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เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ผ่านห้วงเวลาของแผนพัฒนาสามปี ที่ป ระกอบไปด้วยแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560) และกาลังอยู่ในห้วงเวลาของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) ซึง่ เป็นห้วงเวลาของกรอบการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ที่ผู้บริหารเทศบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งภาคประชาชน
ได้มีส่วนในกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมกันนาไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพการณ์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในปัจจุบัน เทศบาลฯ จึงได้ นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลทั้ง 2 ฉบับ อันได้แก่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.
2556-2559)ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)
อันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลฯ ที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลฯ
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาค ตโดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี รวมถึง แผนชุมชน มาเป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนา
เทศบาลตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสามปี (พ.ศ.2560-2562) เป็นแผนการพัฒนาเทศบาลที่
ดาเนินการตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ พัฒนาที่จัดทา
ขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้แผนพัฒนาสามปี เกิดจากการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามาดาเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและวิสัยทัศน์ในที่สุด
โดยที่การกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามปี จะแยกเป็นแผนภาพโครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีจะมีการ
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กาหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมในสภาพที่พร้อมจะนาไปจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ทันที
โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์ของสาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลา 3 ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
สาหรับโครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่สามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาที่ต้อง
ทาต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็นโครงการพัฒนาที่จัดลาดับความสาคัญของโครงการน้อยกว่า
โครงการพัฒนาในปีแรกในแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี จึงเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการจัดทางบประมาณประจาปีอย่าง
ใกล้ชิด โดยเทศบาลฯ ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อให้
กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยมี
ลักษณะ ดังนี้
1. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็น แผนพัฒนาที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ
3. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็น แผนพัฒนา ที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วยแผนงานและโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่กาหนดใน
แผนพัฒนาสามปีเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. เป็นการวางแผนบริหารเพื่อกาหนดกรอบและทิศทางไว้สาหรับแผนการดาเนินงาน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการ/กิจกรรม ที่จะนาไปจัดทา งบประมาณรายจ่ายประจาปี
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1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยการแปลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในรูป
ของแผนพัฒนาสามปี โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น ชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนิน การต่อไป
โดยเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ.2560-2562 ผ่านปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและกาหนดปฏิทินการ
ทางานไว้อย่างชัดเจน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับอนุมัติ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปีโดยจะต้องเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้
สามารถนามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคได้
ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา และกาหนดประเด็นหลักการพัฒนาที่จะนามาใช้เป็นแนวทางการ จัดทา
แผนพัฒนาสามปีและเป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ การกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย
3 กิจกรรมหลัก คือ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
3. การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นหลักการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การคัดเลือกและจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสาเร็จ และผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
ต่อไปและเนื่องจากโครงการ /กิจกรรมที่พิจารณาคัดเลือกอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นหลักการพัฒนาที่
กาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีโครงการ /กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ /กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น
เป็นผู้ดาเนินการ
2. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาหากโครงการ
ที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้
หากกาหนดใน
แผนพัฒนาสามปีจะต้องกาหนดห้วงเวลาที่สอดรับกัน
3. พิจารณาคัดเลือกโครงการ /กิจกรรมจากความจาเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากร
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดาเนินการ
4. พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ /กิจกรรม โดยพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน
และระหว่างแนวทางการพัฒนา
5. พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดาเนินงาน และในด้านของผล
การดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและยังจะเป็นการจัดลาดับโครงการไว้เพื่อ
ทาแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้นจาเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทาโครงการ
/กิจกรรม ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทาแผนพัฒนา
สามปีได้ เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอยที่อาจมีกิจกรรมหลากหลายที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง
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6. เนื่องจากกิจกรรมที่ต้องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบดาเนินการในเรื่องนั้นๆ
เมื่อพิจารณาในด้านต่างๆข้างต้นแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อย 3 ประเภท คือ
ก. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
ข. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ
ค. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นและภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา
ความต้องการและข้อมูลนาไปจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
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1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
- เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
- คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทุกระดับ
ซึ่งมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนา
ศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างแล้วอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วน
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
- วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
- การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนาไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
*************

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีในปีที่ผ่านมา
………………………………

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ตาบล/ชุมชน
ตาบลท่าราบ

ปัญหา

ชุมชน
1.ชุมชนไม่มีความปลอดภัย
หน้าพระลาน
2.ขาดเครื่องออกกาลังกาย
3.ป้ายบอกทาง สถานที่ ไม่ชัดเจน
4.ชุมชนไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ชุมชน
ชุมชนวิหาร 1.ชุมชนไม่มีความปลอดภัย
ใหญ่-ไตรโลก 2.ขาดภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3.ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนมีมาก รายได้น้อย
4.เครื่องออกกาลังกายชารุดบ่อยมาก
5.คนนอกพื้นที่เข้ามาอาศัยในชุมชนมากขึ้น
6.ป้ายบอกทาง สถานที่ ไม่ชัดเจน

ความต้องการ
1.ให้มีสายตรวจออกตรวจและติดตั้ง
กล้องวงจรปิด ซอยวัฒนธรรม 4 และซอย
พระทรง 2
2.เครื่องออกกาลังกายบนทางเท้าข้าง
วัดกาแพงแลง
3.จัดทาป้ายบอกทาง สถานที่ถนนกาแพง
เมือง แยกถนนพระทรง ให้ชัดเจน
4.จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
ให้เพียงพออย่างเหมาะสมและถูกต้อง
1.ให้มีสายตรวจและติดตั้งกล้องวงจรปิด
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
3.จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้เหมาะสมกับคนในพื้นที่
4.ซ่อมแซมและจัดหาเครื่องออกกาลังกาย
เพิ่มเติม ให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัย
5.จัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุม คนในพื้นที่ชุมชน
6.จัดทาป้ายบอกเส้นทาง สถานที่
และแยกถนนโพธิ์การ้อง ให้ชัดเจน
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ตาบล/ชุมชน

ปัญหา

ชุมชนท่าหิน 1.มีพื้นที่รกร้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านปึกเตียน
วิลล่า
2.สุนัขจรจัดมาก มีการนามาเลี้ยงบนพื้นที่
ทางเท้าอย่างไม่เหมาะสม เกิดเหตุราคาญ
3.ต้นไม้และทางเท้าไม่สวยงาม
4.ป้ายบอกทางแยกถนนท่าหิน และถนนโพธิ์
การ้อง ทางข้ามรถไฟ ไม่ชัดเจน

1.ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนและ
ออกกาลังกายอย่างเหมาะสมให้คนในชุมชน
2.จัดนาสุนัขจรจัดไปเลี้ยงสถานที่อื่น
ที่เหมาะสม อย่างเร่งด่วน
3.ปรับปรุงทางเท้าและตัดแต่งต้นไม้
ถนนเพชรพลี และ ถนนท่าหิน
4.จัดทาป้ายบอกทางให้ชัดเจน
เน้นบริเวณถนนตัดกันระหว่างถนนท่าหิน
กับถนนโพธิ์การ้อง ทางข้ามรถไฟ

5.ปัญหาท่อระบายน้าฝั่งทิศใต้ถนนเพชรพลี

5.ปรับปรุงท่อน้าไหลฝั่งทิศใต้ถนนเพชรพลี

6.หอกระจายข่าวใช้การไม่ได้

6.ซ่อมแซมหอกระจายข่าวของชุมชน และ
ขยายเครื่องส่งให้สามารถครอบคลุมพื้นที่
7.ปรับปรุงที่ทาการชุมชน
8.ของบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล
มากกว่านี้
9.ต้องการให้เทคอนกรีตซอย 3 ท่าหิน

7.ที่ทาการชุมชนทรุดโทรมและเก่า
8.เงินอุดหนุนจากเทศบาลไม่เพียงพอ
ในการจัดกิจกรรม
9.ซอย 3 ท่าหิน ถนนชารุด
ชุมชน
จันทราวาส

ความต้องการ

1.สุนัขจรจัดจานวนมาก ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
และนามาเลี้ยงบนทางเท้าอย่างไม่เหมาะสม
2.แสงสว่างไม่เพียงพอบริเวณระหว่างทางออก
ซอยประสานสุขและหมู่บ้านเทพพานิช และ
บริเวณทางโค้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3.คลองวัดเกาะไม่สวยงาม
4.ประชาชนในชุมชนมีรายได้น้อย
5.ไม่มีท่อระบายน้า บริเวณทางโค้ง
ข้างห้องสมุดประชาชนวัดแรก
6.เงินอุดหนุนน้อยไปและให้เฉพาะอบรมอาชีพ
กรรมการชุมชนเท่านั้น ทาให้ชุมชนไม่มีเงิน
บริหารจัดการในชุมชน

1.จัดนาสุนัขจรจัดไปเลี้ยงสถานที่อื่น
ที่เหมาะสม อย่างเร่งด่วน
2.ติดตั้งไฟแสงจันทร์และกระจก
บริเวณทางโค้งระหว่างทางออกซอย
ประสานสุขและหมู่บ้านเทพพานิช
3.พัฒนาคลองวัดเกาะให้สวยงาม
ควรมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม
4.จัดโครงการอบรมอาชีพให้กับชาวชุมชน
ไม่ใช่เฉพาะกรรมการชุมชนอย่างเดียว
5.ก่อสร้างท่อระบายน้าบริเวณทางโค้ง
ข้างห้องสมุดประชาชนวัดแรก
6.ควรเพิ่มเงินอุดหนุนให้เหมาะสมและจัด
โครงการอบรมอาชีพให้แก่ชาวชุมชน

9
ตาบล/ชุมชน

ปัญหา

ชุมชนวัดเกาะ 1.ชุมชนมีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว แต่ขาด
การสนับสนุนส่งเสริม
2.ยาเสพติดและมีมิจฉาชีพ

3.สุนัขจรจัด มีจานวนมาก
4.ป้ายบอกสถานที่ ถนน ซอย ไม่ชัดเจน
5.ถนนบริเวณตลาดวัดเกาะ เป็นหลุม
เป็นบ่อ ขรุขระ ก่อให้เกิดอันตรายของ
ผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างๆ
ชุมชนไร่ขิง

1.ประชาชนในชุมชนมีรายได้น้อย

ความต้องการ
1.ส่งเสริมกิจกรรมให้กับพื้นที่ที่มีคนมา
ท่องเที่ยว
2.ให้ภาครัฐ ช่วยเหลือดูแลและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยให้ตารวจ
มาตรวจสอบบริเวณวัดเกาะ
ซอยหลังร้านนเรศ
3.กาจัดสุนัขจรจัดและทาหมันสุนัขในวัดเกาะ
4.จัดทาป้ายบอกเส้นทาง สถานที่ให้ชัดเจน
ตรอกท่าน้าขุนวิเทศน์ และทางเข้าชุมชน
วัดเกาะ
5.ต้องการให้เทคอนกรีตหรือปรับพื้นที่
ถนนในตลาดวัดเกาะ
6.ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ในเขตพื้นที่ชุมชนวัดเกาะ

1.จัดเก็บข้อมูลผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อนาข้อมูล
ไปส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.ขาดเครื่องออกกาลังกายและสวนสุขภาพ
2.ก่อสร้างสวนสุขภาพและติดตั้งเครื่องออก
บริเวณถนนภูมิรักษ์
กาลังกาย บริเวณถนนภูมิรักษ์
3.งบประมาณเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ
3.ต้องการให้สนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่ม
จากเดิม
4.ความสกปรกของมูลสุนัข
4.ให้ออกมาตรการป้องกันและให้ความรู้
ผู้เลี้ยงสุนัข
5.มีมิจฉาชีพจานวนมาก
5.ให้เจ้าหน้าที่ตารวจและอปพร.ตรวจในพื้นที่
ชุมชนตั้งแต่เวลา 24.00 น.เป็นต้นไป และ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงเพิ่มขึ้น
6.พื้นที่ริมคลองชลประทานบริเวณถนนภูมิรักษ์ 6.ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองชลประทาน
เป็นพื้นที่กว้าง ไม่เป็นระเบียบ สกปรก
บริเวณถนนภูมิรักษ์ ให้เป็นสวนสุขภาพติดตั้ง
เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น
เครื่องออกกาลังกาย จัดเป็นพื้นที่กิจกรรม
ด้านเยาวชนและอื่นๆอย่างมีประโยชน์

10
ตาบล/ชุมชน

ปัญหา

ชุมชนวัดลาด 1.ไม่มีสวนสุขภาพและเครื่องออกกาลังกาย
ของชุมชนวัดลาด
2.ชุมชนขาดความปลอดภัย มีมิจฉาชีพ
จานวนมาก
3.ป้ายบอกเส้นทางไม่ชัดเจน และไม่มี
สัญญาณไฟจราจรเตือน ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง
ชุมชนนามอญ 1.ชาวบ้านไม่ทราบข่าวสารต่างๆ เท่าที่ควร
2.ขาดเก้าอี้นั่งรอบที่ทาการชุมชน
3.ถนนเดโช-ถนนนามอญพื้นผิวถนนไม่เรียบ
4.เครื่องออกกาลังกายของชุมชนนามอญ
ชารุดเสียหาย
5.เงินอุดหนุนไม่เพียงพอ
6.มีมิจฉาชีพจานวนมาก

ความต้องการ
1.สร้างสวนสุขภาพและติดตัง้ เครื่องออก
กาลังกายบริเวณทางเข้าที่ทาการ
ชุมชนวัดลาด
2.ให้มีสายตรวจออกตรวจหลังเวลา 24.00 น.
เป็นต้นไป และติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในจุดเสี่ยงต่างๆ
3.สร้างป้ายบอกเส้นทางให้มีขนาดใหญ่และ
ชัดเจนพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณสี่แยกวัดลาด
1.ให้ขยายขอบเขตการกระจายเสียงของ
หอกระจ่ายข่าวของชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่
ชุมชน
2.ต้องการเก้าอี้มาตั้งเพิ่มในสวนสุขภาพ
3.ปรับปรุงพื้นผิวถนนนามอญและถนนเดโช
4.ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องออกกาลังกายหรือ
เปลี่ยนใหม่
5.ขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
6.ติดตั้งกล้องวงจรปิดและสนามเด็กเล่น
บริเวณที่ทาการชุมชนนามอญ

11
ตาบล/ชุมชน
ชุมชน
ต้นมะม่วง

ปัญหา

ความต้องการ

1.ชุมชนไม่มีความปลอดภัย
2.ขาดภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3.ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนมีจานวนมากและ
มีรายได้น้อย
4.ระบบสัญญาณไฟจราจรไม่ดี ดับบ่อยครั้ง

1.ให้มีสายตรวจและติดตั้งกล้องวงจรปิด
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
3.จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้เหมาะสมกับคนในพื้นที่
4.ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพดีและปลอดภัย

5.คนนอกพื้นที่เข้ามาอาศัยในชุมชนมากขึ้น

5.จัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ทั่วถึง
และครอบคลุมคนในพื้นที่ชุมชน
6.จัดทาป้ายบอกเส้นทาง สถานที่
แยกถนนโพธิ์การ้อง ให้ชัดเจน

6.ป้ายบอกเส้นทาง สถานที่ ไม่ชัดเจน
7.ถนนราชดาริห์ตลอดสาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
8.มูลสุนัขบนถนนและทางเท้า ส่งกลิ่นเหม็น
และดูไม่สะอาดตา
9.สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์
ไม่เป็นระเบียบ สายต่างๆ อยู่ในระดับต่ามาก
อันตรายมาก หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

7.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนราชดาริห์ตลอดสาย
8.ให้มีการแจ้งระเบียบการเลี้ยงสุนัข
ให้เจ้าของรับทราบอย่างจริงจัง
ถึงบทลงโทษที่ได้รับ กรณีสร้างเหตุราคาญ
9.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
มาบูรณาการแก้ไขร่วมกัน ให้เป็นระเบียบ
และปลอดภัยมากขึ้น
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ตาบล/ชุมชน
ชุมชน
สุรินทรฦๅชัย

ปัญหา
1.เงินอุดหนุนไม่ตรงตามความต้องการ
2.ร้านค้าไม่มีระเบียบ บริเวณถนน 18 เมตร
และร้านค้าบนทางเท้า
3.สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ การจราจรติดขัด
ไม่สะดวก
4.การสร้างร้านค้าในวัดธ่อไม่มีระเบียบและ
สกปรกมาก
5.ที่ทาการชุมชนไม่มีความปลอดภัย
6.ไม่มีกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆ
7.มีสุนัขจรจัดจานวนมาก
8.ขาดการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการ
จาหน่ายน้าดื่มของชุมชน

ความต้องการ
1.เงินอุดหนุนควรให้ชุมชนนาเงินมาบริหาร
จัดการชุมชนได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการ
2.ให้เทศบาลดาเนินการอย่างจริงจัง
ตามมาตรการจัดระเบียบร้านค้าบนทางเท้า
และถนน 18 เมตร
3.ตารวจจราจรออกมาตรการจัดระเบียบการ
จอดรถ
4.ให้มีการตรวจสอบและเข้าไปดาเนินการ
จัดระเบียบร้านค้าในวัดธ่อให้มีสภาพที่ดี
กว่าเดิม
5.ให้มีเจ้าหน้าทีต่ ารวจออกตรวจและ
ติดเหล็กดัดที่ทาการชุมชน
6.ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง
บริเวณหน้าวัดพระทรง ถนนพานิชเจริญ
และหน้าหอนาฬิกาวัดธ่อ
7.นาสุนัขจรจัดไปเลี้ยงสถานที่อื่นที่เหมาะสม
อย่างเร่งด่วน
8.อุดหนุนและส่งเสริมพัฒนาต่อยอดการ
จาหน่ายน้าดื่มของชุมชน ให้ชุมชนสามารถ
เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย สร้างงานให้กับคน
ว่างงานในชุมชน

13
ตาบล/ชุมชน
ตาบลคลอง
กระแชง
ชุมชนไร่รอ

ปัญหา
1.ชุมชนไม่มีความปลอดภัย
2.ไม่มเี ครื่องออกกาลังกายของชุมชนไร่รอ
3.ป้ายบอกเส้นทาง สถานที่ ไม่ชัดเจน
4.ชุมชนไม่มีงบประมาณในการบริหาร
จัดการชุมชน
5.หอกระจายข่าวส่งสัญญาณเสียงได้ไม่ทั่วถึง

ชุมชน
1.เส้นทางจราจรและสัญลักษณ์ป้ายบอก
รามราชนิเวศน์ เส้นทางไม่ชัดเจน

ความต้องการ
1.ให้มีสายตรวจออกตรวจและติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ซอยเสลาธง
2.ติดตั้งเครื่องออกกาลังกายให้เหมาะสม
กับวัย บริเวณข้างที่ทาการชุมชนไร่รอ
3.จัดทาป้ายบอกเส้นทาง สถานที่
ถนนดาเนินเกษม ซอยเสลาธง
ทางแยกแต่ละซอยให้ชัดเจน
4.จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
ให้เพียงพออย่างเหมาะสมและถูกต้อง
5.ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณเสียงเพิ่มขึ้น
ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน

1.ตีเส้นจราจรให้ชัดเจน ถนนราชดาเนิน
และถนนดารงรักษ์หน้าโรงพยาบาล
ค่ายรามราชนิเวศน์
2.ภูมิทัศน์ริมแม่น้าไม่สวยงาม
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าให้สวยงาม
โดยทาความสะอาดตลอดริมฝั่งแม่น้าเพชรบุรี
ถึงเชิงสะพานถนนเพชรเกษม
3.ไม่มเี ครื่องออกกาลังกายของชุมชน
3.ติดตั้งเครื่องออกกาลังกายเหมาะสมกับวัย
รามราชนิเวศน์
บริเวณหน้าที่ทาการชุมชนรามราชนิเวศน์
4.ชุมชนไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการ 4.จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการให้
ชุมชน
เพียงพออย่างเหมาะสมและถูกต้อง
5.หอกระจายข่าวส่งสัญญาณเสียงได้ไม่ทั่วถึง 5.ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณเสียงเพิ่มขึ้นให้
ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
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ตาบล/ชุมชน

ปัญหา

ชุมชนรถไฟ
ไชยสุรินทร์

1.ถนนทางเข้าที่ทาการชุมชนรถไฟ ไชยสุรินทร์เป็นหลุม เป็นบ่อ
2.หอกระจายข่าวส่งสัญญาณเสียงได้ไม่ทั่วถึง

ชุมชน
ชีสระอินทร์

1.สุนัขจรจัดมีจานวนมากขึ้น

ความต้องการ

1.ปรับพื้นที่และลาดยางหรือเทคอนกรีต
ทางเข้าที่ทาการชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์
2.ขยายสัญญาณเสียงหอกระจายข่าว
ให้ครอบคลุมในพื้นที่ชุมชน และติดตั้ง
เครื่องส่งเพิ่มหรือขยายวัตต์ในการรับ-ส่ง
3.ปัญหายาเสพติดระบาดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง และ
ประสานให้ตารวจเข้ามาตรวจตราสม่าเสมอ
โดยให้เน้นบริเวณวัดน้อย
4.ที่ทาการชุมชนไม่เป็นสัดส่วน ถูกบุกรุกจากวัว 4.สร้างรั้วรอบที่ทาการชุมชนและ
ไก่ เป็นต้น
เทคอนกรีตปรับพื้นที่โดยรอบ
ที่ทาการชุมชนอย่างเร่งด่วน
5.ร้านค้าริมแม่น้าเพชร ไม่เป็นระเบียบ
5.จัดระเบียบร้านค้าบริเวณริมแม่น้าเพชร
และการจราจรให้เป็นระเบียบอย่างจริงจัง
6.ชุมชนขาดงบบริหารจัดการชุมชน
6.จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
ให้เพียงพออย่างเหมาะสมและถูกต้อง
7.ชาวบ้านมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 7.อบรมส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้าน
อย่างพอเพียงและตรงตามความต้องการ

2.ท่อระบายน้ามีกลิ่นเหม็นรบกวน
3.มีมิจฉาชีพจานวนมากในชุมชนชีสระอินทร์

4.การใช้เงินอุดหนุนไม่ตรงตามความต้องการ
ของชุมชน
5.แสงสว่างมีน้อย มืด และเป็นแหล่งมั่วสุม

1.จัดการนาสุนัขจรจัดไปเลี้ยงในสถานที่อื่น
ที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน
2.ลอกท่อระบายน้า 1-2 ครั้ง/ปี ถนนดาเนิน
เกษม ถนนชีสระอินทร์ และในวัดชีสระอินทร์
3.จัดสายตรวจชุมชนและให้รายงาน
สถานการณ์ให้ชุมชนทราบทุกเดือน ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง และเพิ่มแสง
สว่างบริเวณที่มืดและน่ากลัว
4.สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของชุมชน โดยชุมชนขาด
งบประมาณในการบริหารจัดการชุมชน
5.ติดตั้งไฟแสงจันทร์หรือไฟทาง เพื่อเพิ่ม
แสงสว่าง บริเวณหน้าที่ทาการชุมชน
ชีสระอินทร์
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ตาบล/ชุมชน

ปัญหา

ความต้องการ

ชุมชน
ทรัพย์สิน

1.เส้นจราจรบริเวณสี่แยกถนนรถไฟ ทางเข้า
ซอยทรัพย์สิน 2/2 ไม่ชัดเจน
2.ไม่มเี ครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับชุมชน
3.ชุมชนไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ชุมชน

1.ตีเส้นจราจรให้ชัดเจนสี่แยกถนนรถไฟ
ทางเข้าซอยทรัพย์สิน 2/2
2.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน
3.จัดสรรงบประมาณ ในการบริหารจัดการ
ให้เพียงพออย่างเหมาะสมและถูกต้อง

ชุมชน
พระปรางค์

1.สุนัขจรจัดมีจานวนมากขึ้น

1.จัดการนาสุนัขจรจัดไปเลี้ยงสถานที่อื่น
ที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน
2.ลอกท่อระบายน้า 1-2 ครั้ง/ปี ถนนดาเนิน
เกษมบริเวณหน้าโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเก่า
3.จัดสายตรวจชุมชนและให้รายงาน
สถานการณ์ให้ชุมชนทราบทุกเดือน ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง และเพิ่มแสง
สว่างบริเวณที่มืดและน่ากลัว
4.สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของชุมชน โดยชุมชนขาด
งบประมาณในการบริหารจัดการชุมชน
เพราะชุมชนมีพื้นที่ในการดูแลมาก กิจกรรม
ชุมชนมีหลายกิจกรรมและต้องช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

2.ท่อระบายน้ามีกลิ่นเหม็นรบกวน
3.มีมิจฉาชีพจานวนมากในชุมชนพระปรางค์

4.การใช้เงินอุดหนุนไม่ตรงความต้องการของ
ชุมชน
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ตาบล/ชุมชน

ปัญหา

ชุมชน
พระนครคีรี

1.สุนัขจรจัดมีจานวนมากขึ้น
2.ท่อระบายน้ามีกลิ่นเหม็น
3.มีมิจฉาชีพและปัญหาด้านยาเสพติด
จานวนมาก
4.การใช้เงินอุดหนุนไม่ตรงความต้องการของ
ชุมชน

5.คนในชุมชนมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง
6.ชุมชนขาดการดูแลและสนใจในกิจกรรม
ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ความต้องการ
1.จัดการนาสุนัขจรจัดไปเลี้ยงสถานที่อื่น
ที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน
2.ลอกท่อระบายน้าทุก 4 เดือน ถนนคีรีรัถยา
ซอยวัดพระนอน 1 ถนนบันไดอิฐ
3.จัดสายตรวจชุมชนและให้รายงาน
สถานการณ์ให้ชุมชนทราบทุกเดือน ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง และเพิ่มแสง
สว่างบริเวณที่มืดและน่ากลัว
4.สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของชุมชน โดยชุมชนขาด
งบประมาณในการบริหารจัดการชุมชน
เพราะชุมชนมีพื้นที่ในการดูแลมาก กิจกรรม
ชุมชนมีหลายกิจกรรมและต้องช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
5.อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน
อย่างพอเพียงและตรงตามความต้องการ
6.สนับสนุนและส่งเสริม ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
อย่างจริงจังและชัดเจน
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีหน่วยหรือขอบเขตในการวิเคราะห์ จากเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรีโดยถือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะถือว่าเป็นปัจจัย
ภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะถือว่าเป็น
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จุดแข็ง
เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญทุกด้านของ
จังหวัดเพชรบุรี
มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วเชื่อมโยง
ทั่วเขตเทศบาลฯ และเชื่อมต่อกับท้องถิ่นอื่น
ในจังหวัด
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง
ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ
มีการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวมครอบคลุม
พื้นที่เขตเทศบาลฯ
มีระบบรวบรวมน้าเสียครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ
เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีแหล่งโบราณสถาน
มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และ
ภูมิปัญญางานด้านศิลปะ
มีแม่น้าเพชรบุรีเป็นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
เป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภคของคน
ในท้องถิ่น
มีบุคลากรผู้ทรงภูมิความรู้ในด้านต่างๆ
ที่หลากหลายจานวนมาก
มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการและแต่ละกลุ่มมีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จุดอ่อน
ถนนในเขตเทศบาลฯคับแคบ
ไม่มีสถานที่จอดรถ เพียงพอในย่านการค้าแล ะ
ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่เขตเทศบาลฯถูกบล็อกโดย แนวทางรถไฟ
และแนวคลองชลประทาน
ไม่มีความหลากหลายในรูปแบบของแหล่ง
ท่องเที่ยว
ไม่มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานสาหรับ
รองรับ
นักท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดบางแห่งขาดการ
ดูแลบารุงรักษา
มีแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้าท่วม
ไม่ทั่วถึง
การนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันยังไม่แพร่หลาย
แม่น้าเพชรบุรีช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาล
ตื้นเขิน มีปริมาณน้านอนคลองน้อย
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จุดแข็ง
11. เป็นแหล่งรวมความอร่อยด้านอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น
12. ไม่มีครัวเรือนตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล
ที่ตกเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
13. มีวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนและมีกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
14. ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในพื้นที่
เขตเทศบาล

จุดอ่อน

ปัจจัยภายนอก
1.
2.
3.
4.

