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1

3  แผนงานการศึกษา 0 -             0 -             1 4,500,000    2 2,850,000    2 2,990,000    5 10,340,000

4 แผนงานสาธารณสุข 0 -             0 -             1 100,000      0 -             0 -             1 100,000

6 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -             0 -             6 3,227,000    5 20,750,000  0 -             11 23,977,000

0 0 0 0 8 7,827,000 7 23,600,000 2 2,990,000 17 34,417,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังท่ี 6

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ปี 2564

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2565

จ านวน

โครงการ
งบประมาณงบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

แผนงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวม

รวม 5 ปี

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01
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1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 -             0 -             1 11,800        1 11,800        1 11,800        3 35,400

3  แผนงานการศึกษา 0 -             0 -             2 1,710,000    3 1,880,000    2 1,710,000    7 5,300,000

4 แผนงานสาธารณสุข 0 -             0 -             1 144,000      1 144,000      1 144,000      3 432,000

6 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -             0 -             0 -             7 427,200,000 0 -             7 427,200,000

0 0 0 0 4 1,865,800 12 429,235,800 4 1,865,800 20 432,967,400

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังท่ี 6

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนงาน

รวม 5 ปี

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2561 ปี 2562

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01



 
 

แบบ ผ02 

โครงการพัฒนา 

 



 
 

3. แผนงานการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
หอประชุมอาคาร 1  
พร้อมติดตั้งแอร์
และผ้าม่าน 

1. เพ่ือปรับปรุง 
ใต้ถุนอาคาร 1  
ให้เป็นหอประชุม
เพ่ือใช้ในการ 
ประชุมนักเรียน 
ผู้ปกครองและ  
ทำกิจกรรมต่างๆ 

1.ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 
เป็นห้องประชุมขนาด 
กว้าง 12 เมตร ยาว 25.20 เมตร 
สูง 2.60 เมตร 
2.ติดตั้งแอร์ขนาด  
36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง 
3. ติดตั้งผ้าม่านรอบห้อง 

 

- - - 900,000 - ห้องประชุม 
ใต้ถุนอาคาร 1 
จำนวน 1 ห้อง 
พร้อมติดตั้งแอร์
และผ้าม่าน 

โรงเรียนมีห้อง 
ประชุมสำหรับ 
ใช้ในการ 
ประชุมนักเรียน
ผู้ปกครองและ 
ทำกิจกรรมต่าง ๆ 

โรงเรียน
เทศบาล 2 
วัดพระทรง 

 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามกีฬา 
ฟุตซอลและปรับพ้ืน  
ร.ร.เทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

เพ่ือให้สนาม 
กีฬาใช้เป็น 
พ้ืนที่จัด
กิจกรรม 
และสอน 
พลศึกษา 
ได้ตลอดเวลา 

ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก 
ชั้นเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท 
ขนาดความกว้าง 17.0 เมตร 
ยาว 34.0 เมตร หรือคิดเป็น 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 587 ตารางเมตร 
และปรับพ้ืนที่หนา 0.10 เมตร 
พร้อมทาสี PU เป็นพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างเสาธง 

- - 4,500,000 - - สามารถจัด
กิจกรรม 
การเรียน 
การสอน 
ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

สามารถจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ และนักเรียน 
สามารถใช้พื้นที่ 
เล่นออกกำลังกาย 
ในเวลาพักกลางวัน 
ได้มากยิ่งข้ึน 

โรงเรียน
เทศบาล 3 

ชุมชน 
วัดจันทราวาส 

 
 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
หอประชุมอาคาร 4 
โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

โรงเรียนมีหอประชุม 
ที่ได้ปรับปรุงสวยงาม 
สะอาด พร้อมใช้งาน 
ประชุม อบรมและ 
จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

มีหอประชุมที่ได้ทำการ 
ปรับปรุง ขนาดกว้าง 
10.5 เมตร ยาว 36 เมตร 
หรือคิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  
378 ตารางเมตร 

- - - - 2,500,000 มีหอประชุม
ที่ปรับปรุง 
สะอาด, 
สวยงาม 
พร้อมใช้งาน 
เพ่ือจัด
กิจกรรม 
ต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

โรงเรียนมีอประชุม 
ที่พร้อมใช้งาน 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและ 
บุคคลภายนอก 
ที่สวยงามต่อ 
ผู้ใช้บริการ 

โรงเรียน
เทศบาล 3 

ชุมชน 
วัดจันทราวาส 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3 โครงการปูพื้น
กระเบื้องอาคาร 4 
โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

โรงเรียนมีห้องเรียน 
และบริเวณระเบียง 
ชั้น 2, 3 และ 4  
ของอาคารเรียน 
 

ปรับปรุงพื้นห้องเรียน 
และระเบียงชั้น 2, 3  
และ 4 ของอาคารเรียน  
รวมเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 1,115  
ตารางเมตร 

- - - - 490,000 มีห้องเรียน   
และระเบียง 
ที่ทำการ 
ปรับปรุงแล้ว
สวยงาม 
สะอาดตาและ 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

โรงเรียนมีพ้ืน 
ปูกระเบื้อง
ห้องเรียน 
และระเบียง 
ที่สวยงาม  
สะอาดตา 
ต่อผู้มาติด 
ต่อราชการ 

โรงเรียน
เทศบาล 3 

ชุมชน 
วัดจันทราวาส 

 
 
 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายใน
และภายนอก 
อาคารสำนักงาน 
และอาคารห้องสมุด 

โรงเรียนมีระบบ 
ไฟฟ้าภายในและ 
ภายนอกที่เป็น
ระเบียบและ
ปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 

