3 รายการ
งบประมาณ 10,900,000 บาท
- ครุภัณฑ์สานักงาน ขอกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 13 รายการ งบประมาณ 2,608,200 บาท
- ครุภัณฑ์โรงเรียน ขอกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 5 รายการ งบประมาณ 1,100,600 บาท
- โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รวมทั้งสิน จานวน 5 โครงการ และครุภัณฑ์ 55 รายการ งบประมาณ 4,565,500 บาท
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โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

โครงการ

งบประมาณ

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก 1,500,000
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

เหตุผลและความรับผิดชอบ
เนื่องจากต้องรอประกาศจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้มี
การเลือกตั้งท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลาดับ
ที่
2

โครงการ
โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เหตุผลและความรับผิดชอบ

95,000

กองการศึกษา เนื่องจากรายละเอียดเนื้อหา
ซ้าซ้อนกับพระปรางค์สาร

50,000

กองการศึกษา ยังไม่ได้รับการสั่งการจากกรม
ส่งเสริมฯว่าจะดาเนินการจัดการ
แข่งขันช่วงเวลาได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ
ที่
4

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตาม
อานาจหน้าที่เทศบาล

งบประมาณ
500,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เหตุผลและความรับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ มีประชาชนที่ประสบความ
เดือดร้อนทางสังคมเร่งด่วนใน
พื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี
จานวน 80 ราย และกอง
สวัสดิการสังคมได้ประสานงาน
โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นของ
รัฐ เช่น สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพชรบุรี ให้การช่วยเหลือประชาชน
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)
ลาดับ
ที่

5

โครงการ

งบประมาณ

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

200,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เหตุผลและความรับผิดชอบ

ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
กองสวัสดิการฯ ยังไม่มีผู้ประสบสาธารณภัยอยู่ใน
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับ
ที่
6

โครงการ
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

งบประมาณ
300,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

เหตุผลและความรับผิดชอบ
เนื่องจากระยะเวลาจากัด และมี
โครงการอื่นที่ต้องดาเนินการใน
ห้วงเวลานี้ จึงไม่ได้ดาเนินการจัด
โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบาบัดน้าเสีย
ลาดับ
ที่
7

โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า บริเวณซอย
แยกถนนราชเสวก

280,000

สานักการช่าง

เหตุผลและความรับผิดชอบ
ไม่สามารถดาเนินการโครงการได้
เนื่องจาก มณฑลทหารบกที่ 15
ไม่สามารถอุทิศที่ดินให้กับ
เทศบาล เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
เป็นที่ราชพัสดุ
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
ลาดับ
ที่
8

โครงการ
โครงการเขียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย

งบประมาณ
20,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 8 โครงการ จานวนเงิน 2,945,000 บาท

เหตุผลและความรับผิดชอบ
เนื่องจาก พรบ.เปลี่ยนให้
พนักงานท้องถิ่นไม่มีอานาจตรวจ
เขียง หน้าที่ตรวจเป็นของปศุสัตว์
จังหวัด
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โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

50,000

สานักปลัดฯ

2

โครงการวันเทศบาล

50,000

สานักปลัดฯ

งานบริหารงานคลัง
3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนผู้เสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

50,000

กองคลัง

4

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

100,000

กองคลัง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลาดับที่
โครงการ
5
โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด
6

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
30,000
กองการศึกษา
50,000

กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
7

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

300,000

กองการศึกษา

8

โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม
กิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ

400,000

กองการศึกษา

9

โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน

20,000

กองการศึกษา

10

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบุรี

200,000

กองการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลาดับที่
โครงการ

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11

โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข

150,000

กองสาธารณสุขฯ

12

โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

300,000

กองสาธารณสุขฯ

13

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลาดับที่
โครงการ
14
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
300,000
กองสวัสดิการฯ

15

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวม
พลคนครอบครัว)

300,000

กองสวัสดิการฯ

16

โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี

20,000

กองวิชาการฯ

17

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมใน
ชุมชน

300,000

กองสวัสดิการฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่
โครงการ
18
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
400,000
กองการศึกษา

19

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน

200,000

กองการศึกษา

20

โครงการถนนคนเดิน

200,000

กองการศึกษา

21

โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ
ต่างๆ

50,000

กองการศึกษา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
22

โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

150,000

กองการศึกษา

23

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

350,000

กองการศึกษา

24

โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น

120,000

กองการศึกษา
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ)
ลาดับที่
โครงการ
25
โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
100,000
กองการศึกษา