โอกาส
อุปสรรค
อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อทั้งทาง
1. การมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในท้องถิ่น
รถไฟและทางบก
ใกล้เคียงทาให้ระบบเศรษฐกิจการค้าในเมือง
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เป็น
เพชรบุรีซบเซา
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 2. มีที่ดินทิ้งขยะเป็นของตนเอง แต่ตั้งอยู่ในเขต
ในท้องถิ่นใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
การปกครองของท้องถิ่นอื่น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวถึงกันได้
3. มีที่ดินสาธารณะที่จะใช้ประโยชน์ เพื่อการ
มีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
สาธารณะน้อย
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้การ
สนับสนุนด้านการบาบัดน้าเสียที่สูบส่งไปจาก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

การวิเคราะห์เชิงโครงการ /กิจกรรม โดยมีหน่วยหรือขอบเขตในการวิเคราะห์ คือองค์กร
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดังนั้นสิ่งที่เป็นทรัพยากรในการบริหารและองค์ประกอบขององค์กรเทศบาล
เมืองเพชรบุรี เช่น สภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติต่างๆ หรือสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เทศบาล
สามารถควบคุม กากับดูแลได้จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่แต่
เทศบาลฯไม่สามารถควบคุมกากับดูแลได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตการปกครองของเทศบาลฯ
ก็ตาม จะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก
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ปัจจัยภายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดแข็ง
ผู้บริหารและสภาเทศบาลมีความเป็นเอกภาพ
ร่วมกัน
ผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
เอื้อต่อการพัฒนาเทศบาลฯโดยรวมและไม่ขัดแย้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มีการปรับโครงสร้างเทศบาลฯเพื่อรองรับภารกิจ
ด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจน
มีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่
หลากหลาย
มีระบบแผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการด้านรายได้ของเทศบาลฯ
มีความชัดเจนในการมอบอานาจการบริหารงาน
ภายใน
มีความพร้อมในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ในการทางาน
อย่างเพียงพอที่จะตอบสนองต่อภารกิจของ
เทศบาลฯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดอ่อน
จานวนบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในแต่ ละ
ด้านมีจานวนน้อยไม่สอดคล้องกับปริมาณ งานใน
แต่ละภารกิจ
ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่มีการลงทุนในกิจการใหม่
เพิ่มขึ้น
การตราเทศบัญญัติหรือข้อกาหนดที่จะบังคับใช้ใน
เขตเทศบาลฯ ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน และการบังคับใช้ไม่สมบูรณ์
ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล
ขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่อง
ขาดการให้ความร่วมมือในการทางานเป็น ทีมและ
ขาดการบูรณาการงานของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์กร
การเลือกใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในแต่ละ
กิจกรรมของเทศบาลยังไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัยภายนอก
โอกาส
1. การลงนามในข้อตกลงการพัฒนาเมืองน่าอยู่กับ
จังหวัดเพชรบุรีและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี
2. มีการกระจายการจัดสรรงบประมาณสู่ภาค
ประชาชนตามนโยบายที่หลากหลายของรัฐบาล

1.
2.
3.
4.
5.

อุปสรรค
ขาดความชัดเจนในวงเงินงบประมาณที่เทศบาลฯ
จะได้รับจัดสรรจากรัฐบาลกลางในแต่ละปี
งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลางไม่มีการ
กาหนดห้วงระยะเวลาที่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อ
แผนการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ โดยรวม
แผนชุมชนขาดความชัดเจนในการนาไปสู่การปฏิบัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชน
และการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนชุมชนยังไม่ทั่วถึง
การให้การสนับสนุนชุมชน ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามความต้องการ เนื่องจากไม่ตรงตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่ให้ดาเนินการ
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2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ตามที่เทศบาล
เมืองเพชรบุรีได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี และ คาสั่ง แต่งตั้งประธาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย
1. ว่าที่ ร้อยตรี อุทิศ รุ่งธีระ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก ประธาน
2. นายประเสริฐ ธงสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก
กรรมการ
3. นายสุพล อนามัย
สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
4. นายไวพจน์ น้อยจารัส สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
5. จ่าสิบเอกประภาส อินทนู สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
6. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก กรรมการ
7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก กรรมการ
8. นางสาวพรรณี หอมตลบ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ
9. นายสมจิต เฮงประเสริฐ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมก
าร
10. นายเสริมศักดิ์ โสมสงค์ ผู้อานวยการกองการศึกษา กรรมการ
11. นางดวงตา สุวรรณวัฒน์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ
12. ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
เลขานุการ
13. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามปี (พ.ศ.255 8-2560) ให้นายกเทศมนตรีทราบแล้ว จึงขอนาเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.255 8-2560) ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.255 8-2560) เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 กาหนดแนวทางและวิธี การในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส ดังนี้
1. ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม
2. ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม
3. ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน
4. ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน

ภาพรวมของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
" เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ คู่สังคมดุลยภาพและน่าเที่ยว "
พันธกิจ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี กาหนดพันธกิจเป็น 2 ระดับ คือ
1.พันธกิจที่เป็นอาณัติ หมายถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ อันเป็นหน้าที่ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล
2.พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมายถึงภารกิจหลักที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะ
ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย
2.1 การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวาง
แผนการพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
2.2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้มีจิตสานึก
ร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
2.4 สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมือง
เพชรบุรีให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

22
2.5 สร้างและกระจายโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติและบริการพื้นฐานของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
2.6 รักษาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
2.8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหามลพิษ
2.9 การปรับปรุงพัฒนา บารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางดังนี้
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน
1.3 การสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยง
เป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน มีแนวทางดังนี้
2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของ
โรคร้าย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน มีแนวทางดังนี้
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ
3.2 การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็น
ฐานไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
การวางแผนการพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 4 ปี(พ.ศ.2556-2559)
และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 3 ปี(พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยการจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทาแผนชุมชนก่อนนามาจัดทาโครงการพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
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เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2557 โดยกาหนดโครงการและงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี 2558 ดังนี้

โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

โครง
การ

รวม

ร้อย

งบประมาณ

ร้อย

ละ

(ล้านบาท)

ละ

44 25.7 34,439,850 18.6

1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ
เทศบาล

31 18.1 31,564,850 17.0

1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน

6

3.5

1,460,000

0.8

7

4.1

1,415,000

0.8

1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของ
เทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างเทศบาลกับประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
รวม

81 47.4 46,526,200 25.1

2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

55 32.2 25,908,200 14.0

2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบัน
12
ทางสังคม

7.0

3,616,000

2.0

2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรมภัยพิบัติ และการแพร่ระบาด
ของโรคร้าย

8

4.7

16,372,000

8.8

6

3.5

630,000

0.3

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ

46 26.9 104,260,000 56.3

รวม

3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
และเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

27 15.8 100,007,000 54.0
19 11.1

4,253,000

2.3

171 100 185,226,050 100
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เทศบาลเมืองเพชรบุรีกาหนดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาเทศบาล ประจาปี 255 8 ดังนี้ โครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 1 71 โครงการ เป็นโครงการในด้านการบริหารจัดการที่ดี 44 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 25.7 โครงการในด้านการพัฒนาคน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.4 และโครงการในด้าน
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.9

โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ประจาปี 2558

25.7 %

26.9 %

47.4 %

การบริหารจัดการที่ดี
งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 185,226,050 บาท เป็นงบประมาณในด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 34,439,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 งบประมาณในด้านการพัฒนาคน 46,526,200 คิดเป็น
ร้อยละ 25.1 และงบประมาณในด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 104,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.3

งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ประจาปี 2558
18.6 %
56.3 %

การบริหารจัดการทีด
่ ี

25.1 %

การพัฒนาคน

25

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี จานวนโครงการทั้งสิ้น 29 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 4 โครงการ โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 1 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 24 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 374,557.60 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน จานวนโครงการทั้งสิ้น 7 1 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 17 โครงการ โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 3 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 51 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 7,934,070.52 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จานวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ โครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ จานวน 8 โครงการ โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 11 โครงการ โครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 22 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 2,511,781.20 บาท
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 141 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.5 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
10.6 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.9 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี 2558 จานวน 10,820,409.32 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
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โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
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1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี จานวนโครงการทั้งสิ้น 29 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 8 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 21 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 255 8
จานวน 1,230,731.60 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน จานวนโครงการทั้งสิ้น 7 1 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 31 โครงการ โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 2 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 38 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 10,298,026.12 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จานวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ โครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ จานวน 11 โครงการ โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 19 โครงการ โครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 11 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 3,249,861.20 บาท
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 141 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.4 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
14.9 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.7 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี 2558 จานวน 14,778,618.92 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
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โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558)

โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
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ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2558 – มิถุนายน 2558) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558
1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี จานวนโครงการทั้งสิ้น 2 9 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 13 โครงการ โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 4 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 12 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 2,427,993.60 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน จานวนโครงการทั้งสิ้น 71 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 47 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 8 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน
16 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 20,966,902.12 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จานวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ โครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ จานวน 19 โครงการ โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 16 โครงการ โครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 6 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 จานวน 11,005,511.20 บาท
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 141 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.0 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
19.9 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.1 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี
2558 จานวน 34,400,406.92 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
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ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2558 – มิถุนายน 2558)

โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
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ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2558 – กันยายน 2558) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี จานวนโครงการทั้งสิ้น 2 9 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 29 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 13,158,236.60 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน จานวนโครงการทั้งสิ้น 71 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 62 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 9 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 255 8
จานวน 26,146,713.10 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จานวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ โครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ จานวน 3 6 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
5 โครงการ และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2558 จานวน 37,201,749.51 บาท
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 141 โครงการ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
127 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.1 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.9
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จานวน 76,506,699.21 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
100.0
90.1
90.0
80.0
70.0

โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

60.0

โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

50.0
40.0
30.0
20.0
9.9

10.0
0
0.0

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2558 – กันยายน 2558)
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โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ในปีงบประมาณ 2558 จานวน 14 โครงการ
ลาดับ
1

2

3

4

5

หน่วยงานที่
เหตุผลและความจาเป็น
รับผิดชอบ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 1,200,000
กอง
เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
โดยชาวต่างชาติ ในสังกัด
การศึกษา ผู้สอนโดยครูต่างชาติจากกรมส่งเสริมการ
เทศบาล
ปกครองท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนว่าให้ดาเนินการ
ด้วยวิธีใด ที่จะสามารถกระทาได้ถูกต้อง
จึงไม่ได้ดาเนินการ
โครงการคนดี ศรีชุมชน
50,000
กอง
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการแต่ไม่มีการ
สวัสดิการ เบิกจ่ายแต่อย่างใด
สังคม
เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬา
30,000
กอง
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็น
นักเรียนองค์กรปกครอง
การศึกษา เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง
ไม่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคกลางจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
โครงการเขียงสะอาด
20,000
กอง
ได้ดาเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เนื้อสัตว์ปลอดภัย
สาธารณสุข แต่ไม่ได้เบิกจ่ายในงบประมาณของเทศบาลฯ
และ
เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนจากสานักงาน
สิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์จังหวัด
โครงการจัดส่งนักเรียนใน
800,000
กอง
เนื่องจากทางหูหลู่เต่าไม่พร้อมในการดาเนิน
สังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม
การศึกษา โครงการดังกล่าว
กิจกรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ
โครงการ

งบประมาณ

30
หน่วยงานที่
เหตุผลและความจาเป็น
รับผิดชอบ
กอง
เนื่องจากเทศบาลเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
การศึกษา แห่งชาติ ไม่ได้ขอสนับสนุนเงินอุดหนุนงานชุมนุม
ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติจากเทศบาลใดเลย

ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ

6

โครงการ
สนับสนุนเงิน
อุดหนุนงาน
ชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นแห่งชาติ

20,000

7

โครงการ
เทศบาล บ้าน
วัด โรงเรียน
โครงการส่งเสริม
การตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

30,000

กอง
การศึกษา

เนื่องจากทางโรงเรียนมีการดาเนินโครงการในลักษณะ
นี้อยู่แล้ว จึงไม่มีการดาเนินการโครงการดังกล่าว

100,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

100,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการสังคม ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากโครงการส่งเสริม
การตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับนโยบายจาก
ผู้บริหารให้นากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เข้าจัด
ร่วมกับงานเพชรบุรีดีจัง โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดกิจกรรมจากโครงการเพชรบุรีดีจัง
กองสวัสดิการสังคม ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายจากเงิน
ปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 และได้
นากิจกรรมจากโครงการดังกล่าวมาเบิกจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั้งสิ้น

8

9

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคน
พิการเทศบาล
เมืองฯ
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ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ

10 โครงการปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมือง
เพชรบุรี

750,000

11 โครงการประกวด
แบบป้ายแนะนา
สถานที่

90,000

หน่วยงานที่
เหตุผลและความจาเป็น
รับผิดชอบ
สานัก
เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ของ
การช่าง การจัดทาการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี ยังมี
อยู่ 2 อปท. ที่ยังไม่ได้ตอบรับกลับมาว่าจะเข้าร่วม
หรือไม่ ทาให้ไม่สามารถกาหนดขอบเขตงานในการ
ว่าจ้าง ที่ปรึกษาได้จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า
สานักการ
ช่าง

- เนื่องจากในพื้นที่มีผู้ที่มีความรู้ความชานาญและ
คุณวุฒิอย่างจากัดจึงทาให้การจัดหาผู้มาเป็น
คณะกรรมการตัดสินเป็นไปด้วยความล่าช้า
- มีข้อพิจารณา เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าเงิน
รางวัลของผู้ชนะและค่าใช่จ่ายต่างๆในการดาเนินงาน
ว่าสามารถว่าเบิกจ่ายได้หรือไม่

12 โครงการ walk
rally ท่องเที่ยว
เมืองเพชรบุรี

100,000

กองวิชาการ เนื่องจากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
และแผนงาน การดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้ร่วมกิจกรรม

13 โครงการรอบรู้
เรื่องเมืองเพชรบุรี

20,000

กองวิชาการ เนื่องจากต้องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
และแผนงาน การดาเนินงาน

14 โครงการงาน
สืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมลุ่ม
แม่น้าเพชรบุรี

900,000

กอง
การศึกษา

เนื่องจากปีนี้เกิดภาวะน้าแล้งทาให้ทางชลประทาน
ไม่สามารถปล่อยน้าจากเขื่อนได้

*** หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 14 โครงการ จานวนเงิน 4,210,000 บาท
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ผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้นาแผนพัฒนาเทศบาลมาเป็นกรอบในการจัดทา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 โดยดาเนินงานตามโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่ได้จากการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจาปี 2558 รวมทั้งสิ้น 4 ไตรมาส ดังนี้

โครงการที่ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2558
ดาเนิน
โครง
การ

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

การ

ร้อย
ละ

จริง

ดาเนิน

ร้อย
ละ

การ

รวม 29 20.6 29 20.6

1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ
เทศบาล

-

-

23

16.4

23

16.4

-

-

3

2.1

3

2.1

-

-

3

2.1

3

2.1

-

-

รวม 71 50.4 62 44.0

9

6.4

1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน
1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของ
เทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างเทศบาลกับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

ร้อย
ละ

ไม่ได้

2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง

50

35.5

43

30.5

7

5.0

2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

11

7.8

10

7.1

1

0.7

2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ

4

2.8

3

2.1

1

0.7

2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการ

6

4.3

6

4.3

-

-

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

33
โครง

ยุทธศาสตร์

การ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ดาเนิน
ร้อย
ละ

การ

ไม่ได้
ร้อย
ละ

จริง

ดาเนิน

ร้อย
ละ

การ

รวม 41 29.0 36 25.5

5

3.5

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ

22

15.6

20

14.2

2

1.4

3.2 การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

19

13.4

16

11.3

3

2.1

141 100 127 90.1 14

9.9

และเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวมทั้งสิ้น

โครงการที่ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2558
3.5 %
การพัฒนาเมือง

25.5 %
29.0 %
6.4 %

การพัฒนาคน

44.0 %
50.4 %

การบริหารจัดการที่ดี

20.6 %
20.6 %
0.0

10.0

โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ

20.0

30.0

โครงการที่ดาเนินการ

40.0

50.0

โครงการทั้งหมด

60.0

34

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558
การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 255
8
มีการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาและเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 76,506,699.21 บาท ประกอบด้วย
การเบิกจ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี เป็นเงิน
13 ,158 ,236 .60 บาท
คิดเป็นร้อยละ 13.7 เบิกจ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์การพัฒนาคน เป็นเงิน
26,146 ,713 .10 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.3 เบิกจ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นเงิน
37,201,749.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.9

งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์

ร้อย
ละ

เบิกจ่าย
จริง

ร้อย
ละ

ไม่ได้เบิกจ่าย

ร้อย
ละ

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี รวม

16,932,300 17.7 13,158,236.60 13.7 3,774,063.40

3.9

1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการของเทศบาล

16,547,300 17.3

1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุก
ภาคส่วน

210,000

1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุก
ระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็น
โครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน

175,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

รวม

13,013,331.60

13.5

3,533,968.40

3.7

0.2

87,105

0.1

122,895.00

0.1

0.2

57,800

0.1

117,200.00

0.1

34,380,200

35.9 26,146,713.10 27.3 8,233,486.90

8.6

2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
2.2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน
และสถาบันทางสังคม

23,061,000

24.1

19,222,973.30

20.1

3,838,026.70

4.0

3,446,000

3.6

2,789,908

2.9

656,092.00

0.7

2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทาง
สังคมให้มีประสิทธิภาพ
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
การป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพร่
ระบาด ของโรคร้าย

7,243,200

7.6

3,689,420

3.8

3,553,780.00

3.7

630,000

0.6

444,411.80

0.5

185,588.20

0.2

35
เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
รวม

44,491,000

46.4 37,201,749.51 38.9 7,289,250.49

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ

40,303,000

42.0

35,112,706.67

36.7 5,190,293.33

5.4

3.2 การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐาน
ไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

4,188,000

4.4

2,089,042.84

2.2

2,098,957.16

2.2

รวมทั้งสิ้น

95,803,500

100

76,506,699.21 79.9

19,296,800.79

20.1

จริง

ไม่ได้เบิกจ่าย

ร้อย
ละ

7.6

งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2558
7.6%
การพัฒนาเมือง

38.9 %
46.4 %

8.6 %
การพัฒนาคน

27.3 %
35.9 %
3.9 %

การบริหารจัดการที่ดี

13.7 %
17.7 %
0.0

5.0

10.0 15.0

งบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย

20.0 25.0

งบประมาณที่เบิกจ่าย

30.0

35.0 40.0

45.0

งบประมาณตามเทศบัญญัติ

50.0
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โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558
(กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559)
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจาสานักงานเทศบาลฯ

จานวนเงิน
บาท
สต.
70,000

( สานักปลัดเทศบาล)
รวม จานวน 1 โครงการ

70,000

รวมทั้งยุทธศาสตร์ จานวน 1 โครงการ

70,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

จานวนเงิน

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ

บาท

1 โครงการปรับปรุงถนนราชดาเนินตั้งแต่บริเวณแยกถนนดารงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาล
2 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกถนนบันไดอิฐ ข้างบ้านเลขที่ 22
3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้า ซอย 1 วัดพระนอน
รวม จานวน 3 โครงการ

5,850,000
99,000
245,000
6,194,000

รวมทั้งยุทธศาสตร์ จานวน 3 โครงการ

6,194,000

รวมทั้งสิ้น จานวน 4 โครงการ

6,264,000

สต.
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
การประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลในแต่ละด้าน
การพัฒนาและการประเมินผลความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ สารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผล
การดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจาปี 2558 โดยจัดทาแบบสารวจตามแนวทางคู่มือการติดตาม
และประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองเพชรบุรีได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ
จานวน 393 คน แยกเป็น
 เพศหญิง 228 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0
 เพศชาย 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0
2. จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ 393 คน แยกเป็น
 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
 อายุ 20-30 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7
 อายุ 31-40 ปี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0
 อายุ 41- 50 ปี จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8
 อายุ 51-60 ปี จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3
 อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6
3. จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ จานวน 393 คน มีระดับการศึกษา ดังนี้
 ประถมศึกษา จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7
 มัธยมศึกษา จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1
 อนุปริญญา/เทียบเท่า จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9
 ปริญญาตรี จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7
 สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
 อื่นๆ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
4. จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ จานวน 393 คน มีอาชีพ ดังนี้
 รับราชการ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2
 ทางานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1
 รับจ้าง จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8
 นักศึกษา/นักเรียน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4
 อาชีพเกษตรกร จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
 อาชีพอื่นๆ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในแต่ละด้านการพัฒนา
ตาราง 1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในแต่ละด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความพึงพอใจ

การ
บริหาร

การพัฒนา

จัดการที่ดี

การพัฒนา

คน

เมืองอย่าง
ยั่งยืน

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

7.9

7.8

7.9

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.6

7.7

7.7

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.7

7.6

7.7

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.7

7.6

7.7

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.5

7.5

7.6

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.6

7.5

7.5

7) ผลการดาเนินโครงการ
/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.6

7.6

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.6

7.7

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
สรุปความพึงพอใจในแต่ละด้านการพัฒนา

*** หมายเหตุ ความพึงพอใจในแต่ละด้านการพัฒนา มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ***
จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 7.7 คะแนน
2. ด้านการพัฒนาคน 7.6 คะแนน
3. ด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 7.7 คะแนน
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในภาพรวม
ตาราง 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในภาพรวม
ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

20.1 46.6

30.0

2.8

0.5

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /
กิจกรรม

17.8

42.2

34.4

5.3

0.3

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม

17.3

40.2

34.8

7.4

0.3

4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ

16.0

45.8

31.3

6.9

0

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม

13.2

48.1 22.7 13.7 2.3

6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

11.4

45.0

36.9

6.4

0.3

7. ผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น

14.0

40.7

38.2

6.4

0.7

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

16.8

38.7

37.9

5.3

1.3

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

15.8

44.5

35.4

4.3

0

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม

15.8

43.6

33.5

6.5

0.6

จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน รายละเอียดดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สูงสุด ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /
กิจกรรม ร้อยละ 20.1
2. ระดับความพึงพอใจมาก สูงสุด ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม ร้อยละ 48.1
3. ระดับความพึงพอใจปานกลาง สูงสุด ในประเด็นผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 38.2
4. ระดับความพึงพอใจน้อย สูงสุด ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 13.7
5. ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด สูงสุด ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 2.3
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สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม มากที่สุด ร้อยละ 15.8
2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม มาก ร้อยละ 43.6
3. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม ปานกลาง ร้อยละ 33.5
4. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม น้อย ร้อยละ 6.5
5. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม น้อยที่สุด 0.6

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

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
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วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

“ เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ คู่สังคมดุลยภาพและน่าเที่ยว ”
3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ที่

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

1

แนวทาง 1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการของเทศบาล
แนวทาง 1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา
ทุกภาคส่วน
แนวทาง 1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุก
ระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็น
โครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน

2

แนวทาง 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทัน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
การเปลี่ยนแปลง
แนวทาง 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
ชุมชน และสถาบันทางสังคม
แนวทาง 2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทาง
สังคมให้มีประสิทธิภาพ
แนวทาง 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาด
ของโรคร้าย

3

แนวทาง 3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
แนวทาง 3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐาน
ไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560-2562

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

โครงการ

จานวน
โครงการ

1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
2. โครงการวันเทศบาล
3. โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
4. โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการรักษาความสะอาดอาคาร
สานัสานั
กงานเทศบาลเมื
องเพชรบุ
รี รี
กงานเทศบาลเมื
องเพชรบุ
5. โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่ าชการ
(จัดจ้างเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานทีข่ องเทศบาลฯ)
6. โครงการพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จานวนพืน้ ที่ 298 ตารางเมตร
8. โครงการปรับปรุงราวบันไดของอาคารสานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี
9. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก
ภายในสานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

1
1
1
1

200,000
50,000
20,000
480,000

1
1
1
1

200,000
50,000
20,000
480,000

1
1
1
1

200,000
50,000
20,000
480,000

3
3
3
3

600,000
150,000
60,000
1,440,000

1

720,000

1

720,000

1

720,000

3

2,160,000

1

2,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

3

7,500,000

1

200,000

1

200,000

1

100,000

1

100,000

1

790,000

1

790,000

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560-2562

ปี 2560

โครงการ

จานวน
โครงการ

10. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
11. โครงการลดการใช้พลังงาน
12. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
13. โครงการปรับปรุงทีด่ ินบริเวณคลองยาง
14. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้าบริเวณสถานีสูบน้าภายในเขตเทศบาลฯ
15. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
16. โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด
17. โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่ าชการ
(จัดจ้างเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ)
18. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
19. โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี
20. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง โรงเรียนเทศบาล 1
21. โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีโ่ รงเรียนเทศบาล 1
22. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาล 2

1
1

งบประมาณ

ปี 2561
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

910,000
1

4,000,000

1

850,000

1
1
1

50,000
20,000
150,000

200,000

1
1
1
1

833,000
50,000
20,000
150,000

1
1
1

50,000
100,000
15,000,000
1

1

ปี 2562

370,000

950,000

1
1
1

50,000
20,000
150,000

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1
1
1
1
3
3
3

910,000
4,000,000
200,000
850,000
833,000
150,000
60,000
450,000

1
1
1
1
1

50,000
100,000
15,000,000
950,000
370,000
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560-2562

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

โครงการ

จานวน
โครงการ

23. โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างและประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด
โรงเรียนเทศบาล 4
24. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง (สานักปลัดฯ)
25. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง(กองวิชาการฯ)
26. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง (กองคลัง)
27. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
(กองสาธารณสุขฯ)
28. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง (สานักการช่าง)
29. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
(กองการศึกษา)
30. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
(กองสวัสดิการฯ)

1

30,000

1
1
1
1

100,000
50,000
50,000
100,000

1
1
1
1

100,000
50,000
50,000
100,000

1
1
1
1

1
1

300,000
100,000

1
1

300,000
100,000

1

200,000

1

200,000

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

30,000

100,000
50,000
50,000
100,000

3
3
3
3

300,000
150,000
150,000
300,000

1
1

300,000
100,000

3
3

900,000
300,000

1

200,000

3

600,000
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560-2562

โครงการ
31. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ประจาสานักงาน
32. งานวันทีร่ ะลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาลฯ 1)
33. งานวันทีร่ ะลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาลฯ 2)
34. โครงการทาสีอาคารสถานธนานุบาลฯ 2
รวม

ปี 2560
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2561
จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1
1
1

19,372,515
30,000
30,000
200,000

1
1
1

368,500
30,000
30,000

1
1
1

2,023,000
30,000
30,000

3
3
3
1

21,764,015
90,000
90,000
200,000

31

43,305,515

22

11,318,500

19

7,173,000

72

61,797,015
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
1.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน ปี 2560 – 2562

ปี 2560
โครงการ

จานวน
โครงการ

ปี 2561

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี

1

40,000

1

40,000

1

40,000

3

120,000

2. โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่สู่เมืองไทยแข็งแรง

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

12

360,000

(สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)
3. โครงการยกระดับการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
4. โครงการจัดทาแผนแม่บทชุมชนพึง่ ตนเอง
รวม
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ี
1.3 การสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน ปี 2560-2562

ปี 2560
โครงการ

จานวน
โครงการ

ปี 2561

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ

1. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรเทศบาลเมืองเพชรบุรี

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

20,000

1

20,000

2. โครงการจัดทาเอกสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองเพชรบุรี

1

400,000

1

400,000

1

400,000

3

1,200,000

3. โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่ข่าวเทศบาลฯ

1

800,000

1

800,000

1

800,000

3

2,400,000

4. โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น

1

95,000

1

95,000

1

95,000

3

285,000

5. โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี

1

60,000

1

60,000

1

60,000

3

180,000

4

1,355,000

4

1,355,000

5

1,375,000

13

4,085,000

39

44,780,515

30

12,793,500

28

8,668,000

97

รวม
รวมทัง้ สิ้น

66,242,015
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.1 แนวทางการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562

ปี 2560
โครงการ

จานวน
โครงการ

1. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
2. โครงการกฎหมายชาวบ้าน
3. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค
5. โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ
6. โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
7. โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
9. โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข
10. โครงการพัฒนาศูนย์เพือ่ นใจ To Be Number One
11. โครงการฝึกอบรมผู้นาเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม.จิ๋ว)
12. โครงการสุขภาพดีวิถีไทย
13. โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย
14. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเทศบาลเมืองเพชรบุรี
15. โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
16. โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

งบประมาณ
150,000
20,000
30,000
10,000
20,000
20,000
40,000
30,000
300,000
300,000
280,000
440,000
730,000
30,000
310,000
30,000

ปี 2561
จานวน
โครงการ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ปี 2562

งบประมาณ
150,000
20,000
30,000
10,000
20,000
20,000
40,000
30,000
300,000
320,000
300,000
450,000
750,000
30,000
320,000
30,000

จานวน
โครงการ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม 3 ปี

งบประมาณ
150,000
20,000
30,000
10,000
20,000
20,000
40,000
30,000
300,000
350,000
300,000
450,000
750,000
30,000
320,000
30,000

จานวน
โครงการ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

งบประมาณ
450,000
60,000
90,000
30,000
60,000
60,000
120,000
90,000
900,000
970,000
880,000
1,340,000
2,230,000
90,000
950,000
90,000
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.1 แนวทางการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

โครงการ

จานวน
โครงการ

17. โครงการสาธารณสุขเคลื่อนทีส่ ู่ชุมชน
18. โครงการบริการสุขภาพทีบ่ ้าน (Home Health Care Service)
19. โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
20. โครงการให้ความรู้เพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข
21. โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง
22. โครงการเขียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย
23. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
24. โครงการจัดทาแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย
25. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการ
26. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ
27. โครงการพัฒนาสื่อและงานวิจัย

1
1
1

100,000
50,000
50,000

1
1
1

100,000
50,000
50,000

1
1
1

100,000
50,000
50,000

3
3
3

300,000
150,000
150,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1
1
1
1
1
1
1

200,000
20,000
25,458,400
200,000
80,000
20,000
30,000

1
1
1
1
1
1
1

200,000
20,000
23,958,400
200,000
80,000
20,000
30,000

1
1
1
1
1
1
1

200,000
20,000
23,958,400
200,000
80,000
20,000
30,000

3
3
3
3
3
3
3

600,000
60,000
73,375,200
600,000
240,000
60,000
90,000

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.1 แนวทางการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

โครงการ

จานวน
โครงการ

28. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกัน
คุณภาพผู้เรียน (ค่า NT, LAS)
29. โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
30. โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ (ประชาคมเมือง)
31. โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด หรือเนตรนารี
ระดับประถมศึกษา (ป.6)
32. โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
33. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
34. โครงการโภชนาการสมวัย
35. โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน
36. โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ

1

40,000

1

40,000

1

40,000

3

120,000

1
1
1

300,000
950,000
80,000

1
1
1

300,000
950,000
80,000

1
1
1

300,000
950,000
80,000

3
3
3

900,000
2,850,000
240,000

1

130,000

1

130,000

1

130,000

3

390,000

1

450,000

1

450,000

1

450,000

3

1,350,000

1
1
1

10,000
6,000
30,000

1
1
1

10,000
6,000
30,000

1
1
1

10,000
6,000
30,000

3
3
3

30,000
18,000
90,000

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.1 แนวทางการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

โครงการ

จานวน
โครงการ

37. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา
และมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
38. โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพือ่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
39. โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
40. โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ในประเทศและต่างประเทศ
41. โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ
42. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย
43. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลฯ
44. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
45. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่ เยาวชนและประชาชน

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1

60,000

1

60,000

1

60,000

3

180,000

1
1

100,000
800,000

1
1

100,000
800,000

1
1

100,000
800,000

3
3

300,000
2,400,000

1
1

50,000
600,000

1
1

50,000
600,000

1
1

50,000
600,000

3
3

150,000
1,800,000

1
1
1

80,000
400,000
150,000

1
1
1

80,000
400,000
150,000

1
1
1

80,000
400,000
150,000

3
3
3

240,000
1,200,000
450,000

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.1 แนวทางการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

โครงการ

จานวน
โครงการ

46. โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ
47. การสนับสนุนเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี
48. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
49. โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
50. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
51. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
52. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
53. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
54. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

1
1

100,000
500,000

1
1

100,000
500,000

1
1

100,000
500,000

3
3

300,000
1,500,000

1
1
1
1
1
1

30,000
400,000
250,000
300,000
20,000
6,120,910

1
1
1
1
1
1

30,000
400,000
250,000
300,000
20,000
2,950,000

1
1
1
1
1
1

30,000
400,000
250,000
300,000
20,000
150,000

3
3
3
3
3
3

90,000
1,200,000
750,000
900,000
60,000
9,220,910

1

1,200,000

1

1,200,000

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.1 แนวทางการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562

ปี 2560
โครงการ
55. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ
56. โครงการคนดี ศรีชุมชน
57. โครงการส่งเสริมกิจกรรมคนเพชรอ่านเมือง
รวม

จานวน
โครงการ

1
1
1
57

งบประมาณ
35,000
15,000
100,000
42,355,310

ปี 2561
จานวน
โครงการ

1
1
1
56

งบประมาณ
35,000
15,000
100,000
36,564,400

ปี 2562
จานวน
โครงการ

1
1
1
56

งบประมาณ
35,000
15,000
100,000
33,794,400

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

3
3
3
169

งบประมาณ
105,000
45,000
300,000
112,714,110
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562

โครงการ
1. โครงการคีรีร่วมใจเลื่อมใสพัฒนาประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี)

ปี 2560
จานวน
โครงการ

ปี 2561

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

2. โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
3. โครงการอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
4. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน ศสมช. 17 แห่ง

1
1
1
1

40,000
820,000
400,000
510,000

1
1
1
1

40,000
850,000
400,000
510,000

1
1
1
1

40,000
850,000
400,000
510,000

3
3
3
3

120,000
2,520,000
1,200,000
1,530,000

5. โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

6. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

1

300,000

1

300,000

1

300,000

3

900,000

7. โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

1

432,000

1

432,000

1

432,000

3

1,296,000

8. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

1

400,000

1

400,000

1

400,000

3

1,200,000

9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา ภูมิปัญญาในชุมชน

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

10. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล

1
1
1
1
13

300,000
30,000
340,000
1,000,000
4,792,000

1
1
1
1
13

300,000
30,000
340,000
1,000,000
4,822,000

1
1
1
1
13

300,000
30,000
340,000
1,000,000
4,822,000

3
3
3
3
39

900,000
90,000
1,020,000
3,000,000
14,436,000

11. โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลอดสารพิษ
12. โครงการเงินอุดหนุนการดาเนินการของคณะกรรมการชุมชน
13. โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพผู้นาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน
รวม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มปี ระสิทธิภาพ ปี 2560 – 2562

ปี 2560
โครงการ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2561
จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. โครงการอาหารเสริม (นม)

1

8,500,000

1

8,500,000

1

8,500,000

3

25,500,000

**2. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

1
1

7,000,000
200,000

1
1

7,000,000
200,000

1
1

7,000,000
200,000

3
3

21,000,000
600,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

3
3

300,000
300,000

1
1
1
1
1

200,000
200,000
500,000
100,000
3,292,800

1
1
1
1
1

200,000
200,000
500,000
100,000
3,292,800

1
1
1
1
1

200,000
200,000
500,000
100,000
3,292,800

3
3
3
3
3

600,000
600,000
1,500,000
300,000
9,878,400

**3. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค์ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
4. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชุมชน (แผนชุมชน)
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
(แผนชุมชน)
6. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ
7. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอานาจหน้าทีเ่ ทศบาล
8. โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
9. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
10. โครงการรับเบีย้ ยังชีพผู้พิการ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มปี ระสิทธิภาพ ปี 2560 – 2562

โครงการ
11. โครงการผู้มีสิทธิรับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
12. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้ป่วยเอดส์)
รวม

ปี 2560
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2561
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2562
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1

27,033,600
270,000

1
1

27,033,600
270,000

1
1

27,033,600
270,000

3
3

81,100,800
810,000

12

47,496,400

12

47,496,400

12

47,496,400

36

142,489,200
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ
และการแพร่ระบาดของโรคร้าย ปี 2560-2562

โครงการ
1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปี 2560
จานวน
โครงการ

1

ปี 2561

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

50,000

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน

1

งบประมาณ

1

50,000
30,000
50,000
600,000

200,000

1
1

50,000
200,000

1
1
3

1

80,000

1

80,000

3

240,000

300,000

1

300,000

1

300,000

3

900,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

รวม

5

730,000

5

710,000

5

730,000

15

2,170,000

รวมทัง้ สิ้น

87

95,373,710

86

89,592,800

86

86,842,800

259

271,809,310

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
(แผนชุมชน)

1

200,000

1

5. โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (แผนชุมชน)

1

80,000

6. โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

1

7. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

30,000

จานวน
โครงการ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.1 การพัฒนาสิง่ แวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560-2562
โครงการ

ปี 2560
จานวน
โครงการ

1 โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ (แผนชุมชน)

1

2
3
4
5
6

1
1
1
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานทีส่ าธารณะ
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (แผนชุมชน)
โครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวและนันทนาการภายในเขตเทศบาล (แผนชุมชน)

โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
บริเวณทีท่ าการชุมชนพระนครคีรี (แผนชุมชน)
โครงการบริหารจัดการสถานทีก่ าจัดขยะเทศบาลฯ ที่ ต.บ้านกุ่ม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ารางระบายน้าและทางเท้า
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณแยกถนนภูมิรักษ์
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังคลองติดตั้งราวกันตก
ปรับปรุงพืน้ ทางเดินพร้อมติดตั้งเสาไฟส่องสว่างคลองวัดเกาะ
โครงการปรับปรุงระบบการจราจร
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถาน

1

1

1

งบประมาณ

ปี 2561
จานวน
โครงการ

200,000
100,000
10,000
30,000
1,962,000

1

13,846,000
17,342,000

1

5,570,000

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

ปี 2562

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

200,000
100,000
10,000
30,000
530,000
4,300,000

1

200,000
100,000
10,000
30,000
12,250,000

3

3
3
3
3
1

600,000
300,000
30,000
90,000
14,742,000
4,300,000

13,846,000
7,896,000

1

1

17,346,000
13,820,000
9,600,000
7,550,000

3
3
1
1

45,038,000
39,058,000
9,600,000
7,550,000

1
1

450,000
8,525,000

1

1,955,000

1
3
1
2
1

450,000
27,597,000
1,840,000
3,100,000
600,000

งบประมาณ

13,502,000
1,840,000
1,145,000
600,000

1
1
1
1

1
1

งบประมาณ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.1 การพัฒนาสิง่ แวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560-2562
ปี 2560

โครงการ

จานวน
โครงการ

16 โครงการก่อสร้างไฟส่องสว่างวงเวียนน้าพุ
หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนสาธารณะ
บริเวณศาลหลักเมืองหน้าเขาวัง
18 โครงการก่อสร้างเขื่อน
19 โครงการก่อสร้างป้ายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า
21 โครงการขุดลอกแม่น้าเพชรบุรี
22 โครงการก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กเชิงประกอบข้ามแม่น้าเพชรบุรี
23 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ
24 โครงการปรับปรุงผังเมือง
25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าเมือง (ถนนเพชรเกษมสายเก่า)
26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานนเรศ
27 โครงการติดตั้งทีจ่ อดรถจักรยาน
28 โครงการปรับปรุงท่อส่งสิ่งปฏิกูล ผนังบ่อบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล
และลานตาก
29 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานภายในเขตเทศบาลฯ
30 โครงการติดตั้งราวกันตกคลองบัว ถนนราชดาเนิน

1

1

1

งบประมาณ

ปี 2561
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2562
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

680,000

4,500,000

1

1,500,000

1

11,300,000

1

1,800,000

1

6,500,000

1
1
1
1
1
1

1
1
1

21,000,000
980,000
12,945,000

750,000
940,000
3,800,000
238,000
350,000

1

750,000

1

238,000

1,900,000

1

1,900,000

6,400,000

1
1

3,500,000
750,000

1

238,000

1
1

1,900,000
3,450,000

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

680,000

1

1,500,000

3
1
2
1
1
1
3
1
1
3
1

36,800,000
980,000
14,745,000
6,400,000
6,500,000
3,500,000
2,250,000
940,000
3,800,000
714,000
350,000

3
1

5,700,000
3,450,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.1 การพัฒนาสิง่ แวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560-2562
โครงการ
31
32
33
34

โครงการปรับปรุงทีท่ าการชุมชนรามราชนิเวศน์
โครงการปรับปรุงทีท่ าการชุมชนพระปรางค์
โครงการปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณทางเข้าทีท่ าการชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์
โครงการก่อสร้างห้องครัวข้างทีท่ าการชุมชนพระนครคีรี
รวม

ปี 2560
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1
1
1
20

350,000
70,000
214,000
95,000
61,207,000

ปี 2561
จานวน
โครงการ

22

งบประมาณ

73,077,000

ปี 2562
จานวน
โครงการ

18

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

109,649,000

1
1
1
1
60

350,000
70,000
214,000
95,000
243,933,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสูก่ ารพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2560-2562
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

โครงการ

จานวน
โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ
และของจังหวัดเพชรบุรี
2 โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร (ประชาคมเมือง)
3 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาทีม่ ีชีวิต(ประชาคมเมือง)
4 โครงการ walk rally ท่องเทีย่ วเมืองเพชร (ประชาคมเมือง)
5 โครงการ City tour เมืองเพชร
6 โครงการงานวันครู
7 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
8 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน
9 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
10 โครงการถนนคนเดิน (แผนชุมชน)

1

500,000

1

500,000

1

500,000

3

1,500,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

20,000
25,000
150,000
60,000
60,000
15,000
800,000
350,000
500,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

20,000
25,000
150,000
60,000
60,000
15,000
800,000
400,000
500,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

20,000
25,000
150,000
60,000
60,000
15,000
800,000
400,000
500,000

3
3
3
3
3
3
3
3
3

60,000
75,000
450,000
180,000
180,000
45,000
2,400,000
1,150,000
1,500,000

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสูก่ ารพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2560-2562
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

โครงการ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

11 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
12 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
13 โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมลุ่มแม่น้าเพชรบุรี
14 โครงการจัดงานวันสาคัญต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดโคก)
15 โครงการเชิดชู ครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชร
16 โครงการเรียนรู้งานปูนปัน้
17 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
รวม
รวมทัง้ สิ้น
รวมทัง้ สิ้น 3 ยุทธศาสตร์

1
1
1
1
1
1
1
17
37
163

450,000
350,000
900,000
25,000
120,000
80,000
50,000
4,455,000
65,662,000
205,816,225

1
1
1
1
1
1
1
17
39
155

450,000
350,000
900,000
25,000
120,000
80,000
50,000
4,505,000
77,582,000
179,968,300

1
1
1
1
1
1
1
17
35
149

450,000
350,000
900,000
25,000
120,000
80,000
50,000
4,505,000
114,154,000
209,664,800

3
3
3
3
3
3
3
51
111
467

1,350,000
1,050,000
2,700,000
75,000
360,000
240,000
150,000
13,465,000
257,398,000
595,449,325

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
ปี 2560 - 2562

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

1 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บริการสาธารณะ
ด้านต่างๆแก่ประชาชน
นอกเวลาราชการ
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบริการแก่
ประชาชน
- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 200,000 200,000 - ประชาชนที่มา
- จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ของทุกส่วน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมได้รับ
การงานในสังกัด
ความรู้ความเข้าใจ
เทศบาลออกไปบริการ
ในการปฏิบัติงาน
ตามชุมชนต่างๆ ในเขต
ของเทศบาล
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนที่มา
รับบริการในงาน
ของเทศบาลได้รับ
ความสะดวก
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการต่างๆ
ของเทศบาลดียิ่งขึ้น

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

2 โครงการวันเทศบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจการงานของ
เทศบาล รวมถึง
เผยแพร่ภารกิจหน้าที่
ของเทศบาลที่มีต่อ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000
50,000
50,000 - ผู้บริหาร
- จัดกิจกรรมโดยมีพิธี
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เทศบาล สมาชิก
ทางศาสนาทาบุญ สภาเทศบาล
เลี้ยงพระ ณ สานักงาน
พนักงานเทศบาล
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
พนักงานครู
- จัดกิจกรรมในด้าน
เทศบาล
ต่างๆร่วมกับประชาชน
ลูกจ้างประจา
ในท้องถิ่นเช่น การ
พนักงานจ้าง และ
ออกหน่วยบริการ
ผู้นาชุมชน
เคลื่อนที่ในเขต
มีความสัมพันธ์อันดี
เทศบาลฯการจัดบอร์ด
ระหว่างกันและ
นิทรรศการเผยแพร่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และผลงาน
กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง
ของเทศบาล
การพัฒนาทาความ
สะอาดพื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง และ
ผู้นาชุมชนร่วมพิธี
ทาบุญเลี้ยงพระ
- ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อภารกิจ
งานของเทศบาล
และมีทัศนคติที่ดี
ต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการประชาศึกษา - เพื่อเสริมสร้าง
และชุมชนสัมพันธ์
ทัศนคติและค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจให้แก่บุคลากร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และผู้นา
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดอบรมสัมมนา ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แก่ผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
และผู้นาชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ
จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ผู้บริหารเทศบาล
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
และผู้นาชุมชน
มีความรู้ ความ
เข้าใจและปลูก
จิตสานึกในการ
ช่วยกันป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาลและผู้นา
ชุมชน มีความ
เข้าใจและเล็งเห็น
ถึงผลเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นและช่วยกัน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการจ้างเหมา
เอกชนดาเนินการ
รักษาความสะอาด
อาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

- เพื่อให้อาคาร
สานักงานมีความ
สะอาด และ
มีประสิทธิภาพ
ในการรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที่

- จัดจ้างเอกชนใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที่
ของเทศบาลฯ
จานวน 4 คน

480,000

480,000

480,000 - อาคารสานักงาน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เทศบาลมีพนักงาน
ทาความสะอาด
และได้รับการดูแล
รักษาความสะอาด

- บริเวณอาคาร
สถานที่ของ
เทศบาลฯ ได้รับ
การดูแลด้านความ
สะอาด

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

5 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่
ราชการ(จัดจ้าง
เอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ของเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพใน
การรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน
ของเทศบาล

- จัดจ้างเอกชน
ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ของเทศบาลฯ

720,000

720,000

บริเวณอาคาร
สถานที่ของ
เทศบาลฯ ได้รับ
การดูแล
ด้านความปลอดภัย

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

720,000 - มีพนักงานรักษา
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ความปลอดภัยดูแล
รักษาสถานที่ของ
เทศบาลให้มี
ความปลอดภัย
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

6 โครงการพัฒนา
เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล
เมืองเพชรบุรี

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลประกอบด้วย
ผู้บริหาร เลขานุการ ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ได้มีโอกาสทบทวนระเบียบ
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) เพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากร
ของเทศบาล ทุกระดับ
(3) เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลได้เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(1) ผู้บริหารเลขานุการ ที่
2,500,000 2,500,000 2,500,000
ปรึกษานายกเทศมน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
ตรี สมาชิกสภาเทศบาลได้
เพิ่มพูนประสบการณ์ ได้มี
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและวิสัยทัศน์ใหม่ๆ
(2)พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างได้เพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อ
เกิดความสามัคคี และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
3) บุคลากรเทศบาล ได้มี
โอกาส ได้ศึกษาดูงาน
องค์กรปกครอง - ส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ
เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อย่างน้อยปีละครั้ง

- ผู้บริหาร เลขานุการที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูน
ความรู้ประสบการณ์
ได้รับการพัฒนา
ฝึกอบรมพัฒนา เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานร่วมกัน
และได้มีโอกาสในการ
ทัศนศึกษาดูงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีร่วมกัน ก่อเกิดความ
สามัคคี และสามารถนา
ความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับ มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

อย่างน้อยปีละครั้ง

อย่างน้อยปีละครั้ง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการปรับปรุงซ่อม -เพื่อให้อาคารสถานที่
แซมหลังคาและ
พร้อมและสะดวกใน
ฝ้าเพดาน อาคาร
การปฏิบัติงาน
สานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี
จานวนพื้นที่
298 ตารางเมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ให้อาคารสถานที่
อยู่สภาพที่พร้อม
ในการปฏิบัติงาน