ทำการปรับปรุง 
งานสายเมนต์จาก 
หม้อแปลงมาท่ีตู้แผงสวิตซ์
และเซอร์กิตเบรกเกอร์ของ 
อาคารสำนักงานและ 
อาคารห้องสมุด โดยติดตั้ง 
MDB พร้อมอุปกรณ์  
3 ชุด ตู้ LP พร้อมอุปกรณ์ 
4 ชุด และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

- - - 1,950,000 - มีระบบไฟฟ้า 
ภายในและ
ภายนอก 
อาคาร
สำนักงาน 
และอาคาร
ห้องสมุด 

โรงเรียนมีระบบ 
ไฟฟ้าที่เพียงพอ
ต่อการใช้งานและ
จัดกิจกรมการ
เรียน การสอน 

โรงเรียน
เทศบาล 3 

ชุมชน 
วัดจันทราวาส 

 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น แบบ ผ.02 



 

 
4. แผนงานสาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

 เทศบาลเมืองเพชรบุรี  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  4. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการ
ประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้กับ
คณะทำงานการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
- เพ่ือให้เทศบาลฯ 
สามารถดำเนินงานด้าน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จนนำไปสู่การส่งเข้า
ประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

- จดัประชุมอบรม
คณะทำงานการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
- จัดทำรายงานเพื่อรับการ
ตรวจประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
- ศึกษาดูงาน อปท.           
ที่ผ่านการประเมิน          
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

- - 100,000 
 

- - 
 

- เทศบาลฯ  
สามารถเข้า        
รับการตรวจ
ประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนได้ 

 

- คณะทำงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
สามารถนำไป 
ใช้ในการเขียน
รูปเล่มรายงาน 
เพ่ือเข้ารับการ
ประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนได้ 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(งานควบคุมฯ) 

 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

6. แผนงานเคหะและชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนเพชรเกษม
สายเก่า 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรให้มีสภาพ
สามารถใช้งานสัญจร
ได้ปลอดภัย 

โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร 
ปูยางแอสฟัลตท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 
12.00 - 13.00 เมตร ความยาว
รวมประมาณ 460 เมตร หรือ 
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,500 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)   

- - - 3,200,000 - ปรับปรุง
ถนน จำนวน 
1 สาย 

อำนวยความ
สะดวกในการ
สัญจร และเกิด
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักการช่าง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

2 โครงการ
ปรับปรุง        
ผิวจราจร 
และทางเท้า 
ซอยเจตน์จำลอง 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรและทางเท้า
ให้มีสภาพสามารถ
ใช้งานสัญจรได้
ปลอดภัย 

โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร  
ปูยางแอสฟัลตท์ติกคอนกรีต 
ความหนาประมาณ 0.05 เมตร 
ความกว้าง 5.60 - 6.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 410 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 
2,190 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร 
พร้อมปรับปรุงทางเท้า 
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
640 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - - 1,850,000 - ปรับปรุง
ถนน จำนวน 
1 สาย 

อำนวยความ
สะดวกในการ
สัญจร และเกิด
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักการช่าง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3 โครงการ
ปรับปรุง          
ผิวจราจร 
ถนนพระทรง 

เพ่ือปรับปรุง          
ผิวจราจรให้ 
มีสภาพสามารถ     
ใช้งานสัญจรได้
ปลอดภัย 

โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรปูยาง
แอสฟัลตท์ติกคอนกรีต ความหนา
ประมาณ 0.05 เมตร ความกว้าง 
5.00 - 10.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 745 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,260 ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นจราจรเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร และ
ปรับปรุง ฝาเหล็ก จำนวน 75 ฝา 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 2,100,000 - - ปรับปรุงถนน 
จำนวน 1 สาย 

อำนวยความ
สะดวกในการ
สัญจร และเกิด
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักการช่าง 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

4 ตีเส้นจราจร 
ถนนภูมิรักษ์ 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจร
ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

โดยทำการตีเส้นจราจร 
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกเป็นพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร 
และติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 75 อัน 
พร้อมเสาไฟกระพริบ  
จำนวน 8 ต้น 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 490,000 - - ปรับปรุง
เครื่องหมาย 
จราจร จำนวน 
650 ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
ในการสัญจร 

สำนักการช่าง 

 

5 ปรับปรุงบันได 
ลงแม่น้ำเพชรบุรี 
บริเวณถนน 
แปลงนาม 
 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณริม
แม่น้ำเพชรบุรี 
และเพ่ือความ
ปลอดภัย 

โดยทำการปรับปรุงบันได  
ขนาดกว้าง 2.85 เมตร  
ยาวประมาณ 10.50 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
43 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 
 

- - 75,000 - - ปรับปรุงบันได 
1 แห่ง 

บันไดมี 
ความสวยงาม 
และมีความ
ปลอดภัย 
สำหรับประชาชน 

 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

6 ปรับปรุงทางลง
และบันได 
บริเวณตลาด
ทรัพย์สินฯ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณริม
แม่น้ำเพชรบุรี 
และเพ่ือความ
ปลอดภัย 

โดยทำการปรับปรุงทางลง ขนาดกว้าง 
1.55 เมตร ยาว 11.50 เมตร และบันได  
ขนาดกว้าง 1.25 เมตรยาว 6.70 เมตร 
หรือ คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
27 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 50,000 - - ปรับปรุงบันได 
1 แห่ง 

บันไดมีสภาพ
สวยงามและ   
มีความ 
ปลอดภัย
สำหรับ 
ประชาชน 

สำนักการช่าง 

 

7 โครงการ
ปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ถนนราชดำริห์
แยกสหกรณ์ 
การเกษตร 