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
26

โครงการยลงานศิลป์ ถิ่นช่างเมืองเพชร เยี่ยมชมวัด ชมวัง

20,000

กองวิชาการฯ

หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จานวน 26 โครงการ จานวนเงิน 4,230,000 บาท
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โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว
มุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1
วัดแก่นเหล็ก

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เหตุผลและความรับผิดชอบ

5,000,000 กองการศึกษา อยู่ในขั้นตอนการประกาศ
จ้างออกแบบ ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบาบัดน้าเสีย
ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เหตุผลและความรับผิดชอบ

2

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสุรินทรฦๅชัยและถนนวัดธ่อ

5,400,000

สานักการช่าง อยู่ในขั้นตอนการประกาศ
จ้างออกแบบ ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

3

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้าพุ บริเวณถนน
ดาเนินเกษม

500,000

สานักการช่าง อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ราคากลาง ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หมายเหตุ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 10,900,000 บาท

- 30 -

โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

งานบริหารทั่วไป
*1
โทรศัพท์ ประจาสานักงาน แบบตั้งโต๊ะ ราคา 2,000 บาท/เครื่อง จานวน 3 เครื่อง
*2

โต๊ะทางานเหล็ก แบบมีกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 152.4 x 76.2 x 75 ซม.
ราคา 8,000 บาท/ตัว จานวน 3 ตัว
รวม 2 รายการ

งบประมาณ
6,000
24,000
30,000

แผนงานการศึกษา
ลาดับที่
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

*1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง

34,000

*2

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท/เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง

5,200

*3

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จานวน 3 เครื่อง

7,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
*4
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

2,500

*5

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ราคา 25,300 บาท/เครื่อง จานวน 15 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

379,500

*6

เก้าอี้สานักงานมีที่เท้าแขน ขนาดกว้าง 58 x ลึก 55 x สูง 115 ซม. ราคา 4,500 บาท/ตัว
จานวน 2 ตัว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

*7

โพเดียมไม้ ขนาดกว้าง 60x ลึก 60 x สูง 110 ซม. จานวน 1 แท่น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

14,900

*8

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) สาหรับกระดาษ A4 ราคา 4,300 บาท/เครื่อง
จานวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

12,900

9,000
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แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
*9
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ราคา 25,300 บาท/เครื่อง จานวน 10 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

งบประมาณ
253,000

*10

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท/เครื่อง จานวน 20 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

440,000

*11

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จานวน 20 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A3 ราคา 6,300 บาท/เครื่อง
จานวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

50,000

*12

18,900

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
*13

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
รวม 13 รายการ

2,600
1,230,000

แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
*1
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
*2

ถังสารองน้า ขนาด 1,000 ลิตร สาหรับใช้ประกอบการติดตั้งปั๊มน้า พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าแรง ราคา 10,000 บาท/ถัง จานวน 2 ถัง

*3

ปั๊มน้า ขนาด 250 วัตต์ พร้อมระบบไฟฟ้าและติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

*4

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
18,000
20,000
9,000
8,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
*5

โทรศัพท์แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่ จานวน 1 เครื่อง

*6
*7

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 37.2x47x133.2 ซม. ราคา 4,500 บาท/ตู้
จานวน 2 ตู้
ถังน้าแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร รวมขาตั้งพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ถัง

17,900

*8

ปั๊มน้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ ระบบดูด 8 เมตร พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

7,000

2,000
9,000
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แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลาดับที่
ครุภัณฑ์
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ต่อ)

งบประมาณ

*9

เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมวัดส่วนสูงจานวน 1 เครื่อง

20,000

*10

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา ราคา 3,000 บาท/เครื่อง จานวน 17 เครื่อง

*11

เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอลแสดงผล 5-150 กก. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 กก. ความแม่นยา 5150 กก. (1% , ± 0.1 กก.) ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ราคา 1,100 บาท/เครื่อง
จานวน 17 เครื่อง

51,000
18,700

*12

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง

*13

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ราคา 8,000 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง

*14
เครื่องสารองไฟ 800 VA ราคา 3,200 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

44,000

16,000
6,400

*15

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

20,000

*16

พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง

*17

ถังสารองน้า ขนาด 1,000 ลิตร สาหรับใช้ประกอบ การติดตั้งปั๊มน้าพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าแรงในการติดตั้ง ราคา 10,000 บาท/ถัง จานวน 2 ถัง

5,000
20,000

*18

ปั๊มน้า ขนาด 250 วัตต์ พร้อมระบบไฟฟ้าและติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
รวม 18 รายการ

9,000
301,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
*1
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ราคา 8,000 บาท/ตู้ จานวน 5 ตู้