8 โครงการปรับปรุงราว -เพื่อให้ความปลอดภัย -เพื่อให้ความปลอดภัย
บันไดของอาคาร
ในการใช้สัญจรขึ้น-ลง แก่ผู้ใช้สัญจรขึ้น-ลง
สานักงานเทศบาล
อาคารสานักงาน
อาคารสานักงาน
เมืองเพชรบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

ซ่อมแซมหลังคา
และฝ้าเพดาน
อาคารสานักงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี จานวน
พื้นที่ 298 ตาราง
เมตร

-ให้อาคารสถานที่
อยู่สภาพที่พร้อม
ในการปฏิบัติงาน

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

-

-

การปรับปรุงราว
บันไดของอาคาร
สานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี

-ผู้ใช้ขึ้น-ลงอาคาร
ได้รับความ
ปลอดภัย

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

งบเทศบาลฯ

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

9 โครงการติดตัง้
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดพร้อมเครื่องบันทึก
ภายในสานักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

790,000
-โดยทาการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบเทศบาลฯ
จานวน 16 กล้อง
พร้อมเครื่องบันทึก

-

-

-จานวน 16 กล้อง บริเวณอาคาร
สถานที่ของ
เทศบาลฯ ได้รับ
การดูแลด้านความ
ปลอดภัย

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

10 โครงการเปลี่ยนหลอด -เพื่อลดปริมาณการใช้ สานักงานเทศบาลและ 910,000
งบเทศบาลฯ
ไฟฟ้าสานักงาน
กระแสไฟฟ้าและลด
หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ภาวะโลกร้อน
-ติดตัง้ ปรับปรุง
จากหลอดเดิมฟลูออ
เรสเซนท์ 18 วัตต์
และ 36 วัตต์
เป็นหลอด LED 9
วัตต์ และ18 วัต

-

-

-ปรับปรุงระบบ
ไฟแสงสว่าง

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินของเทศบาล

-สามารถลดค่า
ไฟฟ้าที่ใช้ภายใน
อาคารสานักงาน
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

11 โครงการลดการใช้
พลังงาน

วัตถุประสงค์

-เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในสานักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ด้วยระบบพลังงานแสง
อาทิตย์ คาดว่าจะทา
ให้สามารถลดค่าไฟฟ้า
ภายในอาคาร
สานักงานเดือนละ
45,000 บาท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-สานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี โดย
ติดตั้งระบบโซลาเซลล์
บนอาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ขนาดไม่น้อยว่า60
กิโลวัตต์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอาคาร
สานักงาน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- สามารถลดค่า
ไฟฟ้าที่ใช้ภายใน
อาคารสานักงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด
เทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

12 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวชุมชน
ของเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายข่าวชุมชนของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถกระจาย
สัญญาณเสียงได้อย่าง
ทั่วถึงและมีความ
ชัดเจน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ปรับปรุงเครื่องเสียง 200,000
หอกระจายข่าวชุมชน งบเทศบาลฯ
- ปรับปรุงติดตั้งลาโพง
เพิ่มเติม หอกระจาย
ข่าวชุมชน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หอกระจายข่าว
ของชุมชนได้รับ
การปรับปรุงและ
ซ่อมแซม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนภายใน
ชุมชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และมีความขัดเจน

กองวิชาการฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการปรับปรุง
เพื่อให้พื้นที่ภายใน
ที่ดินบริเวณคลองยาง บริเวณที่ดินบ้าน
คลองยาง มีความ
สะดวกในการใช้สอย
มากขึ้น มีแนวเขต
โดยรอบเพื่อป้องกัน
ทรัพย์สิน
14 โครงการติดตั้ง
เครื่องสูบน้าบริเวณ
สถานีสูบน้าภายใน
เขตเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้าง ปรับปรุงที่ดิน
บริเวณบ้านคลองยาง ดังนี้
1.ขยายเขตประปาบริเวณ
ที่ดินบ้านคลองยาง

-

2. ก่อสร้างรั้วรอบสถานี
สูบน้า PS6 บ้านคลองยาง
ยาว 390 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร

-

350,000

-

งบเทศบาลฯ

500,000

-

งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ที่ดินบ้านคลอง
ยางได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
และเป็นที่เก็บ
1 แห่ง 390 เมตร ทรัพย์สินของ
เทศบาลฯ

สานักการช่าง

-หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

สานักการช่าง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - ทาการติดตั้งเครื่องสูบน้า
การระบายน้าภายใน ประเภท SUBMERSIBLE
PUMP อัตราสูบน้า 0.67
เขตเทศบาลฯ
ลบ.ม./นาที ยกน้าสูง 10
เมตร ระบบไฟฟ้า 3 เฟส
380 โวลท์ 50Hz.มอเตอร์
ขนาด 3.7KW. ดังนี้

-สถานีสูบน้าบริเวณสะพาน 333,000
จอมเกล้า จานวน 2 เครื่อง งบเทศบาลฯ

-

-

2 เครื่อง

- สถานีสูบน้าบริเวณ
สะพานเทศบาลฯ จานวน
3 เครื่อง

-

-

3 เครื่อง

500,000
งบเทศบาลฯ

73
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

15 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงเรียนพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็น
ระบบถูกต้องและมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
50,000
50,000
50,000 1.ร้อยละ 80 ของ
1. จัดนิเทศติดตาม
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ พนักงานครูในสังกัดมี
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ความรู้ ความเข้าใจ
ภายในโรงเรียนในสังกัดทั้ง
เกี่ยวกับการประกัน
4 โรงเรียน
คุณภาพ
2. จัดทาเครื่องมือตาม
2.โรงเรียนในสังกัด
มาตรฐานตัวชี้วัด 7 กิจกรรม
3. จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
สามารถวิเคราะห์แผน
การจัดการศึกษาในโรงเรียน
และการจัดทา
สังกัดเทศบาลฯ
แผนพัฒนาตาม
4. จัดทาเครื่องมือประเมิน
ขั้นตอนระบบ
คุณภาพการศึกษา 2 ระดับ
การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 3 ด้าน
PDCA
ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต และความพึง
3.โรงเรียนในสังกัด
พอใจของชุมชนระดับ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับดี¸ดีมาก
16 มาตรฐาน 70 ตัวชี้วัด
4.เครื่องมือประเมิน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพมี
14 มาตรฐาน 63 ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ
5. ประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียนระดับ ป.3¸ป.6
5.พัฒนาการทุกด้าน
และ ม.3 ของโรงเรียน
ของผู้เรียนระดับ
ในสังกัดทุกคน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- โรงเรียนผดุงระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและต่อเนื่อง
- โรงเรียนมีเครื่องมือ
การตรวจสอบที่มี
คุณภาพ
- โรงเรียนในสังกัดทุก
ระดับผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
- สมรรถนะสาคัญของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
- นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมกับวัย

กองการศึกษา

74
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นาผลการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนให้ได้
มาตรฐานตามเป้าหมายที่
กาหนด
2.มีเครื่องมือนิเทศติดตาม
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ที่มีคุณภาพ
3. โรงเรียนในสังกัดฯได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
4. โรงเรียนสามารถนาผลการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีทักษะและ
ความสามารถที่สูงขึ้น
5.โรงเรียนในสังกัดฯมี
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปฐมวัยอยู่ในระดับดี –
ดีมาก
6.สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
ร้อยละ 60

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

16 โครงการนิเทศ
การศึกษาโดยต้น
สังกัด

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
- เพื่อเป็นข้อมูลทาง
การศึกษาในการ
ติดตามช่วยเหลือ
กลุ่มที่ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัดฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.มีการนิเทศ
1.จัดนิเทศการเรียนการ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ พนักงานครู
สอนโรงเรียนในสังกัดทุก
ในสังกัด 100%
ระดับ
2.ร้อยละ 80 ของ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
พนักงานครูในสังกัด
และกิจกรรมพัฒนา
มีการพัฒนาการจัด
ผู้เรียน ภาคเรียนละ1ครั้ง
การเรียนการสอน
2.จัดทาเครื่องมือนิเทศ
มีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนตาม
มากขึ้น
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3.โรงเรียนในสังกัด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ฯได้รับการนิเทศ
1.นาผลการนิเทศการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอนเป็นข้อมูล
จากต้นสังกัดอย่าง
ในการพัฒนา
น้อยปีละ 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2.มีเครื่องมือนิเทศการ
เรียนการสอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ยกระดับ
มาตรฐานการเรียน
การสอนโรงเรียนใน
สังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ
- เทศบาลมี
เครื่องมือการนิเทศ
การเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

กองการศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่
ราชการ(จัดจ้าง
เอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ )

- เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัย
อาคาร สถานที่และ
ทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

18 โครงการติดตั้ง
ถังดับเพลิงใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
- ติดตั้งถังดับเพลิง
เด็กเล็กเทศบาลเมือง ทีไ่ ด้มาตรฐานและ
เพชรบุรี มีความ
มีความปลอดภัย
ปลอดภัยตามาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดจ้างเอกชนในการ
- มีพนักงานรักษา
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ความปลอดภัยดูแล
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อาคาร
รักษาศูนย์พัฒนา
สถานที่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ
เด็กเล็กเทศบาลฯ
เทศบาลฯ

50,000
งบเทศบาลฯ

-

-

- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองเพชรบุรี
มีความปลอดภัย
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บริเวณอาคาร
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลฯ ได้รับ
การดูแลด้านความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

นักเรียนและครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี มีความ
ปลอดภัย และเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 โครงการปรับปรุงรั้ว - เพื่อให้อาคารศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เทศบาลเมืองเพชรบุรี เมืองเพชรบุรีมีความ
สะอาดสวยงาม
ปลอดภัยเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่
ส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

- อาคารศูนย์พัฒนา
งบเทศบาลฯ
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองเพชรบุรีมีความ
สะอาดสวยงาม
ปลอดภัยเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
เพชรบุรีมีความ
สะอาด สวยงาม
และปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองเพชรบุรี มีความ
สะอาด สวยงาม
และปลอดภัย
- มีสถานที่เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
การเรียน การสอน
และกิจกรรมอื่นๆ
ที่ส่งเสริมศักยภาพ
ของนักเรียน

กองการศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 15,000,000
ชั้น ใต้ถุนโล่ง พร้อม
อุปกรณ์ โต๊ะ-เก้าอี้
นักเรียนและระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
อาคาร

20 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น
ใต้ถุนโล่ง
โรงเรียนเทศบาล 1
วัดแก่นเหล็ก

- เพื่อก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง

-

-

21 โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่
โรงเรียนเทศบาล 1
วัดแก่นเหล็ก

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. ทาสี (ภายนอก-ภายใน)
อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียน

-

200,000

-

2. ทาสี (ภายนอก-ภายใน)
อาคารเรียนประถม
(อาคาร 1)
3. ทาสี (ภายนอก-ภายใน)
อาคารเรียนประถม
(อาคาร 2)

-

200,000

-

-

200,000

-

4. ทาสี (ภายนอก-ภายใน)
อาคารเรียนประถม
(อาคาร ป.3)

-

150,000

-

5. ทาสี (ภายนอก-ภายใน)
อาคารมัธยม

-

200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น ใต้ถุน
โล่ง พร้อมอุปกรณ์
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน
และระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในอาคาร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

22 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่โรงเรียน
เทศบาล 2
วัดพระทรง

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนให้น่าอยู่และ
มีความปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน้าต่างและประตู
เหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด
ห้องเรียนอนุบาล
เพื่อป้องกันยุงกัด
นักเรียน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

-

3.ทาหลังคาสนามเด็กเล่น
ข้างตึกอนุบาล

250,000

-

-

4.ทารั้วสวนหย่อมข้างอาคาร 2

60,000
10,000

-

-

30,000

-

-

- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง
และประตูเหล็กดัดพร้อม
มุ้งลวดห้องเรียนระดับ
อนุบาล 8 ห้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
25,000
25,000

1.ซ่อมแซมรางน้าอาคาร 1
2.เทพื้นปูนคอนกรีตสนามเด็ก
เล่นข้างตึกอนุบาล

- เพื่อติดตั้งมุ้งลวด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่
โรงเรียนเทศบาล 2
วัดพระทรง ดังนี้

5.ปรับพื้นที่บริเวณสวนหย่อม
ข้างอาคาร 2

23 โครงการติดตั้งมุ้ง
ลวดหน้าต่างและ
ประตูเหล็กดัดพร้อม
มุ้งลวดโรงเรียน
เทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

8 ห้อง

- โรงเรียนได้รับการ
ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง
และประตูเหล็กดัด
พร้อมมุ้งลวดห้องเรียน
อนุบาล
เพื่อป้องกันยุงกัด
นักเรียน

กองการศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

24 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(สานักปลัดเทศบาล)
25 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(กองวิชาการฯ)
26 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(กองคลัง)
27 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
(กองสาธารณสุขฯ)

วัตถุประสงค์

- เพื่อบารุงรักษาและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เพื่อบารุงรักษาและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เพื่อบารุงรักษาและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เพื่อบารุงรักษาและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความรับผิดชอบ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ได้รับการซ่อมแซมบารุง
รักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000
50,000
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ 50,000
อยู่ในความรับผิดชอบ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ได้รับการซ่อมแซมบารุง
รักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

กองวิชาการฯ

50,000
50,000
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ 50,000
งบเทศบาลฯ
งบเทศบาลฯ
งบเทศบาลฯ
อยู่ในความรับผิดชอบ

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ได้รับการซ่อมแซมบารุง
รักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

กองคลัง

- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ 100,000 100,000 100,000
อยู่ในความรับผิดชอบ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ได้รับการซ่อมแซมบารุง
รักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

กองสาธารณสุขฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

28 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(สานักการช่าง)
29 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(กองการศึกษา)
30 โครงการบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
(กองสวัสดิการฯ)

วัตถุประสงค์

- เพื่อบารุงรักษาและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เพื่อบารุงรักษาและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เพื่อบารุงรักษาและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความรับผิดชอบ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ได้รับการซ่อมแซมบารุง
รักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

สานักการช่าง

- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ 100,000 100,000 100,000
อยู่ในความรับผิดชอบ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ได้รับการซ่อมแซมบารุง
รักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

กองการศึกษา

- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ 200,000 200,000 200,000
อยู่ในความรับผิดชอบ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
ได้รับการซ่อมแซมบารุง
รักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

กองสวัสดิการฯ

82
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

31 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจา
สานักงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู
ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
เทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

*สานักปลัดเทศบาลฯ
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์
8,800
งบเทศบาลฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 ซม.
ราคา 2,200 บาท/ตัว
จานวน 4 ตัว
2. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 54x48x89 ซม.
ราคา 900 บาท/ตัว
จานวน 4 ตัว

3,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ
-

-

4 ตัว

-

-

4 ตัว

-

-

30 ตัว

งบเทศบาลฯ

3. โต๊ะเหลี่ยม ขนาดไม่ 54,000
น้อยกว่า 45X180 ซม. งบเทศบาลฯ
ราคา 1,800 บาท/ตัว
จานวน 30 ตัว

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4. เก้าอี้นั่ง โครงทา
จากเหล็กชุปโครเมี่ยม
ราคา 600 บาท/ตัว
จานวน 150 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

90,000

150 ตัว

งบเทศบาลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ 88,000
สาหรับงานประมวลผล งบเทศบาลฯ
แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) ราคา
22,000 บาท/เครื่อง
จานวน 4 ชุด
6. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA ราคา
3,200 บาท/เครื่อง
จานวน 4 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

12,800
งบเทศบาลฯ

-

-

4 ชุด

-

-

4 เครื่อง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31,600

4 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

-

-

2 ชุด

7. เครื่องพิมพ์
งบเทศบาลฯ
Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ราคา 7,900 บาท/เครื่อง
จานวน 4 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
8. ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ
17,000
(Desktop Microphone,
Remote Microphone
Zones 1-5) จานวน 1
เครื่อง
9. ไมโครโฟนไร้สาย
ไมค์ลอย shure
แบบคู่ Dual Ch,
ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ
Hand-Held System
ราคา 28,300 บาท
จานวน 2 ชุด

56,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

85
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
10. รถโดยสารขนาด 1,294,000
งบเทศบาลฯ
12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400ซีซี
จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์โรงงาน
11.เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 50,000
เครื่องยนต์ไม่ต่ากว่า งบเทศบาลฯ
5 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่
ยาว 25 นิ้ว
ราคา 50,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

1 คัน

-

-

1 เครื่อง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

*กองวิชาการฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
44,000
สาหรับงานประมวลผล งบเทศบาลฯ
แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท
จานวน 2 ชุด
2.เครื่องสารองไฟฟ้า
6,400
ขนาด 800 AV ราคา งบเทศบาลฯ
3,200 บาท
จานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ราคา 7,900 บาท
จานวน 1 เครื่อง

7,900
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการและ
แผนงาน
-

-

2 ชุด

-

-

2 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
4. รถจักรยานยนต์ ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 120 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการและ
แผนงาน
-

-

1 คัน

-

-

1 ตัว

6. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ 2,200
งบเทศบาลฯ
น้อยกว่า120x60x75 ซม.
จานวน 1 ตัว

-

-

1 ตัว

7. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
54x48x89 ซม.
ราคา 900 บาท/ตัว
จานวน 2 ตัว

-

-

2 ตัว

ครุภัณฑ์สานักงาน
5. โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 120x60x75 ซม.
จานวน 1 ตัว

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

52,000
งบเทศบาลฯ

2,200
งบเทศบาลฯ

1,800
งบเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
8.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความระเอียดไม่ต่า
กว่า 24.1 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ตัว
9.แบตเตอรี่สารอง
(แบตเตอรีลิเธียมไอออน)
Li-ion 7.4 v
1,500 mAH 12 Wh
จานวน 1 ก้อน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการและ
แผนงาน
42,000

-

-

1 ตัว

-

-

1 ก้อน

งบเทศบาลฯ

2,000
งบเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

*กองคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 22,000
บาท/ชุด จานวน 9 ชุด
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 29,000
บาท/ชุด จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง
-

198,000

-

9 ชุด

-

1 ชุด

-

1 เครื่อง

งบเทศบาลฯ

-

ครุภัณฑ์สานักงาน
1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
100,000
(ขาว-ดา) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า งบเทศบาลฯ
20 แผ่น/นาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
เป็นระบบกระดาษธรรมดา
ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
จานวน 1 เครื่อง

29,000
งบเทศบาลฯ

-
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

*กองสาธารณสุขฯ
ครุภัณฑ์การเกษตร
1.เครื่องพ่นหมอกควัน
ชนิดสะพายไหล่
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
-

2.เครื่องพ่นฝอยละออง 40,000
งบเทศบาลฯ
ชนิดเสียบปลั๊ก
ใช้ในตัวอาคาร
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ
3.เครื่องขยายเสียง
5,000
แบบกระเป๋าหิ้ว ลาโพง งบเทศบาลฯ
MP พร้อมไมค์ 10 W
จานวน 1 เครื่อง

59,000

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

งบเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์สานักงาน
4.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ขนาด
24,000 บีทียู
ราคา 33,000 บาท
จานวน 3 เครื่อง
5.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
15 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า
37.2x47x132.2 ซม.
จานวน 1 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
99,000

-

-

3 เครื่อง

-

-

1 ตู้

-

-

1 ตู้

งบเทศบาลฯ

4,000
งบเทศบาลฯ

6.ตู้เอกสารบานเลื่อน
6,000
กระจกสูงขนาดไม่น้อย งบเทศบาลฯ
กว่า 91.3x45.8x183
ซม. จานวน 1 ตู้
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

7.โต๊ะทางานขนาด
8,000
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อม งบเทศบาลฯ
เก้าอี้นั่งทางาน สาหรับ
จานวน 1 ชุด
8.เครื่องโทรศัพท์
2,000
งบเทศบาลฯ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

1 ชุด

-

-

1 เครื่อง

9.พัดลม แบบตั้งพื้น
ใบพัดขนาด 16 นิ้ว
ราคา 2,000 บาท
จานวน 3 ตัว
10.เก้าอี้พลาสติก
แบบมีพนักพิง
ราคา 250บาท
จานวน 50 ตัว
11.เก้าอี้บุผ้า
แบบมีพนักพิง
ชนิดล้อเลื่อน
จานวน 1 ตัว

-

-

3 ตัว

-

-

50 ตัว

-

-

1 ตัว

6,000
งบเทศบาลฯ

12,500
งบเทศบาลฯ

1,500
งบเทศบาลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครุภัณฑ์การแพทย์
12.เครื่องวัดความดัน
30,000
งบเทศบาลฯ
โลหิตดิจิตอล
แบบล้อเลื่อน
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
13.เครื่องคอมพิวเตอร์ 21,000
งบเทศบาลฯ
โน๊ตบุค สาหรับ
ประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
14.เครื่องพิมพ์
4,000
งบเทศบาลฯ
แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
-

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

94
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์โรงงาน
15.เลื่อยยนต์
ราคา 15,000 บาท
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
30,000
งบเทศบาลฯ

-

-

1 เครื่อง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

*สานักการช่าง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
1.รถยนต์บรรทุกดีเซล
787,000
งบเทศบาลฯ
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน
2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
แบบดับเบิ้ลแค็บ
เป็นกระบะสาเร็จรูป
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล
แค็บ 4 ประตู เป็นราคา
รวมเครื่องปรับอากาศ
ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จานวน 1 คัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง
-

-

1 คัน
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(ต่อ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง

2.รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1,500,000
4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก งบเทศบาลฯ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
3,500 CC.น้าหนักของรถ
รวมน้าหนักบรรทุก(C.V.W)
ไม่ต่ากว่า 8,000 กก. พร้อม
กระบะและเครื่องปรับอากาศ

-

-

1 คัน

3.รถจักรยานยนต์ ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

-

-

38,000

1 คัน

4.ปั้มน้าความเร็วสูง
สาหรับรถบรรทุกน้า
จานวน 1 เครื่อง

-

งบเทศบาลฯ

-

75,000
งบเทศบาลฯ

1 เครื่อง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
11,000,000
5.รถแทรคเตอร์ดันดิน
งบเทศบาลฯ
ตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อ
เดียวกัน ความจุกระบอกสูบ
ไม่เกิน 9 ลิตร ความเร็วใน
การเดินทางไม่น้อยกว่า
10 กม./ชม. พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศจานวน 1 คัน
6.เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์
25,000
เบนซิน น้าหนักของเครื่องตบดิน งบเทศบาลฯ
ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบด
อัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็ว
ในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง
ต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง
-

-

1 คัน

-

-

1 เครื่อง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ต่อ)
7.แผ่นแทรคตีนตะขาบ
ชนิดเหล็ก สาหรับรถขุดไฮโดริค
ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZAXIS 27 U
จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง
-

8.รถบดอัดสั่นสะเทือน แบบ
2,500,000
ผสม น้าหนักปฏิบัติงานไม่น้อย งบเทศบาลฯ
กว่า 3.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล 4
จังหวะ หน้าล้อเล็ก 1 ล้อ หลัง
ล้อยาง 4 เส้น ติดตั้งสัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน ชนิดฐานเป็น
พลาสติก มาตรฐาน ISO 14001
พร้อมเทรลเลอร์ แบบลากจูง
ชนิด 4 ล้อ จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์สานักงาน
9.แทงค์น้า ขนาดบรรจุ
6,000 ลิตร หนา 4 มิลลิเมตร
จานวน 1 ใบ

-

450,000

1 คัน

งบเทศบาลฯ

-

-

1 คัน

-

70,000

1 ใบ

งบเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
10. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 AV ราคา 3,200 บาท
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
11.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
(แบบสะพาย) ขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด
และชุดเอ็นตัดหญ้า
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์การเกษตร
12.เครื่องย่อยกิ่งไม้ เครื่องยนต์
ดีเซล ขนาด 11.5 แรงม้า
สามารถย่อยกิ่งไม้ขนาด
1-6 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง
6,400

-

-

2 เครื่อง

10,500

-

1 เครื่อง

150,000

1 เครื่อง

งบเทศบาลฯ

-

งบเทศบาลฯ

-

-

งบเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

13.เลื่อยยนต์ ขนาด 12-13 นิ้ว
มีปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี
ขนาด 2.0 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง

-

14.เครื่องตัดไม้(ก้านยาว)
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมระบบ
โซ่ยาว 12 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

-

15. เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง
ขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล
(แบบลากจูง) จานวน 1 เครื่อง
16.เครื่องสูบน้าชนิดหอยโข่ง
ท่อดูดส่ง 80-65 มม.
สูบน้าได้ 40 ลบ.ม./ชม.
24 เมตร ขับด้วยมอเตอร์
7.5 HP 380V.3PH 50Hz.
จานวน 2 เครื่อง
พร้อมตู้ควบคุม

-

22,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

1 เครื่อง

-

2 เครื่อง

550,000

1 เครื่อง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

สานักการช่าง

งบเทศบาลฯ

50,000
งบเทศบาลฯ

-

งบเทศบาลฯ

-

-

300,000
งบเทศบาลฯ

2 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นาน้าเสียจากชุมชน
บริเวณถนนนามอญ
เข้าสู่ระบบรวบรวม
น้าเสียของเทศบาล
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด 1.5 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง
18.เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
19.ปั้มน้าซับเมอร์ส
ขนาด 4 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

13,000

-

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

งบเทศบาลฯ

26,000
งบเทศบาลฯ

70,000
งบเทศบาลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์สารวจ
20.จัดซื้อกล้องระดับ
ขนาดกาลังขยาย 30
เท่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

34,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

1 ตัว

-

-

1 อัน

งบเทศบาลฯ

21.จัดซื้อล้อวัด
13,000
ระยะทาง สามารถวัด งบเทศบาลฯ
ระยะทางได้ถึง 10
กิโลเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางรอบ
วงล้อ ขนาด 300
มิลลิเมตร อ่านค่าได้
ละเอียด 10 เซนติเมตร
จานวน 1 อัน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22. จัดซื้อหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 50 KVA
จานวน 1 เครื่อง
พร้อมขยายเขตและ
ติดตั้งมิเตอร์ 1 ชุด

23. ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 100
KVA. พร้อมอุปกรณ์
บริเวณเชิงสะพาน
อุรุพงษ์ จานวน
1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

540,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง

-

-

1 เครื่อง

เพิ่มกระแสไฟฟ้า
เพื่อให้เครื่องสูบน้า
ส่งน้าเสีย
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสูบน้าเสีย
และน้าผิวดิน
บริเวณเชิงสะพาน
อุรุพงษ์

-

-

1 เครื่อง

- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสูบน้าเสีย
และน้าผิวดิน
บริเวณเชิงสะพาน
อุรุพงษ์

งบเทศบาลฯ

250,000
งบเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

24. จัดซื้อกรอบซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติ
- กรอบซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพร้อมฐาน
ขนาด 1.20x2.00
เมตร ตราสัญลักษณ์
พุ่มเงินพุ่มทองข้อความ
ทรงพระเจริญ ชื่อ
หน่วยงานและรูปพระ
บรมฉายาลักษณ์
จานวน 1 ชุด
- กรอบซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพร้อมฐาน
ขนาด1.50x3.00 เมตร
ตราสัญลักษณ์พุ่มเงิน
พุ่มทอง ข้อความทรง
พระเจริญชื่อหน่วยงาน
และรูปพระบรมฉายา
ลักษณ์ จานวน 1 ชุด

-

-

100,000

1 ชุด

งบเทศบาลฯ

-

-

140,000
งบเทศบาลฯ

1 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีเครื่องมือ
ปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและ
เพียงพอ

สานักการช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กรอบซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพร้อมฐานขนาด
3.00x5.00 เมตร
ตราสัญลักษณ์พุ่มเงิน
พุ่มทอง ข้อความทรง
พระเจริญชื่อหน่วยงาน
และรูปพระบรมฉายา
ลักษณ์ จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

150,000
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง

106
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
พนักงานครู
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

*กองการศึกษา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
44,000

-

-

2. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา จานวน 1เครื่อง

3,300

-

-

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

6,400

-

-
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
4. รถจักรยานยนต์
แบบเกียร์ธรรมดา
ขนาดปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 120 ซีซี
จานวน 1 คัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศูนย์
วัดโคก)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
5. เครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนที่ ลาโพง
ขนาดไม่น้อยกว่า 15
นิ้ว พร้อมไมโครโฟน
แบบไร้สาย จานวน 1ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
52,000

-

-

15,000

-

-
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์สานักงาน
6.เก้าอี้โซฟา ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 190
ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 72
ซม. สูงไม่น้อยกว่า
77 ซม. จานวน 1 ตัว
พร้อมโต๊ะวางของ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
52 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 92 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 38 ซม. จานวน 1
ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,300

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ตัว

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

*กองสวัสดิการสังคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
ราคา 16,000 บาท
จานวน 2 ชุด
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)
ราคา 4,300 บาท
จานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 AV
ราคา 3,200 บาท
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการ
สังคม
32,000

-

-

2 ชุด

-

-

2 เครื่อง

-

-

2 เครื่อง

งบเทศบาลฯ

8,600
งบเทศบาลฯ

6,400
งบเทศบาลฯ
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
4. รถจักรยานยนต์
55,000
ขนาดปริมาตรกระบอก งบเทศบาลฯ
สูบไม่ต่ากว่า 120 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ
จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์สานักงาน
5. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 22,000
งบเทศบาลฯ
ราคา 22,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการ
สังคม
-

-

1 คัน

-

-

1 เครื่อง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สถานธนานุบาลฯ 1
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.ตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.เครื่องทาน้าเย็น จานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองเพชบุรี 1

7,000

-

-

2 ตู้

-

-

4 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

งบสถานธนานุบาลฯ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 AV
ราคา 3,200 บาท จานวน 4 เครื่อง
3.เครื่องอ่านบาร์โค๊ต ชนิดมือถือ
จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
แบบความเร็วสูง จานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องอ่านบัตรประชาชน
จานวน 1 เครื่อง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

12,800
งบสถานธนานุบาลฯ 1

16,050
งบสถานธนานุบาลฯ 1

18,725
งบสถานธนานุบาลฯ 1

12,840
งบสถานธนานุบาลฯ 1

12,800
งบสถานธนานุบาลฯ 1
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สถานธนานุบาลฯ 2
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแคร่สั้น
ราคา 22,000 บาท
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองเพชบุรี 2

44,000
งบสถานธนานุบาลฯ 2

-

-

2 เครื่อง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.1 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 งานวันที่ระลึกการ
เพื่อจัดงานราชพิธี
ก่อตั้งสถานธนานุบาล และเพื่อเป็นการ
(สถานธนานุบาลฯ 1) เผยแพร่การปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลฯ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมวันที่ระลึก
การก่อตั้งสถานธนานุ
บาล

33 งานวันที่ระลึกการ
เพื่อจัดงานราชพิธี
ก่อตั้งสถานธนานุบาล และเพื่อเป็นการ
(สถานธนานุบาลฯ 2) เผยแพร่การปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลฯ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมวันที่ระลึก
การก่อตั้งสถานธนานุ
บาล

34 โครงการทาสีอาคาร
สถานธนานุบาลฯ 2

- ทาสีอาคารของ
สถานธนานุบาล
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 2

- เพื่อปรับปรุงสีอาคาร
ของสถานธนานุบาล
เมืองเพชรบุรี 2
ให้ดีขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

30,000

30,000

30,000

งบสถานธนานุบาลฯ 1 งบสถานธนานุบาลฯ 1 งบสถานธนานุบาลฯ 1

30,000

30,000

30,000

งบสถานธนานุบาลฯ 2 งบสถานธนานุบาลฯ 2 งบสถานธนานุบาลฯ 2

200,000
งบสถานธนานุบาลฯ 2

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กิจกรรมต่างๆ ที่
ดาเนินการ

สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองเพชบุรี 1

กิจกรรมต่างๆ ที่
ดาเนินการ

สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองเพชบุรี 2

- เพื่อปรับปรุงสี
อาคารของสถาน
ธนานุบาลเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 2
ให้ดีขึ้น เหมาะแก่
การมาใช้บริการ

สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองเพชบุรี 2

1 แห่ง

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน
ปี 2560 - 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ด้านที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดเวที
- เพื่อให้องค์กร
ประชาคมเมือง
ประชาคมเมือง
เทศบาลเมืองเพชรบุรี เพชรบุรีมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาเทศบาล รวมถึง
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดเวทีประชาคม
40,000
40,000
40,000 - ข้อเสนอแนะ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ปัญหาความ
เมืองเทศบาลเมือง
เพชรบุรี เพื่อรับฟัง
ต้องการจาก
ความคิดเห็นของ
ที่ประชุมประชาคม
ประชาชนในเขต
ได้รับการแก้ไข
เทศบาลและภาค
และนาบรรจุใน
ราชการต่างๆ ในการ
แผนพัฒนาเทศบาล
จัดทาแผนพัฒนา
ร้อยละ70
เทศบาลและกิจกรรม
อื่นๆไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาคมเมือง
เทศบาลเมือง
เพชรบุรีได้แสดง
ความคิดเห็น
เสนอแนะปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลฯ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการเทศบาล
เมืองน่าอยู่
สู่เมืองไทยแข็งแรง
(สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)

- เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น้าเพชรบุรี
- เพื่อให้แม่น้าเพชรบุรี
มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีความสะอาด
สวยใส ไร้มลพิษ

- จัดกิจกรรม
ปรับปรุงคุณภาพน้า
แม่น้าเพชรบุรี
โดยใช้จุลินทรีย์
บาบัด 3 ครั้ง/ปี

3 โครงการยกระดับ
การบริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

- เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจภารกิจงานของ
เทศบาลและมีส่วนร่วม
ในการเสนอ
ความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา
ยกระดับการบริการ
สาธารณะของเทศบาล
ให้ได้รับความพึงพอใจ

- จัดกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจในภารกิจ
งานของเทศบาลแก่
ประชาชนในชุมชนและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ประชาชนผู้รับบริการ
กับเจ้าหน้าที่เทศบาล
ผู้ให้บริการ จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวนประชาชน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ที่มาร่วมกิจกรรม - จานวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม

งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูดูแล
แม่น้าเพชรบุรี
อย่างต่อเนื่อง
- แม่น้าเพชรบุรี
มีทัศนียภาพที่ดี
สะอาด สวยใส
ไร้มลพิษ

กอง
สาธารณสุขฯ

- เทศบาลมีเกณฑ์
มาตรฐานในการ
จัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลที่เป็น
ความพึงพอใจร่วมกัน
ระหว่างประชาชน
ผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

สานักการช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 1.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการจัดทาแผน - เพื่อส่งเสริม
แม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ประสิทธิภาพการ
ทางานของคณะทางาน
แผนชุมชน สร้างการ
บริหารจัดการที่ดี
ด้านงานพัฒนาชุมชน
ทบทวนและจัดทาแผน
ชุมชน เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชน
ทั้ง 17 ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- แกนนาชุมชน
30,000
30,000
30,000 - มีข้อมูลในการจัด
ทั้ง 17 ชุมชน พร้อม งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สาธารณูปโภค
คณะทางานแผนชุมชน
ครบถ้วนทุกชุมชน
ตาบลที่ราบและ
- มีแนวทางพัฒนา
ตาบลคลองกระแชง
และส่งเสริม
ร่วมกันทบทวนและ
คุณภาพชีวิต
จัดทาแผนชุมชน
จานวน 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ชุมชนจะมีแผน
ชุมชนในการบริหาร
จัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาชุมชน
ทั้ง 17 ชุมชน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของ
ประชาชน
- มีการทบทวน
แผนเดิม

กองสวัสดิการ
สังคม

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.3 การสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาล
ให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างเทศบาลกับประชาชน
ปี 2560 - 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ด้านที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

1 โครงการบริหาร
จัดการองค์ความรู้
ในองค์กร
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ให้บุคลากรของเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจหลักการ
และแนวคิดในองค์กร
-สามารถรวบรวมความรู้
ในส่วนการงานที่รับผิดชอบ
มาจัดระบบและพัฒนาให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ
-เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรได้ศึกษาค้นคว้า
แสดงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ
-เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านต่าง ๆ

-บุคลากรของเทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจหลักการและแนวคิด
ในการจัดการความรู้ในองค์กร
มากขึ้น
-บุคลากรของเทศบาลสามารถ
รวบรวมความรู้ในส่วนการงานที่
รับผิดชอบมาจัดระบบและ
พัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
-บุคลากรในองค์กรได้ศึกษา ค้น
กว้าแสดงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ
-บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านต่าง ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-มีศูนย์บริการ
งบเทศบาลฯ องค์ความรู้ของ
เทศบาลเพื่อให้
บุคลากรของ
เทศบาลได้ศึกษา
ค้นคว้าสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านต่าง ๆ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-บุคลากรของเทศบาลมีความรู้

สานักปลัด
เทศบาลฯ

ความเข้าใจและรับทราบถึง
ประโยชน์ของการจัดการความรู้
ในองค์กร
-มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการจัดการความรู้ในแต่ละ
ส่วนการงานของเทศบาล
-ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการใส่ใจ
และแบ่งปันอันเป็นฐานของ
สังคมแห่งการเรียนรู้
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
วิชาการฯ

2 โครงการจัดทา
เอกสารรายงาน
กิจการเทศบาลฯ

- เพื่อรายงานสรุปผล - จัดพิมพ์เอกสาร
การดาเนินงานด้าน รายงานกิจการเทศบาลฯ
ต่างๆของเทศบาลฯ จานวน 5,000 เล่ม
ในรอบปีให้ประชาชน
ได้รับทราบ

400,000

400,000

400,000 - ระดับความ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ พึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาลฯ

- ประชาชนได้ทราบถึงการ
ดาเนินงานของ เทศบาลฯ
และมีข้อมูลในการตรวจ
ติดตามงานของ เทศบาลฯ

3 โครงการจัดทา
เอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเทศบาลฯ

- เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
การดาเนินงานต่างๆ
ของ เทศบาลฯ
ให้ประชาชนรับทราบ

800,000

800,000

-ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
กอง
ข่าวสารการดาเนินงานต่างๆ วิชาการฯ
ของเทศบาลและสามารถ
สามารถตรวจสอบติดตาม
ได้อย่างต่อเนื่อง

- จัดพิมพ์เอกสาร
ข่าวเทศบาลฯ
(พระปรางค์สาร) จานวน
6,350 ฉบับ/เดือน

800,000 - ระดับความพึง
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ พอใจของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาล
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

4 โครงการวารสาร
การศึกษาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่งาน
กิจกรรมการจัด
การศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด 4 โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(วัดโคก)สู่สาธารณชน
- เพื่อสร้างความ
เข้าใจถึงนโยบาย
การจัดการศึกษาและ
ผลผลิตทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
95,000
95,000
95,000 1.จัดวารสาร
- จัดทาวารสารการศึกษา
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ การศึกษาท้องถิ่น
ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดฯ
เพื่อเผยแพร่
4 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
ข่าวสารอย่างน้อย
เล็ก(วัดโคก)และศูนย์เยาวชน
ปีละ 1 ฉบับ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จานวน
2.ครู นักเรียน
3¸400 ฉบับ/ปี
ชุมชน หน่วยงาน
- ขนาด A4 จานวน 4 คู่
16 หน้า กระดาษ 70 แกรม
ได้รับวารสาร
พิมพ์ 4 สี
การศึกษา 100%
- จัดทาปีการศึกษาละ 1 ฉบับ
3.ความพึงพอใจ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
จากผู้รับวารสาร
- วารสารการศึกษาท้องถิ่นใช้
การศึกษาอยู่ใน
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ระดับมาก
และกิจกรรมการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ผู้ปกครอง
ชุมชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการศึกษา
อย่างถูกต้อง
2. ประชาชน
และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้เห็นถึง
การพัฒนาและ
การจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการจัดเก็บข้อมูล - เพื่อให้ทราบถึงระดับ
พื้นฐานชุมชนเทศบาล การพัฒนาคุณภาพ
เมืองเพชรบุรี
ชีวิตขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
- เพื่อนาข้อมูลที่จัดเก็บ
ได้ใช้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 60,000
60,000
60,000 - แบบสอบถาม
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ข้อมูลพื้นฐาน
ในเขตชุมชนเมือง
ครัวเรือนในเขต
จานวน 5,000
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ครัวเรือน
จานวน 5,000
ครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เทศบาลฯ
สามารถใช้ข้อมูลที่
ได้จากการจัดเก็บ
กาหนดแนวทาง
การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับ
ประชาชน

กองสวัสดิการ
สังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ปี 2560 - 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ด้านที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

1 โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

-เพื่อสนับสนุนให้
พนักงานเทศบาลได้
ออกกําลังกายและ
สร้างความสามัคคี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-จัดการแข่งขันกีฬา
150,000 150,000 150,000 -จัดการแข่งขันและ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ระหว่างเทศบาล
-ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
การแข่งขัน
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงานเทศบาลมี
ความสามัคคีและใช้
เวลาว่างออกกําลัง
กาย

สํานักปลัด
เทศบาลฯ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

2 โครงการกฎหมาย
ชาวบ้าน

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดอบรมให้ความรู้
20,000
20,000
20,000 - ร้อยละ 50 ของผู้
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เข้ารับการอบรม
กับผู้นําชุมชนและ
ประชาชนในเขต
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
เทศบาลทั้ง 17 ชุมชน
ตามกฎหมายและ
เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกิดประโยชน์ใน
เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน จํานวน
ชีวิตประจําวัน
1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อื่นได้

กองวิชาการฯ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

- เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคให้กับเด็กแรกเกิด 12 ปี
- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
ป้องกันโรคที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีนไม่เกิดการ
ระบาดของโรค
-ผู้ปกครองตระหนักถึงการ
นําบุตรมารับวัคซีนตาม
กําหนดนัด

4 โครงการณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรควัณโรค

- เพื่อการมีส่วนร่วมใน - ประชาชนในเขต
การป้องกันควบคุมโรค เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ของประชาชนเพื่อ
- อสม.
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ในการป้องกัน
โรค

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เด็กแรกเกิด-5 ปี ที่มารับ 30,000
30,000
30,000 - เด็กแรกเกิด-5 ปี
บริการวัคซีนที่ศูนย์บริการ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เด็กนักเรียนระดับ
สาธารณสุขและติดตามเด็ก
ชั้น ป.1,ป.6 และ
ที่ไม่มารับบริการวัคซีนตาม
ประชาชนทั่วไป
นัด
ได้รับวัคซีนป้องกัน
- เด็กนักเรียนชั้น ป.1 และ
โรคและปลอดภัย
ป.6 ในสังกัดเทศบาลฯ
จากโรคติดต่อที่
ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ
ทุกคน
ป้องกันได้ด้วย
- ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ
วัคซีน
ในการรับวัคซีนตาม
รัฐบาลกําหนดเช่นวัคซีน
คอตีบ,วัคซีนไข้หวัดใหญ่

10,000

10,000

10,000

- ประชาชน , อสม.
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ในการป้องกัน
- ประชาชน , อสม.
ผู้ป่วย ป้องกัน
ตนเองได้ ไม่ป่วย
เป็นโรควัณโรค
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เด็กแรกเกิด -12ปี กองสาธารณสุข
ได้รับวัคซีนตาม
และสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์อายุ
- ผู้ปกครองเด็ก
ที่มารับวัคซีนมี
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ประชาชนได้มี
สุขภาพแข็งแรงมี
ภูมิต้านทานต่อโรค
- ประชาชนมีความรู้
กองสาธารณสุข
และป้องกันตนเองจาก และสิ่งแวดล้อม
โรควัณโรคได้
- อสม.เผยแพร่ความรู้
เรื่องโรควัณโรค
- ผู้ป่วยวัณโรคหายป่วย
กับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นได้
- ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย
โรควัณโรค
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการป้องกัน
สุขภาพเชิงรุกในการ
ดูแลตนเองห่างไกล
โรคติดต่อ

- เสริมสร้างความรู้
- ประชาชนทั่วไป
ความเข้าใจในการ
- อสม.
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ - อสม.จิว๋
เช่น โรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดต่อที่กลับมา
ระบาดซ้ํา

6 โครงการรณรงค์ชุมชน
เข้มแข็งป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

- เพื่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันควบคุมโรค
ของประชาชนเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ในการป้องกัน
โรค

7 โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
เอดส์

- เพื่อเผยแพร่
- ประชาชนและกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ความรู้ใน เด็กวัยรุ่นในเขต
การป้องกันโรคเอดส์
เทศบาลฯ
- ประชาชนตระหนักรู้ถึง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอดส์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000

- ประชาชน , อสม.
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ผู้ป่วย ป้องกัน
ตนเองได้จากโรค
อุบติใหม่ ไม่ป่วย
ด้วยโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

-โรงเรียนในเขต
20,000
20,000
20,000 -อัตราป่วยโรค
เทศบาล ประชาชนใน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ไข้เลือดออกลดลง
เขตเทศบาล
-ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน
-อสม.
-ประชาชนและกลุ่มเด็ก
40,000

40,000

40,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชน
สามารถป้องกัน
ตนเองจาก
โรคติดต่อระบาด
- ไม่มีการแพร่
ระบาดในพื้นที่เขต
เทศบาลฯ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-ประชาชนในพื้นที่
กองสาธารณสุข
นักเรียนและเยาวชน และสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาลรู้จัก
ป้องกันตนเองจากโรค
และสามารถช่วย
ควบคุมการระบาดใน
พื้นที่ของตนได้

- อัตราป่วยรายใหม่ - ประชาชนและ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ลดลง
เด็กวัยรุ่นได้รับ
ความรู้สามารถ
เลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้และตระหนักใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
และพฤติกรรมให้
เหมาะสม
- เพื่อคัดกรองเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพให้ได้รับ
การดูแลรักษาสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสม
โครงการเติมรัก เติมใจ - เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงวัยเป็นสุข
ที่เหมาะสม มีอายุยืนยาว
และแข็งแรงสมวัย
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของไทย
- เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้สูงอายุกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน

- ให้ความรู้การดูแล
30,000
30,000
30,000 - นักเรียนในโรงเรียน
สุขภาพแบบองค์รวม งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เทศบาลทั้ง 4 แห่ง
และตรวจสุขภาพเด็ก
และโรงเรียนศึกษา
นักเรียนในโรงเรียน
ปัญญาได้รบั การ
เทศบาล 4 แห่ง และ
ตรวจสุขภาพและ
โรงเรียนศึกษาปัญญา
คําแนะนําการดูแล
- สรุปผลการตรวจและ
สุขภาพ ร้อยละ 90
ประเมินผล

- เด็กมีพฤติกรรม
สุขภาพถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย
และมีสุขภาพดี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

9

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
300,000 300,000 300,000 - ร้อยละ 80 สมาชิก
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ชมรมอายุยืน
ระหว่างชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม
- จัดทําการ์ดอวยพร
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
จํานวน 5,500 ใบ
- จัดอบรมดูแลสุขภาพ
ผู้สูงวัย กาย-ใจ เป็นสุข
จํานวน 600 คน แบ่ง
อบรม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน

- ผู้สูงอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีพลัง
ต่อสู้ชีวิตอย่างมี
คุณค่า มีประโยชน์
ต่อลูกหลาน และ
บุคคลรอบข้าง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับคําปรึกษา แนะนําที่
ถูกต้อง เหมาะสมและ
ได้รับประสบการณ์
การเพิ่มพูนทักษะ
การฝึกแก้ปัญหาและ
พัฒนา EQ
- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการ
รวมกลุ่มจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์และเสริมสร้าง
ความสุข
11 โครงการฝึกอบรมผู้นํา - เพื่อให้เด็กมีความรู้
เด็กด้านสาธารณสุข ความเข้าใจ การดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว
ในชุมชน
และช่วยเหลือสังคม
(ค่าย อสม.จิ๋ว)
- เพื่อพัฒนาศักยภาพความ
เป็นผู้นําเด็กให้เป็นผู้นํา
สุขภาพในชุมชนเกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

10 โครงการพัฒนาศูนย์
เพื่อนใจ To Be
Number One

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 300,000 320,000 350,000 - โรงเรียนและชุมชน
“ค่ายเพื่อนช่วยเพื่อน” งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมอบรมจัด
จํานวน 110 คน เวลา
กิจกรรม To Be
3 วัน 2 คืน
Number One
- จัดกิจกรรม To Be
ร้อยละ 100
Number One ใน
โรงเรียน 10 แห่งและ
ชุมชน 1 แห่ง
- จัดประชุมติดตามผล
การดําเนินงาน 1 ครั้ง

- เด็กและเยาวชนที่ กองสาธารณสุข
ได้เข้ารับการ
และสิ่งแวดล้อม
ฝึกอบรม มีการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีการจัด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
สังคม

- จัดค่าย อสม.จิ๋ว
280,000 300,000 300,000 - ร้อยละ 80 ของ
ภาคฤดูร้อน จํานวน 200 งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เด็กที่ผ่านการอบรม
คน แบ่งอบรม 4 รุ่น ๆ
สมัครเป็น อสม.จิ๋ว
ละ 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์
เทศบาลเมือง
เรียนรู้ อสม.จิ๋ว ชุมชน
เพชรบุรี
พระนครคีรีและศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่
รุ่นละ 1 วัน
- ติดตามผลทุก 3 เดือน

- เด็กมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน
- ชุมชนเข้มแข็งมี
ภูมิคุ้มกัน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

12 โครงการสุขภาพดี
วิถีไทย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ครอบครัว และมีส่วน
ร่วมพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามวิถีไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ฝึกอบรมการดูแล
440,000 450,000 450,000 - จากแบบประเมิน
สุขภาพแบบองค์รวมใน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ความพึงพอใจ
แนวทางที่สอดคล้องกับ
ร้อยละ 70 ของ
ธรรมชาติของมนุษย์ใน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การดําเนินชีวิตและเป็น
มีความพึงพอใจ
การดูแลที่ประสาน
เกิดการมีส่วนร่วม
ร่างกาย จิตใจ วิญญาณ
ในชุมชน
และการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขในสังคม
จํานวน 700 คน ณ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน
เขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี
- ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม “ปรับเปลี่ยน
ชีวิต ฟิต แอนด์ เฟริ์ม”
จํานวน 100 คน (3 วัน
2 คืน)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนมี
สุขภาพดี มี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

13 โครงการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญา พัฒนา
สุขภาพผู้สูงวัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
14 โครงการสายใยรัก
และหลังคลอด มีความรู้
แห่งครอบครัว
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการดูแลสุขภาพตนเอง
เด็กในครรภ์และ
เด็กแรกเกิด
2. สร้างความรักและ
ความผูกพันให้เกิดขึ้น
ในครอบครัว ด้วยการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดอบรมเสริมความรู้
730,000 750,000 750,000 - จากแบบประเมิน
การดูแลสุขภาพและ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ความพึงพอใจ
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง 17 ชุมชน จํานวน 700
มีความพึงพอใจ
คน แบ่งอบรม 10 รุ่นๆ ละ
ร้อยละ 80
1 วัน
- จัดตั้งชมรมอายุยืน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
- จัดศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ จํานวน 200 คน
แบ่ง 2 รุ่นๆ ละ 3 วัน 2 คืน
- เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอด บ่ายวัน
อังคาร พุธ จํานวน 120 คน
- เสริมความรู้การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีภายใน
ครอบครัว
- จัดวัสดุอุปกรณ์การสาธิต
การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด
จํานวน 120 ชุด
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เสริมสร้างความรู้การดูแล
สุขภาพเด็ก