เพ่ือความ
สะดวกใน      
การจราจร       
และประชาชน 
ผู้ใช้สัญจรมี
ความปลอดภัย 

โดยทำการรื้อทางเท้าเดิม เป็นพื้นที่ 
ประมาณ 65 ตารางเมตร ย้ายเสาไฟสูง 
12 เมตร จำนวน 1 ต้น เสาสัญญาณไฟ
จราจร 1 ต้น พร้อมตู้ควบคุมและเสาไฟ
ทางเท้า 1 ต้น และปูยางแอสฟัลท์
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร เป็นพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 400,000 - - ปรับปรุงผิว
จราจร 
ถนน 1 สาย 

ประชาชนเกิด
ความสะดวก     
ในการสัญจร 
มีความ
ปลอดภัย          
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

8 โครงการ
ก่อสร้าง 
ท่อระบาย 
น้ำถนนดำเนิน
เกษมบริเวณ 
วัดมหาธาตุ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและ
เพ่ิมระบบ
ระบายน้ำ
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม 
บ่อพักเป็นความยาวรวมประมาณ  
32 เมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 112,000 - - ท่อระบาย
น้ำยาว 3 
เมตร 

แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังและ 
เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพระบบ
ระบายน้ำ 

สำนักการช่าง 

 

9 โครงการ
ปรับปรุง 
กระโจมแก้ว
และเกาะ 
กลางถนน 
เพชรเกษม 
สายเก่า 

เพ่ือปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
ทางเข้าเมือง
และส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

โดยทำการปรับปรุงกระโจมแก้วและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเป็น
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟกิ่งคู่สูง  
9 เมตร จำนวน 13 ต้น 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- -  5,200,000 - ถนนม ี    
ภูมิทัศน์
สวยงาม 
จำนวน 1 
สาย 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
ทราบอัตลักษณ์
ของจังหวัด
เพชรบุรี 

 
 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

10 โครงการ
ก่อสร้าง
สะพาน 
โครงสร้าง
เหล็กเชิง
ประกอบ 
บริเวณ
อนุสาวรีย์
สุนทรภู่ 

เพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่ระหว่าง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่กับตลาด
ริมน้ำ ส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพ่ิมพ้ืนที่
นันทนาการให้ประชาชน 
ได้มีกิจกรรมกับลาน 
อนุสาวรีย์สุนทรภู่            
และตลาดริมน้ำ 

โดยทำการก่อสร้างสะพานโครงสร้าง
เหล็กเชิงประกอบข้ามแม่น้ำเพชรบุรี 
กว้าง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 40 
เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 
 

- - - 6,500,000 - ส่งเสริมจุด
ท่องเที่ยว 
1 แห่ง 

เพ่ิมแหล่งพ้ืนที่ 
ท่องเที่ยวและ
จุดนันทนาการ 

สำนักการช่าง 

 

11 โครงการ
ปรับปรุง
หอนาฬิกา 
วัดธ่อ 

เพ่ือปรับปรุงหอนาฬิกา 
ให้มีสถาปัตยกรรมจีน        
ให้สอดคล้องกับที่ตั้งอยู่ 
บริเวณชุมชนคนไทย      
เชื้อสายจีน 

โดยทำการปรับปรุงหอนาฬิกา     
เป็นหลังคาทรงจีน มุงด้วยกระเบื้อง
เซรามิค พร้อมประดับด้วยมังกร
เกล็ดประดับกระเบื้องเซรามิค 
จำนวน 8 ชุด ช่อฟ้า จำนวน 8 ชุด 
และตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายจีน 
พร้อมประดับไฟ 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - - 4,000,000 - ปรับปรุง
หอนาฬิกา 
จำนวน      
1 แห่ง 

ส่งเสริมเป็น  
จุดท่องเที่ยว
ของเมือง และ 
ส่งเสริมสืบสาน
ศิลปะความเป็น
จีน 

แบบ ผ.02 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

แบบ ผ02/1 

โครงการที่เกินศักยภาพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการ
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่
การปฏิบัติ
จนเป็นวิถี
ชุมชน
ท้องถิ่น 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรของเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาลน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชน
ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพของชีวิต
ของประชาชนและพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้
ในท้องถิ่นของตนได้ 

ผู้บริหารเทศบาล   
บุคลากรของเทศบาล 
ตัวแทนภาคประชาชน
เกิดความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งนำไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชน
ท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป 

- 
 

- 
 
 

11,800 
 
 

11,800 
 

11,800 
 

อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรของเทศบาล
และประชาชนในเขต
เทศบาลเข้าใจ
แนวทางและสร้าง
องค์ความรู้โดยนำ
ปลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
เป็นรูปธรรมในการ
ปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชุมชนท้องถิ่นได้ 

สำนักปลัด 
เทศบาลฯ 

 

แบบ ผ.02/1 



 

 

3. แผนงานการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

จ่ายเป็นเงนิ   
สนับสนนุให้
สถานศึกษา
โรงเรียนใน  
สังกัดเทศบาลฯ 
และศูนย์พฒันา    
เด็กเล็กเทศบาลฯ 
ที่ได้รับจัดสรร 
ตามหนังสือสัง่
การกรมส่งเสริมฯ 

1. โครงการพัฒนา      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เงินค่าอบรม/
พัฒนา 10,000 บาท/คน 
จำนวน  1 คน) 
 

- - 10,000 10,000 10,000 บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม 
 

บุคลากร          
มีความรู้
ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   2. โครงการพัฒนา      
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เงินค่าอบรม/พัฒนา 
10,000 บาท/คน 
จำนวน 170 คน) 

- - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม 
 

บุคลากร          
มีความรู้
ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   3. โครงการส่งเสริม การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น (สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา)  
จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 
3.1 สระน้ำอิน-จัน 
3.2 ฐานสระทารก 
3.3 ฐานค่ายกล  
SPIDER MAN 
3.4 ฐานเรือสลัดลิง 
3.5 ฐานหัดว่ายน้ำ 