40,000

*2

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. ราคา 5,000 บาท/ตัว จานวน 3 ตัว

15,000

*3

เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 65x70x100 ซม. ราคา 2,500 บาท/ตัว จานวน 5 ตัว

12,500

*4

โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. ราคา 5,000 บาท/ตัว จานวน 2 ตัว

10,000

*5

โทรศัพท์ แบบไร้สาย ใช้แบตเตอรี่ ราคา 1,500 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง

3,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)
*6
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท/ชุด จานวน 2 ชุด

งบประมาณ
44,000

*7

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

*8

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
ราคา 15,000 บาท จานวน 1 เครื่อง

*9

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จานวน 2 เครื่อง

5,000

*10

เครื่องบันทึกเสียง จานวน 1 เครื่อง

3,200

รวม 10 รายการ

8,000
15,000

155,700

แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่
งานไฟฟ้าถนน

โครงการ / ครุภัณฑ์

งบประมาณ

1

โครงการตีเส้นจราจรถนนภูมิรักษ์

490,000

2

โครงการปรับปรุงบันไดลงแม่น้าเพชรบุรี บริเวณถนนแปลงนาม

75,000

3

โครงการปรับปรุงทางลงและบันไดบริเวณตลาดทรัพย์สินฯ

50,000

4

400,000

*5

43,500

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนราชดาริห์ แยกสหกรณ์การเกษตร
งานสวนสาธารณะ
ปั๊มน้าหอยโข่ง ขนาด 3 นิ้ว (80-65) ประกอบแท่นมอเตอร์ไฟฟ้า 15 แรงม้า 3 เฟส
400 โวลต์ 2,850 รอบต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
*6

เครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

*7

ถังน้ารถบรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน บต-3056 จานวน 1 ถัง

405,000

*8

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน

950,000

งานบาบัดน้าเสีย
9
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าถนนดาเนินเกษม บริเวณวัดมหาธาตุ
*10

ท่อสูบน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 4 เมตร จานวน 1 ชุด
รวม 5 โครงการ และครุภณ
ั ฑ์ 5 รายการ

16,000

112,000
95,000
2,636,500
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
*1
ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก ขนาด 121.8(W) x 45.7(D) x 183(H) cm.
ราคา 6,000 บาท/ตู้ จานวน 2 ตู้

12,000

*2

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 122(W) x 72.2(D) x 75(H) cm. ราคา 2,400 บาท/ตัว
จานวน 4 ตัว