30,000

30,000

30,000

- หญิงตั้งครรภ์,
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ หลังคลอด และ
เด็กแรกเกิด เขต
เทศบาลฯ ได้รับ
คําแนะนําการดูแล
สุขภาพ ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ผู้สูงอายุมีการ
กองสาธารณสุข
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
การดูแลสุขภาพและ
มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องเหมาะสม
กับวัย

- เด็กแรกเกิดมี
สุขภาพ สมบูรณ์
แข็งแรง
- เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ขึ้นในครอบครัว
- เด็กที่เลี้ยงดูด้วย
ความรักความอบอุ่น
จะหล่อหลอมให้เด็ก
เติบโตเป็นเด็กแข็งแรง
ฉลาด อารมณ์ดี จิตใจ
ดี มีความสุข

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

15 โครงการอบรม
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะการดูแล
ผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัว
และในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้ญาติผู้ดูแล
หรืออาสาสมัครได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในครอบครัว
และในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- กลุ่มอาสาสมัครที่มี
310,000 320,000 320,000 - จากแบบทดสอบ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ความรู้อาสาสมัคร
สมาชิกผู้สูงอายุใน
ครัวเรือน เขตเทศบาล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เมืองเพชรบุรี จํานวน
มีความรู้และทักษะ
100 คน
การดูแลผู้สูงอายุ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 70

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ญาติผู้ดูแลหรือ
กองสาธารณสุข
อาสาสมัครมีความรู้ และสิ่งแวดล้อม
ความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงตามวัย
และโรคผู้สูงอายุและ
ได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัว รวมทั้งใน
ชุมชนได้อย่างถูกต้อง
- ญาติผู้ดูแลหรือ
อาสาสมัครดูแล
สุขภาพมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

16 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ
แต่งผม – เสริมสวย

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ให้แก่คณะกรรมการ
และสมาชิกชมรม
ผู้ประกอบการร้าน
แต่งผม-เสริมสวย ใน
เขตเทศบาลฯ
- ยกระดับมาตรฐาน
ร้านแต่งผม-เสริมสวย
ในเขตเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดฝึกอบรมให้กับ
30,000
30,000
30,000 - จํานวนผู้เขารับ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ การฝึกอบรมและ
คณะกรรมการและ
สมาชิกชมรม
ศึกษาดูงาน
ผู้ประกอบการร้าน
- จํานวนร้านที่ได้
แต่งผม-เสริมสวย
มาตรฐาน
จํานวน 50 คน
- จัดทัศนศึกษาดูงาน
แก่คณะกรรมการ
ชมรมและ
ผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผม-เสริมสวยจํานวน
1 ครั้ง
- ตรวจแนะนําด้าน
สุขาภิบาลร้านแต่งผมเสริมสวย ในเขต
เทศบาลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้ด้าน
การสุขาภิบาล ร้าน
แต่งผม-เสริมสวย
เพิ่มขึ้น
- ร้านแต่งผมเสริมสวย ในเขต
เทศบาลฯ ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

17 โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่สู่ชุมชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพได้รับการบําบัด
รักษาอย่างทั่วถึง
- เพื่อลดอัตราการป่วย
ที่เกิดขึ้นในชุมชนเขต
เมืองและเพื่อเป็นการ
ให้บริการเชิงรุกในด้าน
การรักษาพยาบาล
- เพื่อเผยแพร่
,ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การแพทย์ และการ
สาธารณสุขแก่
ประชาชนในชุมชน
- เพื่อให้การปฐม
พยาบาลแก่ผู้ร่วมงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ประชาชนทั่วไปใน
100,000 100,000 100,000
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
เขตเทศบาล ทั้ง 17
ชุมชน ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพในการออก
หน่วยเคลื่อนที่ของ
เทศบาล และ
ประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมได้รับการดูแล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในการร่วมกิจกรรม,
ประเพณีของเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ออกหน่วย
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลฯได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข
อย่างครอบคลุม
2.ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ตลอดจน
สามารถนําไปใช้ใน
การดูแลแนะนําคน
ในครอบครัวและ
ชุมชนได้
3.ผู้ร่วมกิจกรรม
ของเทศบาลได้รับ
การปฐมพยาบาล
หากมีอุบัติเหตุ
หรือความเจ็บป่วย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

18 โครงการบริการ
สุขภาพที่บ้าน
(Home Health Care
Services)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพยาบาล
และติดตามผลการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย
เรื้อรัง เช่น ผู้ป่วย
อัมพฤกษ์ อัมพาต
ผู้ป่วยที่ต้องนอนนาน
และใส่สายให้อาหาร
ทางจมูก,ผู้ป่วยที่ใส่
สายสวนปัสสาวะ,
ผู้ป่วยมีแผลกดทับฯลฯ
- เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ป่วย และ
ญาติส่งเสริมศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของบุคคลและ
ครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วย 50,000
50,000
50,000 - ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่
ที่นอนติดเตียงที่บ้าน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ นอนติดเตียงที่บ้าน
ได้รับการพยาบาลที่ตรง
ได้รับการพยาบาล
กับปัญหาอย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 95 เพื่อลด
ภาระปัญหาของ
ครอบครัว

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ผู้ป่วยด้วยโรค
เรื้อรังและญาติ
ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องที่บ้าน
ประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปรับ
บริการที่
สถานพยาบาล เกิด
มีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.ผู้ป่วยและญาติมี
ความรู้ ความเข้า
ใจในการพยาบาล
ตนเอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

19 โครงการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการลด
ปัญหาภาวะแทรกซ้อน
และความพิการใน
ผู้ป่วยเรื้อรังใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในศูนย์บริการ
สาธารณสุขมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
ตนเอง เพื่อลดความ
พิการจากโรคได้
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังร้อย
ละ 90 ที่มารับการ
รักษา ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขได้รับการ
ตรวจตาตรวจเท้าจาก
ผู้ชํานาญการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้ป่วยเรื้อรังจากโรค
50,000
50,000
50,000 - ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- ผู้ป่วยโรค
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เบาหวาน ความดัน เบาหวานที่มารับ
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 90
โลหิต ทุกรายที่มารับ การรักษา ณ
ที่มารับบริการรักษา ณ
บริการรักษา ณ
ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข ได้รับ
ทุกคนได้รับความรู้
ได้รับการตรวจตา, การตรวจตา,
คําแนะนําในการ
ตรวจเท้า ร้อยละ 90 ตรวจเท้า ร้อยละ
ป้องกันความพิการ
90 ของผู้มารับการ
จากโรคที่ตัวเองเป็นอยู่
รักษา
- ลดความรุนแรง
และความพิการ
จากตาบอดใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
และความเสี่ยงใน
การถูกตัดเท้า
นิ้วเท้าจาก
โรคเบาหวาน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

20 โครงการให้ความรู้
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และไขมัน
ในเลือดสูงใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการกระตุ้น
เตือนให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูงมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องโรคของ
ตน และตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ
ความรุนแรงของโรค
ขึ้นได้
- ผู้ป่วยด้วย
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูง ไม่มีภาวะ
ความรุนแรงของโรค
ดังกล่าว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- กลุ่มผู้ป่วย
50,000
50,000
50,000 - ผู้ป่วยโรค
โรคเบาหวาน ความดัน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และไขมันใน
โลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูง ที่มารับการ
เลือดสูง ได้รับความรู้
รักษาในศูนย์บริการ
มีความเข้าใจในโรค
สาธารณสุข
ของตนและมีความ
ตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อป้องกันการเกิด
ความรุนแรงของโรค
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน กองสาธารณสุข
ความดันโลหิตสูง
และสิ่งแวดล้อม
และไขมันในเลือดสูง
ที่มารักษาที่
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับ
ความรู้ ในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ
สามารถลดความ
เสี่ยงในการวัด
ความรุนแรงของ
โรคแทรกซ้อนได้
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

21 โครงการทันตกรรม
เฝ้าระวัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ประชาชนทั่วไป มี
ความรู้เรื่องอนามัยช่อง
ปากและการดูแลทันต
สุขภาพ
- เสริมสร้างสุขนิสัยใน
การดูแลทันตสุขภาพ
- เพื่อควบคุมการเกิด
โรคฟันผุและปริทันต์
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ประชาชนมี
สุขภาพปากและฟันที่ดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เด็กและประชาชน
200,000 200,000 200,000 - ประชาชนและ
ทั่วไปใน 17 ชุมชน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ นักเรียนได้รับ
ได้รับการตรวจฟันและ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ให้ทันตสุขศึกษาในการ
ดูแลรักษาอนามัย
ออกหน่วยเคลื่อนที่
ในช่องปากและ
200 คน
นํามาปฏิบัติได้
- นักเรียนในโรงเรียน
รับผิดชอบ 5 โรงเรียน
ได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ร้อยละ 100
- นักเรียนได้รับการ
ตรวจฟัน ให้ทันตสุข
ศึกษาและแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวัน
ร้อยละ 100
- นักเรียนโรงเรียน
รับผิดชอบ 5 โรงเรียน
รับการอุดฟัน ขูดหินปูน
จํานวน 50 คน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-อัตราการเกิดโรค
ฟันผุลดลง
-นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป
มีสุขนิสัยที่ดี
สามารถดูแล
สุขภาพช่องปาก
ของตนเองได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

22 โครงการเขียงสะอาด
เนื้อสัตว์ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดระเบียบเขียง
จําหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูก
หลักสุขาภิบาล
- เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับ
ประทานเนื้อสัตว์ที่
ปลอดจากสารที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ตรวจ แนะนํา และ
20,000
20,000
20,000 - จํานวนเขียง
เก็บตัวอย่างเนื้อสุกร งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ จําหน่ายเนื้อสัตว์ไม่
จากเขียงจําหน่าย เพื่อ
น้อยกว่า 20 เขียง
ตรวจหาสารตกค้าง
ได้รับการตรวจและ
และเชื้อโรคอื่น ๆ ทุก
เก็บตัวอย่าง
6 เดือน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้บริโภคได้รับ
กองสาธารณสุข
ความปลอดภัยจาก และสิ่งแวดล้อม
อาหารที่ทํามาจาก
เนื้อสัตว์
- ผู้ประกอบการฆ่า
สัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขลักษณะระเบียบ
และกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

23 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

- จ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ให้กับสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ ที่ได้รับ
จัดสรร ตามหนังสือ
สั่งการกรมส่งเสริมฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน 10,000,000 10,000,000 10,000,000
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
- สําหรับจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ อัตราคนละ 20
บาท จํานวน 280 วัน
ตามจํานวนเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน และสําหรับ
นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาและนักเรียน
ระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
อัตราคนละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน ตาม
จํานวนนักเรียน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
38,400
38,400
38,400
ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
144,000 144,000 144,000
ความเร็วสูง
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
- สําหรับจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือ
จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ราย
เดือนของการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ
3. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
80,000
80,000
80,000
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของขวัญของ
รางวัลค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ สามารถ
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้
มากขึ้น

- พนักงานครูเทศบาล
และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้ตรง
หลักสูตร
- นักเรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
500,000 500,000 500,000
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
8,000
8,000
8,000
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างๆ ของพนักงานครู
เทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และนักเรียนที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาหรือ
เข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
400,000 400,000 400,000
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน
- สําหรับจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อหนังสือห้องสมุดให้กับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
6.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
- สําหรับจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

200,000

200,000

200,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ มีหนังสือ
ห้องสมุดโรงเรียน
เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน
- การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- นักเรียนมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น
- การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- นักเรียนมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

7.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
2,500,000 1,000,000 1,000,000
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและค่าใช้จ่าย
ในการทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

- การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
-นักเรียนมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น

8.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
175,000 175,000 175,000
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
-สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯปลอดภัย
จากยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9.สนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน)
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
10.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวและราย
หัวส่วนเพิ่ม (Top Up))
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสําหรับ
นักเรียนระดับก่อนประถม
และระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

28,000

28,000

28,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

9,000,000 9,000,000 9,000,000
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น

- นักเรียนมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11.สนับสนุนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ภายใน
และภายนอกอาคารเรียนหรือวัสดุ
เกี่ยวกับวิทยุที่มีไว้ใช้ในโรงเรียน
เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
ให้กับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
(วัดโคก)
12.สนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้าง
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
ในการก่อสร้างงานต่างๆ เช่น หิน ดิน
ทราย ไม้ ฯลฯ ให้กับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

65,000

65,000

65,000

งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

70,000

70,000

70,000

งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ มีวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
และวิทยุอย่างเพียงพอ

-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ มีวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

13.สนับสนุนค่าวัสดุ
80,000
80,000
80,000
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
ยานพาหนะและขนส่ง
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์รถยนต์ หรือ
รถจักยานยนต์หรือเครื่องจักร
ต่างๆ เช่น ยางรถทั้งยางนอก
ยางใน แบตเตอรี่หัวเทียน ฯลฯ
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลฯ
14.สนับสนุนค่าวัสดุเชื้อเพลิง 530,000 530,000 530,000
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
และหล่อลื่น
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหล่อลื่น หรือน้ํากลั่น
และอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้
สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องจักรกลต่างๆ ให้กับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ มีวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับ
รถยนต์ รถจักยานยนต์
หรือเครื่องจักรต่างๆ
อย่างเพียงพอ

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ มีน้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น
หรือน้ํากลั่นใช้อย่าง
พอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

15.สนับสนุนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000
20,000
20,000
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่า
จัดซื้อชุดหรืออุปกรณ์การแต่งกาย
เช่นเครื่องแต่งกายชุดฝึกต่างๆ หรือ
เครื่องแต่งกายชุดละคร ฯลฯ
ให้กับโรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์
16.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
1,300,000 1,300,000 1,300,000
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัวและ
รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up))
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

-โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์
มีชุดและอุปกรณ์การ
แต่งกายอย่างเพียงพอ

-นักเรียนมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

17.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
การจัดกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

200,000

200,000

200,000

18.สนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับ
ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน)
- สําหรับจ่ายเป็น เงินสนับสนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

120,000

120,000

120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

24 โครงการจัดทํา
แบบฝึกทักษะ
บูรณาการระดับ
ปฐมวัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีแบบฝึกพัฒนา
ทักษะทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจสังคม
และสติปัญญา
2. เพื่อเป็นคู่มือครู
ในการเตรียมการจัด
ประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับวัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

200,000 1.นักเรียนระดับ
1. นักเรียนปฐมวัยในสังกัดฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทั้ง 3 ระดับ คือ อนุบาล 1
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
อายุ 3 ปี อนุบาล 2 อายุ
ระดับดี – ดีมาก
4 ปี และอนุบาล 3 อายุ
2.มีแบบฝึกเสริม
5 ปี และศูนย์พัฒนา
ประสบการณ์
เด็กเล็กฯ (ศูนย์วัดโคก)
บูรณาการทักษะ
2. พิมพ์แบบฝึกพัฒนา
ปฐมวัยก่อนเปิด
ทักษะด้านร่างกายจิตใจ
ภาคเรียนใช้ครบทุก
สังคมและสติปัญญา ดังนี้
ระดับชั้น
อนุบาล 1 จํานวนประมาณ
3.ครูมีความพึง
1¸000 เล่ม/ปี อนุบาล 2
พอใจการใช้แบบ
จํานวนประมาณ 1¸300
ฝึกเสริม
เล่ม/ปี อนุบาล 3 จํานวน
ประสบการณ์
ประมาณ 1¸800 เล่ม/ปี
ในระดับมาก
3. พิมพ์แบบบันทึก
พัฒนาการระดับ อนุบาล
1-3 ¸พิมพ์สมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียน
ระดับอนุบาล 1 – 3

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนปฐมวัย
ในสังกัดฯทั้ง 3
ระดับและศูนย์เด็ก
เล็กวัดโคกมีแบบ
ฝึกทักษะด้าน
ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาใช้อย่าง
เพียงพอ
- นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะอย่าง
ต่อเนื่องเหมาะสม

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

25 โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
และจัดนิทรรศการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนทุกด้าน
แบบองค์รวม
2. เพื่อเผยแพร่
คุณภาพการศึกษาใน
สังกัดต่อสาธารณชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
80,000
80,000
80,000 1.โรงเรียนทุกสังกัด
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลฯ
1.นักเรียนทั้งในและ
นอกสังกัดฯ ประมาณ
เข้าร่วมกิจกรรม
17 โรงเรียน ผู้ปกครอง
แข่งขันทักษะทาง
ชุมชนและองค์กรต่างๆ
วิชาการ 100%
ประมาณ 1,000 คน
(17 โรงเรียน)
2. จัดนิทรรศการ
2.ร้อยละ 80 ได้รับ
ความรู้ทางวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพ
1 กิจกรรม
ครบทุกด้าน
3. จัดฐานสาธิตความรู้
3.นักเรียน ครู
ประมาณ 10 ฐาน
ผู้ปกครองมีความพึง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พอใจอยู่ในระดับมาก
1. นักเรียนทุกคนที่
ร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้และมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ครบทุกด้าน
2.โรงเรียนในสังกัด
มีผลงานทาง
วิชาการและพัฒนา
ทักษะต่างๆ เป็นที่
ยอมรับของ
สาธารณชน

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

26 โครงการสนับสนุน
เงินอุดหนุนงานชุมนุม
ลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการรวมใจ
ถวายความจงรักภักดี
และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจการลูกเสือท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
3.เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
พัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะเจตคติ
ได้อย่างแท้จริง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
20,000
20,000
20,000
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
จัดกองลูกเสือเนตรนารี ร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
1 กอง จํานวน 10 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือ-เนตรนารีได้มี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ลูกเสือ-เนตรนารี
ได้รับการปลูกฝัง
ความรักชาติ อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและ
มีวินัยในตนเอง
- ลูกเสือ-เนตรนารี
ได้พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ
เจตคติ สามารถ
นําประสบการณ์
มาพัฒนากิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารีได้

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

27 โครงการพัฒนาสื่อ
และงานวิจัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการผลิต
สื่อที่มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนในการ
พัฒนาผู้เรียน และ
พัฒนาวิชาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
30,000
30,000
30,000 1. มีการส่งเสริม
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ การผลิตสื่อและ
1. จัดประกวดสื่อ
โรงเรียนในสังกัดฯ
งานวิจัยอย่างน้อย
กลุ่มสาระๆละ 1 ชิ้น
ปีละ 1 ครั้ง
และระดับปฐมวัยรวม
2. ร้อยละ 65 ของ
ทั้งสิ้น 37 ชิ้น
พนักงานครูในสังกัด
2. จัดประกวดงานวิจัย
ที่มีการพัฒนาสื่อ
ในชั้นเรียนระดับ
และงานวิจยั
ปฐมวัย ระดับประถม
และระดับมัธยม
รวมทั้งสิ้นประมาณ
37 ชิ้น
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูมีการพัฒนาการ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนที่
ถูกต้อง และมีสื่อที่มี
คุณภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีสื่อและ
การวิจัยที่มีคุณภาพ
ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

28 โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพ
ผู้เรียน (ค่า NT¸LAS)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพ
( ค่า NT ¸ ค่า LAS )
ของนักเรียนระดับชั้น
ป.2¸ป.3¸ป.5¸ ป.6
และ ม.2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
40,000
40,000
40,000 1.โรงเรียนในสังกัด
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ได้รับการประเมิน
1. ประเมินนักเรียน
ระดับชั้น ป.2¸ป.3¸
คุณภาพเพื่อการ
ป.5¸ป.6 และ ม.2
ประกันคุณภาพ
ทุกคน
ผู้เรียนอย่างน้อย
2. จัดซื้อข้อสอบ
ปีละ 1 ครั้ง
ระดับชั้น ป.2¸ป.3¸
2.ค่า NT¸LAS
ป.5¸ป.6 และ ม.2 เท่า
ของนักเรียนเฉลี่ย
จํานวนนักเรียน
แล้วไม่ต่ํากว่า
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
50%
1. นักเรียนต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด
2. เครื่องมือประเมิน
มีคุณภาพและมีจํานวน
เพียงพอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้มี
ความสามารถด้าน
ทักษะใน 8 กลุ่ม
สาระ และการคิด
วิเคราะห์
การสังเคราะห์การ
ประมาณค่า และ
การนําไปใช้
2. ค่า NT ของ
นักเรียนเฉลี่ยแล้ว
ไม่ต่ํากว่า 50%

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

29 โครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ
และหาตัวแทนไป
แข่งขันระดับ
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5
ระดับและ
ระดับประเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
300,000 300,000 300,000 - โรงเรียนในสังกัด
1. โรงเรียนในสังกัดฯเข้า งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สามารถเข้าแข่งขัน
ร่วมการแข่งขันความเป็น
เป็นตัวแทนใน
เลิศทางวิชาการ 3 ครั้ง/ปี
ระดับภาคและ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประเทศ
พนักงานครู ลูกจ้าง
จํานวน 10
นักเรียนและบุคลากร
กิจกรรม
ทางการศึกษาเข้าร่วม
และบูธนิทรรศการ
กิจกรรมครั้งละประมาณ
จํานวน 1 บูธ
200-300 คน
3. นักเรียนในสังกัดฯเข้า
ร่วมแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
ทั้ง 3 ระดับ คือ ปฐมวัย
ประถมและมัธยม แข่งขัน
ประมาณระดับละ 25
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีผลงาน
ทางวิชาการและ
เผยแพร่คุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดฯ
ต่อสาธารณชน
- เทศบาลเมือง
เพชรบุรีจัด
การศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4. จัดประกวดเต็นท์
นิทรรศการทางวิชาการ
จํานวน 1 เต็นท์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความสามารถและ
การแสดงออกเชิงวิชาการ
ในการแข่งขันระดับ
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5¸
ระดับภาค
และระดับประเทศ
2. เทศบาลเมืองเพชรบุรี
จัดการศึกษาในสังกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ทุกระดับการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

30 โครงการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

นักเรียนระดับช่วงชั้น
ที่ 1 (ป.1-ป.3) และ
ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-ป.6)
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯได้รับฝึกสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาที่
สามในการสื่อสารและ
เป็นพื้นฐานการเรียน
ต่อในระดับสูงต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

950,000 1.นักเรียนป.1- ป.6
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ได้เรียนรู้ภาษาจีน
1. นักเรียนในสังกัดฯ
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6 )
ขั้นพื้นฐานเฉลี่ย
และช่วงชั้นที่ 1
ร้อยละ 100
(ป.1 – ป.3)
2.ผลสัมฤทธิ์
- โรงเรียนเทศบาล 1
ทางการเรียน
ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน
ภาษาจีน ป.1 -ป.6
- โรงเรียนเทศบาล 2
เฉลี่ยร้อยละ
ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน
65 -75
- โรงเรียนเทศบาล 3
3.ได้รับรางวัล
ระดับชั้นละ 5 ห้องเรียน
แข่งขันกิจกรรม
- โรงเรียนเทศบาล 4
ภาษาจีนระดับภาค
ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน
และระดับประเทศ
2. ชั่วโมงการเรียนการ
สอนภาษาจีนช่วงชั้นที่
1¸2 ตลอดปีการศึกษา
ระดับชั้นละประมาณ
800 – 1,000 ชั่วโมง

950,000

950,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนระดับชั้น
ป.1-6 ของโรงเรียน
ในสังกัดฯ สามารถ
ฟัง พูด อ่าน และ
เขียนคําพื้นฐาน
ภาษาจีนและมี
ผลสัมฤทธิ์ รวม
เฉลี่ยร้อยละ 75%

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในสังกัดฯ
ชั้น ป.1 – 3 สามารถ
ฝึกทักษะพื้นฐาน
ภาษาจีนให้มีความ
พร้อมด้านการฟัง พูด
อ่าน และเขียน
2. นักเรียนในสังกัดฯ
ชั้น ป.4¸5 และ 6
สามารถฟัง พูด อ่าน
และเขียนคําพื้นฐาน
ภาษาจีนได้และ
มีความรู้พื้นฐาน
ในการเรียนภาษาจีน
ในระดับสูงได้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

31 โครงการกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ - ยุวกาชาด
หรือเนตรนารี ระดับ
ประถมศึกษา (ป.6)

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบ
ทบทวนกิจกรรม
วิชาลูกเสือและ
ยุวกาชาดหรือ
เนตรนารีที่ได้เรียน
มาตลอดปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.นักเรียนในสังกัด
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ชั้น ป.6 ร่วม
ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมเข้าค่ายพัก
เทศบาลฯ และคณะครูสอน
แรมลูกเสือ –
ประมาณ 400-500 คน
ยุวกาชาด 100%
2. จัดกิจกรรมเข้าค่าย จํานวน
2.นักเรียนมีความ
1 ครั้ง/ปี เข้าค่าย 2 วัน
พึงพอใจต่อ
3. จัดกิจกรรมฐานความรู้
กิจกรรมเข้าค่ายฯ
10 ฐาน
4. จัดกิจกรรมเดินทางไกล
ในระดับมาก
และผจญภัย 10 ฐาน
3.นักเรียนสอบผ่าน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กิจกรรมฐานและ
1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับ
การผจญภัย 100%
ประสบการณ์จากการอยู่ค่าย
พักแรม และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
2. ลูกเสือ-เนตรนารีมีการ
พัฒนาไปสู่การทํากิจกรรม
ลูกเสือชั้นสูงต่อไป

80,000

80,000

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีระเบียบ
วินัยร่วมกัน
ทํางานเป็นหมู่คณะ
รู้จักการแก้ปัญหา
รู้จักการเป็นผู้นํา
และผู้ตามที่ดี