- - - 170,000 - เด็กอายุ  
2-5 ปี ได้รับ
การพัฒนาการ
ที่ดีข้ึน 
 

ทำให้เด็กมี
พัฒนาการ   
ที่เหมาะสม
และดียิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. แผนงานสาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  4. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด     (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการเงิน
อุดหนุน    
เพ่ือสนับสนุน 
ค่าป่วยการ 
สำหรับ
อาสาสมัคร
บริบาล
ท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ 
สำหรับอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ 
- ประกาศคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น        
ของ อปท. และการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 

- เพ่ือจ่ายเป็น          
ค่าป่วยการ สำหรับ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น จำนวน           
2 ท่านๆ ละ 6,000 
บาท ต่อเดือน 

- - 144,000 144,000 144,000 ผู้สูงอายุที่มีภาระ
พ่ึงพิงได้รับการ
บริการตาม
แผนการดูแล
รายบุคคล  
(Care Plan) 
ได้อย่างมี
มาตรฐาน 
และครอบคลุม 
 

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงมี
คุณภาพชีวิต    
ที่ดีข้ึน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02/1 



 

 

6. แผนงานเคหะและชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
ระบบป้องกันน้ำท่วม
พ้ืนที่เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี  

ท่อระบายน้ำ 

น้ำหลักถนนราชวิถี  

ถึงถนนคีรีรัถยา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ- 
ภาพระบบระบาย
น้ำและแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

โดยทำการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ ขนาด 2 -       
   1.80x1.80 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุกระยะ
ไม่เกิน 24 เมตร 
อาคารประตูท่อบ่อ 
สูบน้ำ ความยาวรวม 
ไม่น้อยกว่า 1,074 
เมตร ตามแบบแปลน
ของกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

- 

 
- - 103,000,000 

 
- ระบบระบาย

น้ำหลัก 
1 ระบบ 

ป้องกันน้ำท่วม 
พ้ืนที่ภายใน    
เขตเทศบาล  
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
(กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง) 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565  
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง 

ระบบป้องกันน้ำท่วม
พ้ืนที่เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี  

คลองวัดเกาะ 

ตั้งแต่แม่น้ำเพชรบุรี 

ถึงคลองเจ๊กสี 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ระบบระบายน้ำ 
และแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

โดยทำการก่อสร้าง  
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.
รูปตัวยู กว้าง 6 เมตร  
ยาวประมาณ 1,010 
เมตร อาคารประตู
ระบายน้ำพร้อม 
ท่อลอนพอลิเอทิลีน
เสริมเหล็ก ระบาย   
น้ำเสีย ขนาดเส้นผ่า 
ศูนยก์ลาง 1.00 เมตร 
ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 2,000 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

- - - 100,000,000 

 
- ระบบระบาย

น้ำหลัก 
1 ระบบ 

ป้องกันน้ำท่วม 
พ้ืนที่ภายใน    
เขตเทศบาล  
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
(กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง) 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง  
ท่อระบายน้ำหลัก
ถนนราชวิถี 

ถึงถนนเดโช  

(แม่น้ำเพชรบุรี 

ถึงถนนพงษ์สุริยา) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ระบบระบายน้ำ 
และแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

โดยทำการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำขนาด      1.80 
เมตร ความยาวประมาณ 
584 เมตร พร้อมบ่อพักทุก
ระยะไม่เกิน 24 เมตร 
และก่อสร้างประตูท่อพร้อม 
ปรับปรุงผิวจราจรเดิม 
ตามแบบแปลนของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- - - 32,300,000 

 
- ระบบระบาย

น้ำหลัก 
1 ระบบ 

ป้องกันน้ำท่วม 
พ้ืนที่ภายใน    
เขตเทศบาล  
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
(กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565  
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง    
ท่อระบายน้ำหลัก 
ถนนพงษ์สุริยาถึง   
ถนนโพธิ์การ้อง 

(ถนนเดโชถึง 

ถนนโพธิ์การ้อง 5) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ระบบระบายน้ำ 
และแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมภายใน
เขตเทศบาลฯ 

โดยทำการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำขนาด      1.50 
เมตร ความยาวประมาณ 
319 เมตร ท่อระบายน้ำ
ขนาด     1.20 เมตร ความ 
ยาวประมาณ 563 เมตร 
และท่อระบายน้ำขนาด  
1.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 168 เมตร พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 24 เมตร 
และปรับปรุงผิวจราจรเดิม 
ตามแบบแปลนของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- - - 33,400,000 

 
- ระบบระบาย      

น้ำหลัก 
1 ระบบ 

ป้องกันน้ำท่วม 
พ้ืนที่ภายใน    
เขตเทศบาล  
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
(กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง) 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565  
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำหลัก
ถนนพงษ์สุริยาถึง
ถนนหน้าเรือนจำ
(ถนนเดโชถึง 

ถนนพระทรง) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ระบบระบายน้ำ 
และแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมภายใน
เขตเทศบาลฯ 

โดยทำการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด         
    1.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 184 เมตร และ
ท่อระบายน้ำขนาด    1.20 
เมตร ความยาวประมาณ 
322 เมตร พร้อมบ่อพักทุก
ระยะไม่เกิน 24 เมตร และ
ปรับปรุงผิวจราจรเดิม 
ตามแบบแปลนของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- - - 16,500,000 

 
- ระบบระบาย      

น้ำหลัก 
1 ระบบ 

ป้องกันน้ำท่วม 
พ้ืนที่ภายใน    
เขตเทศบาล  
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
(กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง) 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565  
(บาท) 

6 โครงการ
ก่อสร้างเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวม 

และบำบัด 

น้ำเสีย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การส่งน้ำเสีย 
จากเขตเทศบาลฯ 
สูบส่งไปยัง 
โครงการศึกษาฯ 
แหลมผักเบี้ย 