9,600

*3

เก้าอี้พิงกลาง ขนาด 63(W) x 74(D) x 98(H) cm. ราคา 3,200 บาท/ตัว จานวน 5 ตัว

16,000

รวม 3 รายการ

37,600

แผนงานพาณิชย์
ลาดับที่

โครงการ / ครุภัณฑ์

งบประมาณ

งานโรงฆ่าสัตว์
*1
ปั๊มน้า แบบไดโว่ จานวน 1 เครื่อง
*2

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน 1 เครื่อง

*3

เครื่องทาสลบสุกรพร้อมอุปกรณ์และหม้อแปลง จานวน 1 เครื่อง

*4

คีมช๊อตสุกร จานวน 1 ชุด

10,000
14,700
130,000
20,000

รวม 4 รายการ

174,700

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ และครุภัณฑ์ 55 รายการ

4,565,500

หมายเหตุ
- * หมายเลข หมายถึง ครุภัณฑ์
- โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รวมทั้งสิน 5 โครงการ และครุภัณฑ์ 55 รายการ งบประมาณ 4,565,500 บาท
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ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
1. การทบทวนรูปแบบการนาเสนอรายงานผลของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี
มีมติกาหนดให้การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในแต่ละครั้ง
ให้นาเสนอในรูปแบบ PowerPoint แบบปัจจุบัน เมื่อรายงานจบกองหรือส่วนการงานให้หยุดเพื่อเปิดโอกาส
ให้หัวหน้าส่วนการงานได้เพิ่มเติมรายละเอียดส่วนที่สาคัญที่ส่วนการงานต้องการให้คณะกรรมการได้ทราบ ซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ปัญหาอุปสรรค ผลการตอบรับจากประชาชนหลังดาเนินการโครงการแล้วเสร็จ
รวมถึงให้คณะกรรมการได้ซักถามเพิ่มเติม
2. ต้องการให้โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ควรมีการกาหนดโครงการหรือ
กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น เป็ น การต่ อ ยอดโครงการเหล่ า นั้น เช่ น โครงการอบรมท าอาหารว่า ง ก็ มี ก ารสนั บ สนุน
ให้นามาใช้ในการประชุม การตกแต่งมีตราสัญลักษณ์ ให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน และต้องการให้แต่ละ
ชุมชนเป็นชุมชนทีโ่ ดดเด่นสามารถให้บุคคลภายนอกมาศึกษาข้อมูลจากชุมชนของเรา
3. การสนับสนุนโดยการทีจ่ ัดโครงการให้หน่วยงานเข้ามาฝึกอบรมให้กับชุมชนในด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์
ต่างๆ แต่เมื่อได้รับการอบรมแล้ว ชุมชนไม่สามารถหาตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้า ซึ่งชุมชนจะเข้มแข็งได้เมื่อชุมชน
พึ่งพาตนเอง เรามีอะไรดี เรานาออกมาใช้นาออกมาเสนอ และขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านั้นด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนจริงๆ เทศบาลมีพื้นที่ที่จะสามารถสนับสนุนชุมชนได้ แต่ตอนนี้เราขาดในเรื่องของการกากับดูแล
4. โครงการต่างๆ จ าเป็ น ต้องมีการคิดทบทวนให้ รอบครอบว่าจะสามารถดาเนินการได้จริงและเป็น
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
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การประเมินผลความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลและ
การประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลในแต่ละด้านการพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้สารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดทาแบบสารวจตามแนวทางคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และสรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ จานวน 400 คน แยกเป็น
 เพศหญิง 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2
 เพศชาย 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8
2. จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ 400 คน แยกเป็น







อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
อายุ 20-30 ปีจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2
อายุ 31-40 ปีจานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5
อายุ 41- 50 ปีจานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
อายุ 51-60 ปี จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0
อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5

3. จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ จานวน 400 คน มีระดับการศึกษา ดังนี้







ประถมศึกษา จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7
มัธยมศึกษา จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2
อนุปริญญา/เทียบเท่า จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5
ปริญญาตรี จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2
สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4
อื่นๆ จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0
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4. จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ จานวน 400 คน มีอาชีพ ดังนี้








รับราชการ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3
ทางานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0
รับจ้าง จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0
เกษตรกร จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
อาชีพอื่นๆจานวน 81 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.2
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในแต่ละด้านการพัฒนา
ตาราง 1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในแต่ละด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

การบริหาร การพัฒนา การพัฒนา
จัดการ
คน
เมือง
ภาครัฐ
8.0
8.0
8.1

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.9

8.0

8.0

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.9

7.9

7.9

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.9

7.8

7.9

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.8

7.8

7.9

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.9

7.8

7.9

7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.9

7.8

7.9

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.9

7.9

7.9

7.9

7.9

7.9

สรุปความพึงพอใจในแต่ละด้านการพัฒนา

*** หมายเหตุ ความพึงพอใจในแต่ละด้านการพัฒนา มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ***
จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
1. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 7.9 คะแนน
2. ด้านการพัฒนาคน 7.9 คะแนน
3. ด้านการพัฒนาเมือง 7.9 คะแนน
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในภาพรวม
ตาราง 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)

ความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

20.0

48.5

29.2

2.3

0.0

2. มีการประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนรับ รู้ ข้ อ มูล ของโครงการ 17.3
/กิจกรรม

55.2

24.2

3.3

0.0

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 17.0
/กิจกรรม

52.8

25.5

4.7

0.0

4. มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรม 16.5
ให้ประชาชนทราบ

50.7

28.3

4.5

0.0

5. การเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ 14.5
/กิจกรรม

51.0

28.7

5.5

0.3

6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

15.5

48.5

31.7

4.3

0.0

7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 19.3
ประชาชนในท้องถิ่น

48.0

28.2

4.5

0.0

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 17.3

47.5

29.2

6.0

0.0

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

45.0

30.5

5.0

0.3

17.4 49.7 28.4

4.4

0.1

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม

19.2

จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจมากที่สุดสูงสุด ในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 20.0
2. ระดับความพึงพอใจมากสู งสุด ในประเด็น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 55.2
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3. ระดั บ ความพึ ง พอใจปานกลางสู ง สุ ด ในประเด็ น การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด
ร้อยละ 31.7
4. ระดับความพึงพอใจน้อยสูงสุด ในประเด็น การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ร้อยละ 6.0
5. ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดสูงสุด ในประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 0.3

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ดังนี้
1.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม มากที่สุด ร้อยละ 17.4
2.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม มาก ร้อยละ 49.7
3.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม ปานกลาง ร้อยละ 28.4
4.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม น้อย ร้อยละ 4.4
5.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม น้อยที่สุด ร้อยละ 0.1

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