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

32 โครงการ
กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ - เนตรนารี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่
1,2 และ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.เพื่อสอบวิชาลูกเสือ เป้าหมายเชิงปริมาณ
130,000 130,000 130,000 1.นักเรียนในสังกัด
1.
นั
ก
เรี
ย
นระดั
บ
ม.1
–
ม.3
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ชั้น ม.1¸ม.2 และ
โลกภาคทฤษฎีและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ปฏิบัติ
ม.3 ร่วมกิจกรรม
และคณะครูประมาณ
2.เพื่อสอบวิชาลูกเสือ 250 – 300 คน
เข้าค่ายสอบวิชา
โลก 9 วิชา ภาคทฤษฎี 2. จัดกิจกรรมเข้าค่าย จํานวน
ลูกเสือโลก 100%
1 ครั้ง/ปี เข้าค่าย 4 วัน
และภาคปฏิบัติ
( ม.1 )
3. กิจกรรมฐานลูกเสือ
3. เพื่อให้ลูกเสือ ประมาณ 15 ฐาน
2. นักเรียนสอบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เนตรนารี มีทักษะ
ผ่านวิชา
. ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน
ความรู้ในการพัฒนา 1สอบผ่
เครื่องหมายพิเศษ
านวิชาลูกเสือโลก
ตนเองให้มีคุณนิสัยที่ดี ( ม.1 )
และประดับสายยง
มีจิตสํานึกของการทํา 2. ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน
ยศ 100% ( ม.2 )
สอบผ่
า
นวิ
ช
าพิ
เ
ศษและได้
ร
บ
ั
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เครื่องหมายวิชาลูกเสือ 9 วิชา
3. นักเรียนมีพื้น
4. เพื่อให้ลูกเสือ –
ฐานความรู้วิชา
( ม.2 )
3. ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน
เนตรนารี ได้มีการ
ลูกเสือสามัญรุ่น
ได้
พ
ฒ
ั
นาตนเองอย่
า
งมี
ร
ะเบี
ย
บ
เรียนรู้จากกิจกรรม
ใหญ่และใช้สิทธิ์ใน
วินัย ร่วมกันทํางานเป็นหมู่
พัฒนาผู้เรียน
การเรียน รด.ใน
คณะ เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
และสามารถพัฒนาไปสู่การทํา
ระดับสูงได้ 100%
กิจกรรมลูกเสือชั้นสูงต่อไป
( ม.3 )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. นักเรียน ม.1
สามารถสอบผ่าน
วิชาลูกเสือโลกและ
ได้รับเครื่องหมาย
วิชาลูกเสือโลก
2. นักเรียนสอบ
ผ่านวิชา
เครื่องหมายพิเศษ
และประดับ
สายยงยศ ( ม.2 )
3. นักเรียนมีพื้น
ฐานความรู้วิชา
ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่และใช้สิทธิ์
ในการเรียน รด. ใน
ระดับสูงได้ ( ม.3 )

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

33 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้เป็น
มืออาชีพ ทั้งในด้าน
มาตรฐานวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถ และ
ทักษะทั้งในหน้าที่
และกระบวนการ
มีการพัฒนาตนเอง
ให้ทันสมัยในวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดอบรมครูในสังกัดฯ ระดับ
ปฐมวัย¸ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จํานวนประมาณ
160-180 คน จํานวน 2 ครั้ง / ปี
2. จัดการศึกษาดูงานในประเทศ
ครูในสังกัดฯ ระดับปฐมวัย¸
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
จํานวนประมาณ 160-180 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. พนักงานครูเทศบาล
ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และจริยธรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
2. พนักงานครูเทศบาลได้รับการ
พัฒนาแนวคิดในการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการงานในห้องเรียนที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของนักเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูได้รับการพัฒนา
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ครูสามารถพัฒนา
ตนเองตรงตาม
ความต้องการและ
ความต้องการและ
สนใจ
ช่วยเหลือครูได้ตรง
2. จัดอบรมครู
ประเด็น สามารถ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการจัด
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
การศึกษาของ
3. ครูมีความ
โรงเรียนในสังกัดฯ
พึงพอใจต่อ
ให้มีการจัด
โครงการฯ
ดังกล่าวในระดับมาก การศึกษาที่ดี
มีประสิทธิภาพ
สู่คุณภาพผู้เรียน

กองการศึกษา

450,000

450,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

450,000 1.ร้อยละ 80
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการโภชนาการ - ผู้ปกครองได้เห็น
สมวัย
ความสําคัญ
เรื่องอาหารและ
โภชนาการและ
ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ส่งเสริมพฤติกรรม
การกินอาหารของ
เด็ก

1.จัดอบรมให้ความรู้
ในการดูแลอาหารและ
โภชนาการของเด็กวัย
ก่อนเรียน
2.ผู้ปกครองมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในการส่งเสริมพฤติกรรม
การกินอาหารของเด็ก

35 โครงการจัดกิจกรรม 1.เพื่อเสริมสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายสัมพันธ์ใน
เทิดไท้องค์ราชัน
ครอบครัว

1.จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
สายใยรักแห่งครอบครัวใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ร้อยละ 80 ของ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ผู้ปกครอง มีความรู้
เรื่องและมีความ
ตระหนักในเรื่อง
โภชนาการเด็ก
2.ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันส่งเสริม
พฤติกรรมการกิน
อาหารของเด็ก
6,000
6,000
6,000 1.ร้อยละ 80 ของ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ครอบครัวนักเรียน
เกิดสายใยรักใน
ครอบครัว มีความ
ผูกพันมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่องอาหาร
และโภชนาการ
มีความตระหนัก
ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ส่งเสริมพฤติกรรม
การกินอาหาร
ของเด็ก

กองการศึกษา

- เกิดสายใยรักแห่ง
ครอบครัว ทุก
ครอบครัวในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

36 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
รักคุณภาพ

1.เพื่อประเมินด้านสุข
ภาวะของนักเรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็ก

37 โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาและมอบ
เกียรติบัตรนักเรียน
ดีเด่น

- เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้เกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.จัดอบรมให้ความรู้
30,000
30,000
30,000 1.ร้อยละ 80 ของ
กับผู้ปกครอง นักเรียน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ นักเรียน มีสุขภาวะ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่สมบูรณ์ และ
ให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์
เป็นไปตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
2.ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจ
- จัดให้มีพิธีมอบ
50,000
50,000
50,000 - นักเรียนและ
ประกาศนียบัตรให้กับ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ผู้ปกครองได้
นักเรียนระดับก่อน
ภาคภูมิใจใน
ประถมศึกษาและ
ความสําเร็จ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สําเร็จ
การศึกษาและมอบ
เกียรติบัตรนักเรียน
ดีเด่นด้านจริยธรรม
และวิชาการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนของศูนย์
มีสุขภาวะที่สมบูรณ์
และเป็นไปตาม
มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

- ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความ
ภูมิใจและเห็น
ความสําคัญของ
การศึกษา

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

38 โครงการอบรม
เยาวชนสัมพันธ์เพื่อ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

39 โครงการอบรม
จริยธรรม
(ค่ายพุทธบุตร)

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเยาวชน
จัดกิจกรรมร่วมกันใน
เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เยาวชนได้
เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวเรา
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดอบรมเยาวชนใน
เขตเทศบาลฯ จํานวน
1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เยาวชนมีความ - เยาวชนมีความรู้
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ตระหนักในการ
ในเรือ่ งสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถนํามา
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

60,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000

- จัดอบรมให้ความรู้
100,000 100,000 100,000 - จัดอบรมให้
ความเข้าใจในเรื่องพุทธ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ความรู้ฯ รุ่น
ศาสนา การฝึกจิต
จํานวน 2 รุ่น/ปี
ภาวนา มารยาทชาว
พุทธและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดฯ

- นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
คําสอนและ
สามารถนํา
หลักธรรมไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

40 โครงการจัดส่ง
นักเรียนและครูใน
สังกัดเทศบาลฯเข้า
ร่วมกิจกรรมใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

41 โครงการส่งนักกีฬา
ของเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขันรายการ
ต่างๆ

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนและครูที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการ
วัฒนธรรม กีฬา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ด้านต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมกีฬาของ
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนและครู
800,000 800,000 800,000 - จัดส่งนักเรียน ครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ และคณะผู้บริหาร
ทั้ง 4 แห่ง ที่ได้รับการ
แลกเปลี่ยนทักษะ
พิจารณาคัดเลือกเข้า
ด้านต่างๆ
ร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์

- นักเรียนและครู
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถ
นํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
การศึกษา

กองการศึกษา

- จัดส่งนักกีฬา
50,000
50,000
50,000 - จัดส่งนักกีฬาของ
เทศบาลไปเข้าร่วมการ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันรายการต่างๆ
การแข่งขันกับ
หน่วยงานต่างๆ

- นักกีฬาเทศบาลมี
ประสบการณ์ใน
การแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ

กองการศึกษา

163
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

42 โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย

- เพื่อส่งเสริมให้
- จัดส่งนักกีฬาของ
600,000 600,000 600,000 - นักกีฬาได้รับ
นักกีฬา นักเรียนของ เทศบาลประเภทต่างๆ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ รางวัลไม่น้อยกว่า 2
เทศบาลมี
ชนิดกีฬา
ประสบการณ์และสร้าง
ชื่อเสียงให้กับเทศบาลฯ

43 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัดเทศบาลฯ

- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์
- เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคี ระหว่าง
ร.ร. 4 ร.ร.
- เพื่อสร้างนักกีฬาเป็น
ตัวแทนของเทศบาลฯ
ไปสู่การแข่งขันระดับ
ภาค

- จัดการแข่งขัน 4 ร.ร. 80,000
80,000
80,000 - มีนักกีฬาที่เป็น
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ตัวแทนไปแข่งขัน
- มีนักเรียนร่วม
กิจกรรมขบวนพาเหรด
ในระดับภาคกลาง
- กองเชียร์นักกีฬา
และระดับประเทศ
- มีนักกีฬาที่มี
ความสามารถเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
นักเรียน อปท. อย่าง
น้อย 5 ประเภท

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักกีฬาของ
เทศบาลมี
ประสบการณ์ใน
การแข่งขันและมี
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น
- คัดเลือกนักกีฬาที่
มีความสามารถเพื่อ
ส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา อปท.
- นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข่งแรงมี
ความสามัคคีกลม
เกลียวเป็นหนึ่ง
เดียวกัน รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

44 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมให้
- จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน หน่วยงานในจังหวัด
ได้ใช้เวลาว่างในการ
เพชรบุรี
เล่นกีฬาและออกกําลัง - จัดการแข่งขันกีฬา
กายกันมากยิ่งขึ้น
ระดับอนุบาล
- จัดแข่งขันฟุตบอล ,
เซปักตะกร้อ ฯลฯ

45 โครงการจัดกิจกรรม - เพื่อให้เยาวชนและ
นันทนาการเพื่อ
ประชาชนได้แสดงออก
เยาวชนและประชาชน ทางด้านดนตรี
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ ความ
ผ่อนคลายความตรึง
เครียดจากการทํางาน
โดยการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ

- จัดเช่าเครื่องเสียง
พร้อมชุดคาราโอเกะ
จํานวน 50 ครั้ง และ
จัดประกวดดนตรี
ระดับเยาวชนและ
ประชาชน จํานวน 2
ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

400,000 - เยาวชนมีความ
- ประสบการณ์ใน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สนใจในการแข่งขัน การแข่งขัน
กีฬามากขึ้น
สามารถพัฒนา
ตนเองเข้าแข่งขัน
ในระดับเยาวชน
แห่งชาติ และกีฬา
แห่งชาติในโอกาส
ต่อไป
150,000 150,000 150,000 -มีประชาชนและ
- เยาวชนและ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เยาวชนเข้าร่วม
ประชาชนได้ใช้
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
เวลาว่างให้เป็น
และการประกวดมี ประโยชน์
จํานวนสมัครเพิ่มขึ้น - เยาวชนและ
ประชาชนมี
ประสบการณ์
ทางด้านดนตรี

กองการศึกษา

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46 โครงการฝึกสอนทักษะ - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
กีฬาและนันทนาการ เยาวชนได้มีทักษะ
พื้นฐานทางด้านกีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดอบรมและฝึก
100,000 100,000 100,000 - อบรมปีละ 2 รุ่น
ปฏิบัติให้กับเด็กและ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
เยาวชนอายุ 9 – 15 ปี

47 โครงการสนับสนุนเงิน - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน - สนับสนุนงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 - เยาวชนและ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ประชาชนสร้าง
อุดหนุนการปฏิบัติงาน ด้านการกีฬาของ
ด้านการกีฬาให้กับ
ของสมาคมกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัด
ชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
จังหวัด มีจํานวน
เพิ่มขึ้น
48 โครงการสนับสนุนเงิน - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อุดหนุนองค์กร
เทศบาลที่เป็นเจ้าภาพ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเทศบาลและ
เมืองพัทยา ระดับภาค
กลาง

- สนับสนุนงบประมาณ 30,000
30,000
30,000 - จํานวน 1 ครั้ง
เทศบาลที่ เป็นเจ้าภาพ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ โดยให้เทศบาลฯ
กีฬานักเรียนเทศบาล
เป็นเจ้าภาพ
และเมืองพัทยา
ระดับภาคกลาง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เด็กเยาวชนได้มี
การเรียนรู้ทักษะ
ด้านกีฬาสามารถ
นําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้

กองการศึกษา

เด็กเยาวชนและ
กองการศึกษา
ประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีมี
ความสามารถ
ทางด้านกีฬาและ
สร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดเพชรบุรีต่อไป
- นักเรียนในสังกัด
กองการศึกษา
เทศบาลและเมือง
พัทยามีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและ
พัฒนาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับ
ประเทศต่อไป
-
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 โครงการจัดซื้อหนังสือ
เข้าห้องสมุด
ประชาชนเทศบาล
เมืองเพชรบุรี

- เพื่อส่งเสริมให้
- ห้องสมุดมีหนังสือ
ประชาชนและเยาวชน เพิม่ มากขึ้น
ได้เรียนรู้ด้านการอ่าน
ที่หลากหลาย
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชน

50 โครงการวันเยาวชน
แห่งชาติ

-

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนรู้หน้าที่
บทบาทของตนเองและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000

400,000 - จัดให้มีวารสาร
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สิ่งพิมพ์ นวนิยาย
ฯลฯ

- จัดกิจกรรมในวัน
250,000 250,000 250,000 - เยาวชนมีความ
เยาวชนแห่งชาติ 20
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ภาคภูมิใจในการ
กันยายน
ประกอบกิจกรรม
- จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับเยาวชนดีเด่น
- การแสดงพลังเยาวชน
ภายใต้คําขวัญ “ร่วม
แรงแข็งขันช่วยกัน-พัฒนา
ใฝ่หาสันติ”
- การแสดงความ สามารถ
ของเยาวชนบนเวที เช่น
การแสดง ดนตรี,
นาฎศิลป์จินตลีลาเป็นต้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เยาวชนประชาชน
ได้รับประโยชน์จาก
การอ่านหนังสือ

กองการศึกษา

- เยาวชนได้รู้จัก
กองการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ที่

โครงการ

51 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้มีโอกาส
แสดงทักษะ ความรู้
ความสามารถความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
สนุกกับเกมส์และ
กิจกรรมต่างๆ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก 300,000 300,000 300,000 - เด็กมีความ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สนุกสนาน มีความสุข
และเยาวชน
- จัดกิจกรรมต่างๆ
- การแสดงบนเวที
- การแสดงดนตรี
นาฏศิลป์
- การประกวดร้องเพลง,
เรียงความ,วาดรูป
- การจัดซุ้มนิทรรศการ
,การเล่นเกมส์,รับของ
รางวัลและจัด
ศูนย์บริการอาหารและ
เครื่องดื่มฟรี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เด็กเยาวชนได้
แสดงทักษะ
ความสามารถด้าน
ต่างๆ
- เด็กเยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

52 โครงการห้องสมุด
มีชีวิต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ครูบรรณารักษ์
และบรรณารักษ์
น้อยมีความรู้ใน
หลักการจัด
ห้องสมุดที่ได้
มาตรฐาน
2.ห้องสมุดมี
มาตรฐานและเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณค่า
3.นักเรียนเกิดคุณ
นิสัยรักการอ่าน
และใช้เวลาว่างให้
ประเมินมาตรฐาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประโยชน์

กองการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ
20,000
20,000
20,000 1.ครูบรรณารักษ์และ
บรรณารักษ์และ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ บรรณารักษ์น้อยได้เข้า
ของครูบรรณารักษ์และ 1.ครู
บรรณารักษ์น้อยของโรงเรียน
รับการอบรมหลักการ
นักเรียนที่ทําหน้าที่
ในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน
จัดห้องสมุดที่ได้
ได้รับการอบรมหลักการจัด
บรรณารักษ์น้อย
มาตรฐาน
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้โรงเรียนมี
2. ครูบรรณารักษ์และ
2.ครูบรรณารักษ์และ
ห้องสมุดได้มาตรฐาน บรรณารักษ์น้อยของโรงเรียน
บรรณารักษ์น้อยได้
ในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ศึกษาดูงานงาน
ศึกษาดูงานห้องสมุดที่ถูกต้อง
ห้องสมุดทีถ่ ูกต้องตาม
คุณค่าสําหรับนักเรียน ตามมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ
มาตรฐานและเป็นที่
3. เพื่อส่งเสริมให้
3. ประเมินห้องสมุดโรงเรียน
ยอมรับใน
ในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน
นักเรียนเกิดนิสัย
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุด
ระดับประเทศ
รักการอ่าน
ดีเด่นอย่างน้อย 4-5 กิจกรรม
3.ห้องสมุดโรงเรียนใน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สังกัดได้รับการ
1. ห้องสมุดโรงเรียนได้รับ
การพัฒนามีมาตรฐานขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
2. กิจกรรมที่จัดส่งเสริม
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
รักการอ่าน และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

4.ห้องสมุดโรงเรียนใน
สังกัดได้มาตรฐานอยู่
ในระดับดี-ดีมาก
5.ร้อยละ 75 ของ
นักเรียนที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในห้องสมุด
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

53 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจํา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โรงเรียนเทศบาล 1
วัดแก่นเหล็ก
ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์
1.รางระนาดเอก
จํานวน 2 ราง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

14,000

-

-

2.รางระนาดทุ้ม
จํานวน 2 ราง
3.ผืนระนาดเอก
จํานวน 2 ผืน

14,000

-

-

14,000

-

-

4.ผืนระนาดทุ้ม
จํานวน 2 ผืน

9,000

-

-

5.ฆ้องวงใหญ่
จํานวน 2 วง

32,000

-

-

6.ฆ้องวงเล็ก
จํานวน 2 วง

32,000

-

-

7.อังกะลุงชุดเล็ก
จํานวน 2 ชุด

15,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีอุปกรณ์เพียงพอ - โรงเรียนมีอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1
และเหมาะสมต่อ การเรียนการสอน
การเรียนการสอน เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์การแพทย์
8.เครื่องชั่งน้ําหนัก
จํานวน 12 เครื่อง
9.เครื่องวัด
ความอ่อนตัวด้านหน้า
จํานวน 2 ชุด
ครุภัณฑ์การศึกษา
10.เก้าอี้พลาสติกเด็ก
อนุบาล มีพนักพิง
จํานวน 200 ตัว
11.โต๊ะเรียนเด็กอนุบาล
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
120 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า
60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า
50 ซม. จํานวน 30 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11,880

-

-

3,000

-

-

24,000

-

-

96,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 1
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครุภัณฑ์การศึกษา
(ต่อ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 1

12.ชุดกระดานลื่น
ปราสาทน้อย พร้อม
ชิงช้า จํานวน 1 ชุด

115,950

-

-

13.ถ้ําลอดกบตาโต
จํานวน 1 ชุด
14.โยกเยก
จํานวน 4 ชิ้น
15.หญ้าเทียม
(หญ้าสีเขียวสด )

25,000

-

-

18,600

-

-

66,000

-

-

16.กระบะทรายรูปห้า
เหลี่ยม จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์กีฬา
17.โต๊ะเทเบิลเทนนิส
จํานวน 5 ชุด

27,500

-

-

67,500

-

-

จํานวน 120 ตารางเมตร
จํานวน 120 ตารางเมตร
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
18.รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
19.เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จํานวน 20 เครื่อง
20.เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จํานวน 20 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 1

787,000

-

-

440,000

-

-

64,000

-

-
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์สานักงาน
21.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 60
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
จํานวน 20 ตัว
22.เก้าอี้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ขาเหล็ก จํานวน 20 ตัว
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
23.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

16,000

-

-

16,000

-

-

29,500

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 1
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โรงเรียนเทศบาล 2
วัดพระทรง
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะอาหาร
สแตนเลส ขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า 0.75 ม.
ความกว้างไม่น้อยกว่า
0.60 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2 ม.
พร้อมม้านั่งสแตนเลส
ความกว้างไม่น้อยกว่า
0.30 ม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2 ม.
ความสูงไม่น้อยกว่า
0.45 ม. จํานวน 10ชุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 2

180,000

-

-

- มีโต๊ะสําหรับ
รับประทานอาหาร
เพียงพอต่อจํานวน
นักเรียน

- นักเรียนมีสุข
ภาวะทาง
โภชนาการที่ดี
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครุภัณฑ์สานักงาน
(ต่อ)
2. ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 22,800
มือจับบิด ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 91.5 ซม.
ยาวไม่น้อยกว่า 45.7
ซม. สูงไม่น้อยกว่า
183 ซม. จํานวน 6 ตู้
3. ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
46.4 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 61.6 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 132 ซม.
จํานวน 4 ตู้

15,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 2

-

-

-

-
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์สานักงาน
(ต่อ)
4.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 40,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จํานวน
2 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
5.กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า
24.1 ล้านพิกเซล
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 2

102,000

-

-

29,500

-

-
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์อื่นๆ
6.ม้ากระดกครึ่งวงกลม
จํานวน 1 อัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 2

24,000

-

-

7.ม้าหมุน 4 ที่นั่งแบบ
พวงมาลัย จํานวน 1 ชุด

27,000

-

-

8.ชุดอุโมงค์ลอด
กระดานลื่นมหาสมุทร
จํานวน 1 ชุด

30,000

-

-

9.ม้ากระดก 6 ที่นั่ง
จํานวน 1 ชุด

26,200

-

-

10.ชิงช้า 2 ที่นั่ง
จํานวน 2 ชุด

52,000

-

-
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส
ครุภัณฑ์สานักงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 3

1.โต๊ะทํางานเหล็ก
พร้อมเก้าอี้ สําหรับครู
จํานวน 6 ชุด

40,000

-

-

2.โต๊ะอาหารสแตนเลส
พร้อมม้านั่ง
จํานวน 50 ชุด
3.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 40,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง
จํานวน 4 เครื่อง

900,000

-

-

204,000

-

-

179
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
4.รถโดยสารขนาด 12 1,294,000
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี
จํานวน 1คัน
ครุภัณฑ์การศึกษา
5.โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้
สําหรับนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน
100 ชุด/ปี
ครุภัณฑ์อื่นๆ
6.เครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้งสําหรับ
นักเรียนก่อน
ประถมศึกษา
จํานวน 1 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 3

-

-

150,000

150,000

150,000

750,000

-

-

180
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.โต๊ะพับอเนกประสงค์
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
120 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 75 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 45 ซม. จํานวน
20 ตัว
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
2.จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม
150 นิ้ว จํานวน 1 จอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 4

25,780

-

-

20,000

-

-
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่(ต่อ)
3.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด
3,500 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 4

24,000

-

-

39,000

-

-

5.คีย์บอร์ดลิ่มนิ้ว
พร้อมเครื่องขยายเสียง
จํานวน 2 ชุด
6.ผืนระนาดเอก
จํานวน 1 ผืน

19,000

-

-

7,000

-

-

7.ผืนระนาดทุ้ม
จํานวน 1 ผืน

4,500

-

-

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์ (ต่อ)
8.ฆ้องวงใหญ่
จํานวน 1 วง
9.ฆ้องวงเล็ก
จํานวน 1วง
10.เมโลเดียนเสียงอัลโต
ขนาด 32 คีย์ พร้อม
กล่องและสายปากเป่า
จํานวน 20 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 4

16,000

-

-

16,000

-

-

35,000

-

-

11.กลองใหญ่เบสดรัม
หน้า 18 นิ้ว พร้อม
ขาแขวน จํานวน 3 ใบ

25,500

-

-

12.กลองสแนร์ดรัม
(กลองแต๊ก)
แบบธรรมดาหน้า
14 นิ้ว จํานวน 3 ใบ

25,500

-

-
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์ (ต่อ)
13.กลองพอททอม พร้อม
ขาแขวน จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14.อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย(Access
Point)
แบบที่ 1 จํานวน 10 ชุด
15.สายแลน
UTP Outdoor
จํานวน 2 กล่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
16.รถโดยสารแบบปรับ
อากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง
แบบดีเซล 4 ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
5,000 ซีซี จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 4

12,000

-

-

58,000

-

-

9,000

-

-

-

2,800,000

-
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

54 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อโรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์สูงขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- จัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ โรงเรียน
เทศบาล 3 ชุมชนวัด
จันทราวาสและโรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
โรงเรียนละ 1 ห้อง ดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส
1.ชุดครุภัณฑ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
สื่อมัลติมีเดีย Excellent
Learning Object (LO)
เพื่อพัฒนากระบวน
การคิดขั้นสูงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
จํานวน 8 ชุด

600,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น

- โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส
(ต่อ)
2.ชุดครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาความคิด
รวบยอดจากสื่อ
รูปธรรม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์เรียน ชุดที่
1 จํานวน 17 รายการ
ชุดที่ 2 จํานวน 31
รายการ
3.ชุดเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ จํานวน
12 รายการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 1
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์
1.ชุดครุภัณฑ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
สื่อมัลติมีเดีย Excellent
Learning Object (LO)
เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดขั้นสูงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
จํานวน 8 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