โดยทำการติดตั้งท่อ HDPE 
ขนาด Ø 400 เมตร ความ
ยาวประมาณ 18.50 
กิโลเมตร ก่อสร้างบ่อถ่าย 
ตะกอนจำนวน 12 บ่อ 
ติดต้ัง AIR VAVLE ขนาด 4 
นิ้ว จำนวน 12 ชุด ติดตั้ง
BLOW OFF ขนาด 6 นิ้ว 
จำนวน 12 ชุด และเครื่อง 
สูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 82,000,000 

 
- ระบบ

รวบรวม  
และบำบัด 
น้ำเสีย 
1 ระบบ 

สามารถนำ 
น้ำเสียจากบ่อ
รวบรวมน้ำเสีย 
ส่งนำไปบำบัด 
โดยผ่านท่อน้ำ
เสียที่ก่อสร้าง 
ได้มาตรฐาน  
อันจะเป็นการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

สำนักการช่าง 
(กระทรวง -

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

7 โครงการ 1 จังหวัด 
1 ถนน เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ  

ย้ายสายไฟฟ้า 

เป็นระบบจำหน่าย
เคเบิ้ลใต้ดิน  

(ถนนราชวิถี) 

เพ่ิมสภาพภูมิทัศน์ 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ให้สวยงามและสะอาด 
เพ่ิมความปลอดต่อ 
ชีวิตและทรัพย์สิน  
ของประชาชน และ 
เป็นภาพลักษณ์ท่ีดี 
ของจังหวัดเพชรบุรี 

โดยทำการรื้อระบบสายไฟ
เดิมและทำการปรับปรุงระบบ
จำหน่ายเป็นเคเบิ้ล  ใต้ดิน
ระบบแรงสูงใช้ท่อHDPE 
ขนาด 160 มิลลิเมตร และ
ระบบแรงต่ำใช้ท่อ HDPE  
ขนาด 110 มิลลิเมตร  
เป็นความยาวรวมประมาณ 
1,000 เมตร 

- - - 60,000,000 

 
- จัดทำ

ระบบ
จำหน่าย 
เคเบิ้ล    
ใต้ดิน       
1 ถนน 

เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงทัศนียภาพ
ในพ้ืนที่จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติให้
สวยงาม 

สำนักการช่าง 
(การไฟฟ้า    

ส่วนภูมิภาคฯ) 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 



 

แบบ ผ03  

ครุภณัฑ์ 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1. โทรศัพท์ ประจำสำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ  
ราคา 600 บาท/เครื่อง จำนวน 3 เครื่อง 

- 
 

- 1,800 
 

- - สำนักปลัด 
เทศบาลฯ 

2. โต๊ะทำงานเหล็ก แบบมีกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า  
152.4 x 76.2 x 75 ซม. ราคา 8,000 บาท/ตัว 
จำนวน 3 ตัว 

- 
 

- 24,000 
 

- - 

ครุภัณฑอ่ื์น 3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป ราคา 23,000 บาท/ตัว จำนวน 15 ตัว 

- - 115,000 115,000 115,000 

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท/ตัว จำนวน 30 ตัว 

- 
 

- 320,000 320,000 320,000 

 
  

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 30,000 
 

- - กองวิชาการ  
และแผนงาน 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)  
ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 15,000 
 

- - 

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
ราคา 5,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 5,800 
 

- - 

ครุภัณฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ 

4. ลำโพงพร้อมติดตั้ง สำหรับชุมชนต้นมะม่วง  
จำนวน 4 ชุด และชุมชนนามอญ จำนวน 4 ชุด 

- 
 

- 50,000 - - 

 
  

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

1. เครื่องปั๊มน้ำ แบบอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 300 วัตต์ 
พร้อมติดตั้ง ราคา 13,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง   

- 
 

- 13,000 - - กองการศึกษา 
- งานศึกษาไม่กำหนด

ระดับ 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง 

- - 34,000 - - กองการศึกษา 
- งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 
ราคา 2,600 บาท/เครื่อง จำนวน 3 เครื่อง 
 

- - 7,800 - - กองการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา จำนวน 2 เครื่อง 
- งานศกึษาไม่กำหนดระดับ 

จำนวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จำนวน 4 เครื่อง 
 
 

- - 10,000 - - กองการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกึษา จำนวน 3 เครื่อง 
- งานระดับกอ่นวัยเรยีน 

และประถมศกึษา 
จำนวน 1 เครื่อง 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

1. โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา  
ราคา 1,500บาท/ชุด จำนวน 100 ชุด 

- - - 150,000 - โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 22,000 บาท/เครื่อง จำนวน 40 เครื่อง 

- - 880,000 - - 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

3. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ 
24,000 บีทียู ราคา 28,000 บาท/เครื่อง  
จำนวน 8 เครื่อง 

- - - 224,000 - 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณา 

และเผยแพร่ 

4. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล    
ขนาด 55 นิ้ว ราคา 25,300 บาท/เครื่อง  
จำนวน 15 เครื่อง 

- 
 

- 379,500 - - โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

5. กล้องบันทึกวีดีโอ ราคา 29,990 บาท 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 29,990 - - 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

6. รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เป็นกระบะ
สำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี
สรรพสามิต ราคา 854,000 บาท จำนวน 1 คัน 

- - - 854,000 - 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

 

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง  
ราคา 51,200 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง 

- - - 102,400 - โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง  
ราคา 40,200 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง 

- - - 80,400 - 

3. พัดลมไอเย็น ราคา 20,000 บาท/ตัว จำนวน 3 ตัว - - 60,000 - - 
4. เตียงเหล็กเสาเหลี่ยม พ้ืนระแนงเหล็ก พร้อมที่นอน
ยางพาราสำหรับห้องพยาบาล ขนาด 3 ฟุต 
ราคา 15,000 บาท/เตียง จำนวน 3 เตียง 

- - 45,000 - - 

5. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า  
37.2 x 47 x 133.2 ซม. ราคา 4,500 บาท/ตู้ จำนวน 2 ตู้ 

- - 9,000 - - 

6. โต๊ะหมู่บูชา ราคา 7,500 บาท จำนวน 1 ชุด - - 7,500 - - 
 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

 

7. เก้าอ้ีสำนักงานมีที่เท้าแขน ขนาดกว้าง 58 x ลึก 55 x  
สูง 115 ซม. ราคา 4,500 บาท/ตัว จำนวน 2 ตัว 

- - 9,000 - - โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

8. ตู้เอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก.ขนาดกว้าง 
91.5 x ลึก 45.7 x สูง 183 ซม. ราคา 5,500 บาท/ใบ 
จำนวน 4 ใบ 

- - 22,000 - - 

9. ตู้เอกสารบานเลื่อน สูง 3 ฟุต แบบ 2 ตอน ขนาดกว้าง 
91.5 x ลึก 45.7 x สูง 183 ซม. ราคา 5,500 บาท/ใบ 
จำนวน 6 ใบ 

- - 33,000 - - 

10. ตู้เอกสารบานเลื่อน สูง 4 ฟุต แบบ 2 ตอน ขนาดกว้าง 
45.7 x ลึก 120 x สูง 183 ซม. ราคา 6,500 บาท 
จำนวน 1 ใบ 

- - 6,500 - - 

11. ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกเฟรมไม้ ขนาดกว้าง  
150 x ลึก 40 x สูง 90 ซม. ราคา 7,500 บาท/ใบ  
จำนวน 2 ใบ 

- - 15,000 - - 

 

แบบ ผ.03 



35 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

 

12. ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกเฟรมไม้ขนาดกว้าง 
200 x ลึก 40 x สูง 90 ซม. ราคา 8,500 บาท/ใบ  
จำนวน 2 ใบ 

- - 17,000 - - โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

13. ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง ขนาดโซฟากลาง  
กว้าง 185 x ลึก 87 x สูง 85 ซม. จำนวน 1 ตัว  
ขนาดโซฟาเล็กกว้าง 78 x ลึก 87 x สูง 85 ซม.  
จำนวน 2 ตัว ขนาดโต๊ะกลาง กว้าง 90 x ลึก 60 x  
สูง 40 ซม. ราคา 12,900 บาท จำนวน 1 ชุด 

- - - 12,900 - 

14. โพเดียมไม้ขนาดกว้าง 60 x ลึก 60 x สูง 110 ซม. 
ราคา 14,900 บาท จำนวน 1 แท่น 

- - 14,900 - - 

15. โทรศัพท์ แบบไร้สาย ใช้แบตเตอรี่  
ราคา 1,500 บาท/เครื่อง จำนวน 2 ตัว 

- - - 3,000 - 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

16. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 
ราคา 25,300 บาท/ เครื่อง จำนวน 10 เครื่อง 

- - 253,000 - - 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

17. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 22,000 บาท/เครื่อง จำนวน 20 เครื่อง 

- - - 440,000 - โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

18. เครื่องสำรองไฟ ขนาด800 VA  
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จำนวน 20 เครื่อง 

- - - 50,000 - 

19. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) สำหรับ
กระดาษ A4 ราคา 4,300 บาท/เครื่อง จำนวน 3 เครื่อง 

- - 12,900 - - 

ครุภัณฑ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

20. กลองแขกไม้สะเดา ยาว 6 ซม.ตัวกลองทำด้วย 
ไม้ขึงหนัง 2 หน้า เสียงต่ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม.  
เสียงสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 ซม. ขึงด้วยเชือกหนัง  
ราคาคู่ละ 25,000 บาท/คู่ จำนวน 1 คู่ 

- - - 25,000 - 

21. คีย์บอร์ด electronic 61 คีย์ พร้อมขาตั้งโลหะ 
ปรับระดับ ราคา 6,300 บาท/ชุด จำนวน 15 ชุด 

- - 94,500 - - 

 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

22. กลองใหญ่มาร์ชชิ่งขนาด 18 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว  
ไม้ Birch 6 ชั้น 8 หลัก ราคา 48,500 บาท/ใบ  
จำนวน 2 ใบ 

- - - 97,000 - โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

23. ฉาบเดินแถว 16 นิ้ว Marching cymbal 16 นิ้ว 
Brass ราคา 4,000 บาท จำนวน 1 คู่ 

- - 4,000 - - 

24. กลองสแนร์ Marching Snare พร้อมชุดสะพาย 
ราคา 60,800 บาท จำนวน 1 ใบ 

- - 60,800 - - 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

25. รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง 
(แบบดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี  
ราคา 3,000,000 บาท จำนวน 1 คัน 

- - - 3,000,000 - 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

26. เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 
15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย  ราคา 18,000 บาท 
จำนวน 1 ชุด 

- - 18,000 - - โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

27. ขาไมค์บูมเล็กขนาด 15 - 20 นิ้ว  
ราคา 2,500 บาท/ตัว จำนวน 2 ตัว 

- - 5,000 - - 

28. ขาไมค์มุมสูง ราคาตัวละ 3,500 บาท/ตัว จำนวน 2 ตัว - - 7,000 - - 
 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 22,000 บาท/เครื่อง จำนวน 30 เครื่อง   

- 
 

- 660,000 - - โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส 

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จำนวน 30 เครื่อง 

- 
 

- 75,000 - - 

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท/เครื่อง 
จำนวน 3 เครื่อง 

- 
 

- 18,900 - - 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

4. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 
ไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล (Pixel)  
ราคา 29,500 บาท จำนวน 1 ตัว 

- 
 

- - 29,500 - 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

5. รถโดยสารแบบปรับอากาศขนาด 24 ที่นั่ง 
(เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
5,000 ซีซี จำนวน 1 คัน 

- 
 

- - - 3,000,000 โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

6. โต๊ะเอนกประสงค์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 
เซนติเมตร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร  
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร หน้าโต๊ะทำจากไม้ 
PARTICLE เต็มแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร  
และปิดด้วยโฟเมก้าขาวด้านบน ราคา 1,800 บาท/ตัว                 
จำนวน  20 ตัว 

- 
 

- - 36,000 - 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

7. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 
(ระดับอนุบาล) จำนวน 28 รายการ จำนวน 1 ห้อง 

- 
 

- 1,308,550 - - 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

8. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA  พร้อมอุปกรณ์ 
หัวเสาครบชุด  

- 
 

- - 270,000 - 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
มีระบบฟอกอากาศ 24,000 บีทียู  
ราคา 28,000 บาท/เครื่อง จำนวน 20 เครื่อง 

- 
 

- - - 560,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

2. โต๊ะพับโฟเมก้าขาชุบ สำหรับนักเรียน ระดับอนุบาล 
ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 60 ซม.  
ราคา 3,200 บาท/ตัว จำนวน 40 ตัว 

- 
 

- - 128,000 - 

3. เก้าอ้ี สำหรับนักเรียนอนุบาล หน้าโฟเมก้าขาว ขนาด
กว้าง 30 ซม. ลึก 35 ซม. สูง 56 ซม. ขนาดที่นั่ง  
25 X 30 ซม. ขนาดพนักพิง 15 X 30 ซม.  
ราคา 300 บาท/ตัว จำนวน 160 ตัว 

- 
 

- - 48,000 - 

4. โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน ไม้ยางพาราทั้งชุด  
(แบบมาตรฐาน มอก.) ระดับประถมศึกษา  
ขนาดโต๊ะ 40 X 60 X 67 ซม. ขนาดเก้าอ้ี 38 X 40 X 
72 ซม. พ้ืนถึงที่นั่งสูง 38 ซม. พ้ืนถึงหนักพิงสูง 72 ซม. 
ราคา 1,500 บาท/ตัว จำนวน 100 ตัว 

- 
 

- - 150,000 - 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1. โทรศัพท์แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่  
ราคา 2,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง   
ติดตั้ง ณ งานส่งเสริมสุขภาพ 

- 
 

- 2,000 
 

- 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(งานส่งเสริมฯ) 

2. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า  
37.2 x 47 x 133.2 ซม. ราคา 4,500 บาท/ตู้  
จำนวน 2 ตู้ ใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ 

- 
 

- 9,000 
 

- 
 

- 

3. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  
ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ราคา 18,000 บาท 

- - 18,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานธุรการ) 
4. พัดลมโคจร แบบติดเพดาน  
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง  
ติดตั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

- 
 

- 5,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานศูนย์บริการฯ) 
5. ถังสำรองน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร สำหรับใช้
ประกอบการติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างและค่าแรง
ในการติดตั้ง ราคา 10,000 บาท/ถัง จำนวน 4 ถัง 

- 
 

- 40,000 - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(งานบริหารฯและ     
งานศูนย์บริการฯ) 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

6. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู ราคา 
20,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมค่าติดตั้ง (ห้องปฐมพยาบาล) 

- 
 

- 20,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานศูนย์บริการฯ) 
ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

7. ถังน้ำรถบรรทุกน้ำ เพ่ือเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ หมายเลข
ทะเบียน บต-3056 ราคา 405,000 บาท จำนวน 1 ถัง 
7.1 ถังน้ำบรรทุก 12,000 ลิตร เหล็กหนาประมาณ 4.5 มิล 
กว้าง 210 ซม. สูง 145 ซม. ยาว 550 ซม. จำนวน 1 ลูก 
7.2 วาล์วน้ำ 2 นิ้ว จำนวน 3 ตัว 
7.3 วาล์วน้ำ 3 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 
7.4 บังโคลนหลัง จำนวน 1 คู ่
7.5 ทำตู้เก็บของท้าย จำนวน 1 ลูก 
7.6 หัวฉีดน้ำบนถัง จำนวน 1 ชุด 
7.7 ค่าแรงติดตั้งถังและระบบฉีกน้ำพร้อมแป๊บน้ำและ 
ติดตั้งบังโลน 
7.8 ค่าแรงพ่นสีถึงน้ำนอก,ใน,พ่นสีตู้พร้อมเก็บรอยภายนอก   

- 
 

- 405,000 - - 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานรักษา 
ความสะอาด) 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

8. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย  
ราคา 950,000 บาท/คัน จำนวน 2 คัน 
8.1 ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
8 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา)  
8.2 พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี  
หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
8.3 มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 
8.4 มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 
8.5 ยกเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถควบคุมได้
จากห้องโดยสาร 
8.6 มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 

- 
 

- 950,000 950,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานรักษา 
ความสะอาด) 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

9. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  
ราคา 2,400,000 บาท/คัน จำนวน 2 คัน 
9.1 ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  
10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้  
ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
9.2 ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไมน่อ้ยกว่า 3 มิลลิเมตร  
พื้นหน้าไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
9.3 รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ตำ่กว่า 6,000 กิโลกรัม  
และนำ้หนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า  
12,000 กิโลกรัม 
9.4 ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก  
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,000 ปอนด์ 
ต่อตารางนิ้ว 
9.5 มีโคมไฟสัญญาณวบัวาบสีเหลือง 1 ดวง 

- 
 

- 2,400,000 2,400,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานรักษา 
ความสะอาด) 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

10. รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ  
ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
มาตรฐาน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ 
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ราคา 5,500,000 บาท  
จำนวน 1 คัน 

- 
 

- - 5,500,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานรักษา 
ความสะอาด) 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

11. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร
ต่อนาท ีราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด ดังนี้ 
11.1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
11.2 ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
11.3 สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด   
11.4 ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ 
ประมาณ 45 ฟุต 
11.5 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของ
มอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 

- 
 

- 16,000 - - 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

12. ปั๊มน้ำ ขนาด 250 วัตต์ พร้อมระบบไฟฟ้า 
และติดตั้ง ราคา 9,000 บาท/เครื่อง  
จำนวน 2 เครื่อง 

- 
 

- 18,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริหารฯและ
งานศูนย์บริการฯ) 

10 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑอ่ื์น 13. เครื่องทำสลบสุกร พร้อมอุปกรณ์และ 
หม้อแปลง รายละเอียด ดังนี้ 
13.1 กำลังการผลิต 30-50 ตัว/ชม. 
13.2 ใช้ไฟฟ้า 220 v/50 Hz. 
13.3 คีมคีบ จำนวน 1 ชุด 
13.4 ชุดแขวน 1 ชุด  
ราคา 130,000 บาท จำนวน 1 ชุด 

- 
 

- 130,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(งานโรงฆ่าสัตว์) 

14. คีมช๊อตสุกร ราคา 20,000 บาท จำนวน 1 ชุด - - 20,000 - - 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 
15. ปั๊มน้ำ แบบไดโว่ ขนาด 4 นิ้ว ราคา 10,000 บาท 
จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 10,000 - - 

 

แบบ ผ.03 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

16. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล         
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 22,000 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง 

- 
 

- 44,000 - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(งานควบคุมฯ และ 
งานส่งเสรมิฯ) 

17. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer )  
ราคา 8,000 บาท/เครื่อง จำนวน 3 เครื่อง   

- 
 

- 24,000 - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(งานบริหารฯ งานควบคมุฯ 
และงานส่งเสรมิฯ) 

18. เครื่องสำรองไฟ 800 VA  
ราคา 3,200 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง   

- 
 

- 6,400 - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(งานควบคุมฯ และ 
งานส่งเสรมิฯ) 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

19. เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง 
ราคา 20,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 20,000 - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(งานส่งเสรมิฯ) 20. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา  
ราคา 3,000 บาท/เครื่อง จำนวน 17 เครื่อง 

- 
 

- 51,000 - - 

แบบ ผ.03 



49 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

10 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว 

21. ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ราคา 14,700 บาท  
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
- ขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า 9 คิวบิกฟุต 
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายการผลิต
แห่งประเทศไทย (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

- 
 

- 14,700 - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(งานโรงฆ่าสัตว์) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

22. ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  
ราคา 14,300 บาท จำนวน 1 ถัง รวมขาตั้งพร้อมติดตั้ง   

- 
 

- 17,900 - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(งานส่งเสริมฯ) ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

23. ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ ระบบดูด  
8 เมตร พร้อมติดตั้ง ราคา 7,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 7,000 - - 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

24. เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล แสดงผล 5-150 กก. 
โดยเพิ่มขึ้นที่ละ 0.1 กก. ความแม่นยำ 5-150 กก.  
(1%,± 0.1 กก.) ใช้พลังงานแบตเตอรี่  
ราคา 1,100 บาท/เครื่อง จำนวน 17 เครื่อง 

- 
 

- 18,700 - - 

 

แบบ ผ.03 



50 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

9 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

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

- 
 

- 12,000 
 

- - สำนักการช่าง 

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

- 
 

- 9,600 
 

- - 

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

- 
 

- 16,000 
 

- - 

6 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

4. ท่อสูบน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 4 เมตร 
ราคา 95,000 บาท/ชุด จำนวน 1 ชุด 

- - 95,000 - - 

5. ปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 4 นิ้ว (100-80) ประกอบ
แท่นมอเตอร์ไฟฟ้า 10 แรงม้า 3 เฟส 400 โวลต์  
1,450 รอบต่อนาที ราคา 60,000  บาท/เครื่อง 
จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 60,000 - - 

 

แบบ ผ.03 



51 
 

  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

6 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

6. ปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 นิ้ว (80-65) ประกอบ 
แท่นมอเตอร์ไฟฟ้า 15 แรงม้า 3 เฟส 400 โวลต์   
2,850 รอบต่อนาที  ราคา 43,500 บาท/เครื่อง 
จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 43,500 - - สำนักการช่าง 

 
  

 

แบบ ผ.03 



52 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 22,000 บาท/ชุด จำนวน 2 ชุด 

- 
 

- 44,000 
 

- - กองสวัสดิการ
สังคม 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 
บาท จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 8,000 
 

- - 

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท  
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 15,000 - - 

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง 

- 
 

- 5,000 - - 

 
  

แบบ ผ.03 



53 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

5. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ราคา 8,000 บาท/ตู้ จำนวน 5 ตู้ - - 40,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 6. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า  

120 x 60 x 75 ซม. ราคา 5,000 บาท/ตัว  
จำนวน 3 ตัว 

- 
 

- 15,000 
 

- - 

7. เก้าอ้ี สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า  
65 x 70 x 100 ซม. ราคา 2,500 บาท/ตัว  
จำนวน 5 ตัว 

- - 12,500 - - 

8. โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 75 x 75 ซม. ราคา 
5,000 บาท/ตัว จำนวน 2 ตัว 

- 
 

- 10,000 - - 

9. โทรศัพท์ แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่  
ราคา 1,500 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง 

- 
 

- 3,000 - - 

 
  

 

แบบ ผ.03 



54 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้า 
และวิทยุ 

10. เครื่องบันทึกเสียง ราคา 3,200 บาท  
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 3,200 - - กองสวัสดิการ
สังคม 
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