600,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 3
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์(ต่อ)
2.ชุดครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาความคิดรวบ
ยอดจากสื่อรูปธรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
เรียน ชุดที่ 1 จํานวน
17 รายการ ชุดที่ 2
จํานวน 31 รายการ
3.ชุดเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร์
จํานวน 12 รายการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล 3
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

55 โครงการแข่งขันคน 1.ส่งเสริมและสนับสนุนใน 1.จัดสอบแข่งขัน
35,000
ครู
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นในสั
ง
กั
ด
มี
คัดเลือกคนเก่ง
เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ความตื
น
่
ตั
ว
ในการค้
น
คว้
า
ในสังกัดฯ เป็นตัวแทน
ระดับประเทศ
หาความรู้ด้านวิชาการอยู่ แข่งขันในระดับประเทศ
เสมอ เพื่อให้การจัด
ในระดับประถมศึกษา
การศึกษามีคุณภาพและ
และมัธยมศึกษา 5
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
2.ส่งเสริมให้นักเรียนที่มี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ความสามารถได้มีโอกาส ไทย,คณิต,วิทย์ฯ
แสดงความสามารถ เพื่อ อังกฤษและสังคม
ศึกษาฯ จํานวน 30 คน
สร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 2.จัดสอบแข่งขันคน
3. ประชาสัมพันธ์การจัด เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
การศึกษาของโรงเรียนใน ระดับประเทศ ระดับ
สังกัดฯ ให้เป็นที่ยอมรับ ประถมศึกษาและ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มัธยมศึกษา นักเรียน
จํานวน 10 คน ครูผู้
ควบคุมจํานวน 10 คน

35,000

35,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ครูและนักเรียนมี
ความตื่นตัวค้นคว้า
หาความรู้ด้าน
วิชาการ ร้อยละ
80%
2.นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถสร้าง
ชื่อเสียงร้อยละ
75%
3.โรงเรียนในสังกัดฯ
เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับ
มาก

1.ครูและนักเรียนมี
ความกระตือรือร้น
ในการค้นคว้าหา
ความรู้ เพื่อพัฒนา
การศึกษาให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และ
หน่วยงานต่างๆ
ร่วมสนับสนุนและ
ยอมรับการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดฯ
มากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

56 โครงการคนดี ศรีชุมชน - เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ทําความ
ดีมีความเสียสละให้กับ
ชุมชนและสังคม
- เพื่อประกาศและ
จัดทําทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ทําความดีมี
ความเสียสละให้กับ
ชุมชน
57 โครงการส่งเสริม
- เพื่อสร้างการมีส่วน
กิจกรรมคนเพชรอ่าน ร่วมของแกนนําชุมชน
เมือง
ในด้านของดี ของเด่น
ของดัง ของอร่อย และ
ของหายากของชุมชน
ในเมืองเพชร
- เพื่อส่งเสริมทักษะ
ขีดความสามารถและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของ
คนเมืองเพชร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดประชุมสรรหา
15,000
15,000
15,000 - บุคคลที่เป็นคนดี
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ มีความสามารถด้าน
บุคคลที่เป็นคนดี มี
ความสามารถด้าน
ต่างๆ
ต่างๆ
- จัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณและจัดทํา
ทะเบียนประวัติคนดีศรี
ชุมชน

- ส่งเสริมให้บุคคล
ที่ทําความดี และมี
ความเสียสละให้กับ
ชุมชนและสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

- จัดลานกิจกรรมของดี 100,000 100,000 100,000 - จัดงานกิจกรรม
ของเด่น ของดัง ของ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ชุมชนในด้านของดี
อร่อย และของหายาก
ของเด่น ของดัง
ของชุมชนในเมืองเพชร
ของอร่อย และของ
จํานวน 1 ครั้ง และ
หายากของชุมชนใน
ศึกษาดูงานชุมชน
เมืองเพชร จํานวน
ต้นแบบแห่งเมือง
1 ครัง้ และจํานวน
จํานวนผู้เข้าร่วม 60 คน
ผู้เข้าร่วมศึกษาดู
เพื่อขับเคลื่อนการเป็น
งาน จํานวน 60 คน
คนเมืองเพชร

- ประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสเข้าถึง
การมีส่วนร่วมใน
ด้านของดี ของเด่น
ของดัง ของอร่อย
และของหายากของ
ชุมชนในเมืองเพชร

กองสวัสดิการ
สังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน
และสถาบันทางสังคม
ปี 2560 - 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

1 โครงการคีรีร่วมใจ
เลื่อมใสพัฒนา
ประชามีสุข
(ชุมชนพระนครคีรี)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ ในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์โบราณสถาน
ท้องถิ่น
- เพื่อปลุกจิตสานึก ให้
เยาวชนมีความรักในถิ่น
ฐานบ้านเกิดและมีความ
ภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เยาวชนในชุมชน
40,000
40,000
40,000 - ร้อยละ 80 ของ
พระนครคีรีและชุมชน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ กลุ่มเป้าหมาย
ใกล้เคียง ที่มีอายุ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ระหว่าง 8 – 15 ปี
และตระหนักในการ
จานวน 60 คน แกนนา
ดูแลสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน อสม.และพี่เลี้ยง
อนุรักษ์โบราณสถาน
จานวน 20 คน เข้า
ท้องถิ่น
ค่ายนักอนุรักษ์น้อย
จานวน 3 วัน
- จัดกิจกรรมรณรงค์
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สิ่งแวดล้อมและ กองสาธารณสุขฯ
โบราณสถานใน
ชุมชนได้รับการ
ดูแลรักษาและ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- ชุมชนสามารถ
ดารงรักษาพื้นที่
ประวัติศาสตร์ มี
เอกลักษณ์ด้าน
ศิลปะท้องถิ่นและมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการพัฒนาระบบ 1. เพื่อพัฒนาความรู้
สุขภาพภาคประชาชน ทักษะทางด้านวิชาการ
สาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุข ใน
การปฏิบัติงานและ
แก้ไขปัญหาในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ อสม.
ที่ได้รับการพัฒนา
สามารถดาเนินงาน
แก้ปัญหาในเขตพื้นที่
ของตนเองได้อย่าง
เข้มแข็ง
3. เพื่อให้ อสม.มี
ภูมิคุ้มกัน สามารถ
ปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- กลุ่ม อสม. เทศบาล 820,000 850,000 850,000 - ร้อยละ 90 ของ
เมืองเพชรบุรี จานวน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ อสม. เข้ารับการ
283 คน
อบรม
- จัดอบรมฟื้นฟูความรู้
1 ครั้ง
- อบรมเสริมความรู้
จานวน 6 ครั้ง
- ทัศนศึกษาดูงาน
จานวน 1 ครั้ง
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ
(นาเสนอผลการ
ดาเนินงาน) จานวน 1
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- อสม.สามารถ
กองสาธารณสุขฯ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ทั้งในด้าน
การบริหารวิชาการ
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้
ประชาชนพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
- อสม.มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคแก่
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

3 โครงการ อสม.
สร้างสุขภาพ
รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค
ปรับพฤติกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อสม. เกิด
ความตระหนักด้าน
สุขภาพโดยการตรวจ
สุขภาพ คัดกรอง เฝ้า
ระวังโรคและป้องกัน
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงของตนเอง
และชุมชน
2. เพื่อให้เกิดการ
ดาเนินการในการลด
ปัจจัยเสี่ยง และลดการ
เกิดโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงของ
ชุมชน
3. เพื่อให้ อสม. พัฒนา
เป็นองค์กรสร้างสุขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 400,000 400,000 400,000 - อสม. ได้รับการ - อสม. ทุกคนได้รับ กองสาธารณสุขฯ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ตรวจประเมิน
การปรับเปลี่ยน
การตรวจประเมิน
พฤติกรรม : สุขภาพดี
สุขภาพและจาแนก สุขภาพและจาแนก
เริ่มต้นที่นี่ จานวน 270
กลุ่มโดยใช้ปิงปอง กลุ่มโดยใช้ปิงปอง
คน 2 วัน ณ หอประชุม
7 สี ร้อยละ 90
จราจร 7 ปี
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
- อสม. แต่ละกลุ่มสี - มีกิจกรรมการ
- จัดค่ายปรับเปลี่ยน
ทั้ง 7 กลุ่มสี มีผล สร้างสุขภาพ การ
พฤติกรรม จานวน
การประเมินสุขภาพ ปรับพฤติกรรม
100 คน แบ่งอบรม
ภายหลังการเข้า
สุขภาพของ อสม.
(3 วัน 2 คืน)
ร่วมกิจกรรมปรับ ตามการจาแนก
พฤติกรรมลดเสี่ยง กลุ่มด้วยปิงปอง
ลดโรค อยู่ในเกณฑ์ จราจร 7 สี
ลดลงจากเดิม
ร้อยละ 10
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

4 โครงการสนับสนุน
เงินอุดหนุน ศสมช.
17 แห่ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ อสม.และ
ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ประชาชนและ
ชุมชน ได้รับบริการ
ทางสุขภาพอย่าง
ครอบคลุมและต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- 17 ศสมช.เขต
510,000
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ทุก ศสมช.(17 แห่ง)
ได้รับเงินสนับสนุน
บริการสาธารณสุข
ศสมช. แห่งละ 30,000
บาท

510,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

510,000 - ศสมช.ทั้ง 17
แห่งได้รับเงิน
สนับสนุน 100 %

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ชุมชนมีศักยภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการดูแลสุขภาพ
อย่างครอบคลุม
และต่อเนื่อง
- ศสมช.สามารถ
เปิดให้บริการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นได้
- ประชาชน
สามารถใช้บริการ
เครือข่ายการ
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ได้เพิ่มขึ้น
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

5 โครงการพ่อแม่ลูก
ผูกพัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
2. ผู้ปกครอง นักเรียน
ได้มีเวลาอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขสร้างความรัก
ความอบอุ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. จัดกิจกรรมให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. ร้อยละ 80 ของ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ผู้ปกครอง นักเรียน
มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ
2. ผู้ปกครอง
นักเรียน ได้มีเวลาอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข สร้างความ
รัก ความอบอุ่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้ปกครองนักเรียน กองการศึกษา
มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ผู้ปกครอง
นักเรียน ได้มีเวลาอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุขสร้าง
ความรัก
ความอบอุ่น
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน

- เพื่อให้ชุมชนมีความ - จัดการแข่งขันกีฬา
สามัคคีและ
พืน้ บ้านประเภทต่างๆ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จานวน 1 ครั้ง/ปี
ระหว่างชุมชน ทั้ง 17
ชุมชน

7 โครงการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชนและ
เทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000

300,000 - ประชาชนในเขต
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เทศบาลฯทั้ง 17
ชุมชน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา

- จัดประชุม
432,000 432,000 432,000 - ผู้นาชุมชนได้รับ
คณะกรรมการชุมชนทั้ง งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ข้อมูลข่าวสาร
17 ชุมชนเป็นประจาทุก
ชัดเจนและเป็น
เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
ปัจจุบัน
- จัดประชุมผู้นาชุมชน
พบผู้บริหารเทศบาล
เดือนละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ชุมชนมีความ
กองสวัสดิการ
สามัคคีและมีสัมพันธ์
สังคม
ที่ดีต่อกัน
- ประชาชนและ
เยาวชนสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หลีกเลี่ยง
อบายมุขและ
ห่างไกลยาเสพติด
- คณะกรรมการ
กองสวัสดิการ
ชุมชน องค์กร
สังคม
ภาคเอกชน ผู้บริหาร
เทศบาล มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และร่วมกัน
หาแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนให้เจริญ
ยิ่งๆขึ้นไปโดยการมี
ส่วนร่วม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

8 โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น เข้มแข็ง (รวม
พลครอบครัว)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครอบครัวมี
เวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาใน
ครอบครัวของตนเอง
- เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง
- เพื่อให้ครอบครัวใน
ชุมชนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ใน
การดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- สมาชิกครอบครัวใน 400,000 400,000 400,000 - สถาบันครอบครัว
ชุมชน ต.ท่าราบ จานวน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ในระดับชุมชนได้
80 คน และ ต.คลอง
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
กระแชง จานวน 56 คน
อย่างมีความสุขและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สมาชิกครอบครัว
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
สถาบันครอบครัว
- สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว เกิด
ความรัก ความ
เข้าใจและความ
ผูกพันระหว่างพ่อ
แม่และลูก

กองสวัสดิการ
สังคม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการส่งเสริม
- เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา - ประชาชนทั่วไป
กิจกรรมและพัฒนาภูมิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน จานวน 100 คน
ปัญญาในชุมชน
ชุมชน
- เพื่อถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง
- เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา
ให้ได้มาตรฐานสากล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000 - ภูมิปัญญาได้รับ - ภูมิปัญญาได้มีโอกาส กองสวัสดิการ
งบเทศบาล งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ การอนุรักษ์และสืบ ถ่ายทอดความรู้สู่ชน
สังคม
รุ่นหลัง
ทอดต่อรุ่นหลัง
200,000

200,000

10 โครงการจัดกิจกรรม - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา - กลุ่มสตรีจากชุมชน
300,000 300,000 300,000 - สตรีในชุมชนทั้ง
ส่งเสริมสตรีและวันสตรี สตรี เช่น การจัดกิจกรรม ทัง้ 17 ชุมชน จานวน งบเทศบาล งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ 17 ชุมชน จะได้มี
ส่งเสริมอาชีพ การให้ความรู้ 200 คน
สากล
ความรู้และมีการ
เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ และ
- จัดประชุมประจาเดือน
รวมกลุ่มดาเนิน
ความเสมอภาคหญิงชาย
กิจกรรมในส่วนที่
- เพื่อสร้างเครือข่ายความ คณะกรรมการกลุ่มสตรี
เกี่ยวข้องอย่าง
ร่วมมือ โดยการสร้างความ - จัดประชุมสมาชิก
- จัดกิจกรรมวันสตรี
ต่อเนื่อง
ร่วมมือของคนในชุมชน
เพื่อเป็นพลังในการแก้ไข สากล
ปัญหาและพัฒนาสตรี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- ผู้รับการถ่ายทอด
สามารถนาไปประกอบ
เป็นอาชีพได้
- ภูมิปัญญาชุมชนและ
ผู้รับการถ่ายทอดมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สานด้านภูมิปัญญา
- สตรีในชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทุก
ด้านทุกระดับในสังคม
ตั้งแต่ครอบครัว
ชุมชนและ
ประเทศชาติ
- มีเครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

11 โครงการปลูกผักสวน
ครัว รั้วกินได้ ปลอด
สารพิษ

12 โครงการเงินอุดหนุน
การดาเนินการของ
คณะกรรมการชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- เพื่อปลุกจิตสานึกให้กับ
ประชาชนและครอบครัวใช้
จ่ายอย่างประหยัด
- เพื่อประสานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การพึ่งตนเองของประชาชน
ในชุมชน
- เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี
ปลอดภัย ในระยะยาวและ
ลดภาวะโลกร้อน

- จัดอบรมให้ความรู้
30,000
30,000
30,000 - ประชาชนในเขต - ประชาชนและ
และฝึกปฏิบัติการปลูก งบเทศบาล งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ชุมชนเทศบาลเมือง ครอบครัวมีค่าใช้จ่าย
ผักสวนครัว รั้วกินได้
เพชรบุรี สามารถ และค่าครองชีพลดลง
- ประชนชนมีส่วนร่วม
ปลอดสารพิษ
ปลูกผักสวนครัวรั้ว ในการสร้างกิจกรรมที่
- แกนนาชุมชนทั้ง 17
กินได้ ปลอดสารพิษ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ชุมชน ๆ ละ 4 คน รวม
- ประชาชนมีศักยภาพ
เป็น 68 คน
ในการพึ่งตนเองมากขึ้น

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
บริหารจัดการและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนหรือร่วมกับ
องค์กรต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม

- สนับสนุนงบประมาณ 340,000 340,000 340,000 - ประชาชนในชุมชน
งบเทศบาล งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ในการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมของ
ต่างๆ ที่เป็น
ชุมชน จานวน 17
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนๆ 20,000 บาท
ประชาชนโดยรวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการ
สังคม

- ประชาชนมีสุขภาพที่
ดี ปลอดภัยในระยะยาว
และลดภาวะโลกร้อน

- ประชาชนในชุมชน
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการ
บริหารจัดการ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

13 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาวะผู้นา
ชุมชนและทัศนศึกษา
ศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้นาชุมชนมี
ทักษะและมีภาวะเป็น
ผู้นาในสถานการณ์
ปัจจุบัน
- เพื่อให้ผู้นาชุมชนได้มี
ความรู้เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
- เพื่อให้ผู้นาชุมชนได้
ฝึกการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ในการใช้
ชีวิตประจาวัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ผู้นาชุมชน ทั้ง 17
ชุมชน ๆ ละ 15 คน
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
- ศึกษาดูงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ผู้นาชุมชนได้รับ
งบเทศบาล งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ การพัฒนาศักยภาพ
และเกิดทักษะให้มี
ภาวะผู้นาให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของ
สังคมยุคปัจจุบัน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้นาชุมชนได้มีการ
พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะภาวะ
ผู้นาให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- ผู้นาชุมชนได้เรียนรู้
ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้ของสังคม
- ผู้นาชุมชนได้มี
โอกาสเรียนรู้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน

กองสวัสดิการ
สังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
ปี 2560 - 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.3. การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

1 โครงการอาหารเสริม
(นม)

วัตถุประสงค์

- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)
ให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ โรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ฯ สถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค์และ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดเพชรบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
8,500,000
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เงินอุดหนุน
และระดับประถมศึกษา ชั้น ป.
1-ป.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
และโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
อัตราคนละประมาณ 7.37 บาท
จานวน 260วัน เด็กศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
เพชรบุรี เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(วัดโคก)
และสถานรับเลี้ยงเด็กชุมชน
พระปรางค์ อัตราคนละ
ประมาณ 7.37 บาท จานวน
280 วัน ของจานวนนักเรียน ณ
วันที่ 10 มิถุนายน

ตัวชี้วัด
(KPI)

8,500,000 8,500,000 - นักเรียนร้อยละ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 100 ของนักเรียน
ระดับก่อน
ประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา
ได้รับอาหารเสริม
(นม)ครบทุกคน
- นักเรียนมี
พัฒนาการ
เจริญเติบโตของ
นักเรียนดีขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ โรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
สถานรับเลี้ยงเด็กชุมชน
พระปรางค์และศูนย์
การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดเพชรบุรี ได้รับ
อาหารเสริม(นม)อย่าง
ทั่วถึง
- นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น
และมีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี

- เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียน เด็กนักเรียนก่อน
ประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา
ได้รับอาหารกลางวัน
เพิ่มขึ้น

3 โครงการสนับสนุนเงิน

- เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนค่าอาหารให้กับ
สถานรับเลี้ยงเด็กชุมชน
พระปรางค์ (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์)

อุดหนุนอาหารกลางวัน
สถานรับเลี้ยงเด็กชุมชน
พระปรางค์ (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง

กองการศึกษา

200,000 - นักเรียนร้อยละ 100 - นักเรียนโรงเรียน
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค์
ชุมชนพระปรางค์
ได้รับอาหารกลางวัน
ได้รับอาหาร
ครบทุกคน
- นักเรียนมีพัฒนาการ กลางวันอย่างทั่วถึง

กองการศึกษา

- สาหรับจ่ายเงินเป็นเงิน

7,000,000 7,000,000 7,000,000 - นักเรียนร้อยละ 10

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี ในอัตรา
คนละ 20 บาท ตาม
จานวนนักเรียน ณ วันที่
10 มิถุนายน
- จ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนในสถาน
รับเลี้ยงเด็กชุมชนพระ
ปรางค์ ในอัตราคนละ 20
บาท ตามจานวน ณ วันที่
10 มิถุนายน

เงินอุดหนุน

200,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน ของนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา
และระดับประถม
ศึกษา ได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการเจริญเติบโต
ของนักเรียนดีขึ้น

200,000

ทางด้านการเจริญเติบโต
ชองนักเรียนดีขึ้น
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ที่

โครงการ

4 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อส่งเสริมและสร้าง
โอกาสให้กับครอบครัว
ที่ยากจน บุตรหลาน
ขาดวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา

- สงเคราะห์นักเรียน
100,000 100,000 100,000 - ผู้ด้อยโอกาสให้
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ได้รับวัสดุอุปกรณ์
ผู้ด้อยโอกาสขาด
อุปกรณ์ทางการศึกษา
ทางการศึกษาอย่าง
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
เท่าเทียม
มัธยมศึกษาตอนปลาย

- นักเรียนในชุมชน
ที่ด้อยโอกาสมี
โอกาสได้รับวัสดุ
อุปกรณ์อย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการส่งเสริม
- เพื่อส่งเสริมและ
สุขภาพและสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ การจัด
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน สวัสดิการด้านเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน
- เพื่อจัดทาแบบคาขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559

- รับลงทะเบียน
100,000 100,000 100,000 - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ
เอดส์
ในการลงทะเบียน
- จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ใน
สามารถลงทะเบียน
การประชาสัมพันธ์
ได้ครบถ้วน
การรับลงทะเบียนฯ

- เทศบาล ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคมทุก
ระดับ

กองสวัสดิการ
สังคม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการส่งเสริม
- เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตคนพิการ คุณภาพคนพิการให้มี
เทศบาลฯ
ชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อสร้างความเท่า
เทียมในสังคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดประชุมสมาชิก
ชมรม 1 ปี/ครั้ง
- จัดประชุม
คณะกรรมการชมรม
6 เดือน/ครั้ง
- จัดอบรมให้ความรู้
และสิทธิประโยชน์
- จัดศึกษาดูงาน
กิจกรรมคนพิการ
- จัดกิจกรรมวันคน
พิการสากล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000 - คนพิการในเขต - คนพิการมี
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เทศบาลฯ มีบัตร
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประจาตัวคนพิการ เข้าสูส่ ังคมเพิ่มขึ้น
- คนพิการได้รับเบี้ย
ยังชีพอย่างทั่วถึง
- คนพิการได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
- คนพิการได้รับรู้
สิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง
- ชมรมคนพิการ
ได้รับการขับเคลื่อน

กองสวัสดิการ
สังคม

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ที่

โครงการ

7 โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
ตามอานาจหน้าที่
เทศบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อน
ทางสังคม ซึ่งมีความ
จาเป็นเร่งด่วน ไร้ซึ่ง
ทรัพย์ สิ่งของหรือ
รายได้สาหรับการยังชีพ
ขาดที่พึ่งพา อาศัย
เพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจให้กับประชาชน
ที่รับความเดือดร้อน
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
และมีศักดิ์ศรี รวมทั้ง
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ประชาชนที่ประสบ
ความเดือดร้อนทาง
สังคมเร่งด่วน ได้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ
ผู้สูงอายุที่ยากจนและ
ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติด
เชื้อเอดส์ และ
ครอบครัวผู้พ้นโทษ
คนยากจนหรือไร้ที่พึ่ง
เป็นต้น ที่ปราศจาก
ทรัพย์ สิ่งของหรือ
รายได้สาหรับการยัง
ชีพและไม่มีผู้ให้พึ่งพา
อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี ตาม
คุณสมบัติและ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 - ประชาชนที่
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ประสบความ
เดือดร้อนทางสังคม
เร่งด่วนได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนที่
เดือดร้อนทางสังคม
เร่งด่วน มีขวัญ
กาลังใจ สามารถ
ดารงชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิต
วิญญาณ
- ชุมชนและ
ครอบครัวเกิดความ
ตระหนัก มีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาผู้ที่
เดือดร้อน โดยสร้าง
ความเอื้ออาทรต่อ
กันในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ที่

โครงการ

(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน หลักเกณฑ์ที่เทศบาล
และครอบครัวมีความ เมืองเพชรบุรีหรือ
ตระหนัก มีส่วนร่วมใน คณะกรรมการกาหนด
การป้องกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น สร้างความเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน อยู่
ร่วมกันในชุมชนได้อย่าง
ปกติสุข
- ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลรอบ
ข้างจากสังคม สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการบ้านท้องถิ่น - เพื่อเป็นการปกป้อง
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้มี
ความมั่นคงในการเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ ความรัก
ความปรารถนาดี และ
ความสามัคคีของคนใน
ชาติ
- เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในวโรกาส
เจริญพระชนมพรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคมของ
ทุกปี และทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั้ง 500,000 500,000 500,000 - ประชาชน
หลัง หรือบางส่วนให้แก่ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
ผูย้ ากไร้ หรือ
หรือผู้ยากจน รวมทั้ง
ผูย้ ากจน ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มี
ผูพ้ ิการที่มีที่อยู่
ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง และ
อาศัยไม่มั่นคงได้รับ
ยากลาบากในเขตพื้นที่
การซ่อมแซมที่อยู่
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อาศัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนและ
เทศบาลเมือง
เพชรบุรีมีส่วนร่วม
ในการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้
มีความมั่นคงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ความรัก ความ
ปรารถนาดี และ
ความสามัคคีของ
คนในชาติ
- ประชาชนและ
เทศบาลเมือง
เพชรบุรีร่วมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.3. การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

ครองราษฎร์ยาวนาน
ที่สุดในโลก
- เพื่อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็น
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ หรือผู้ยากจน
รวมทั้งผู้สูงอายุและผู้
พิการที่มีที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงและยากลาบาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในวโรกาสเจริญ
พระชนมพรรษาใน
วันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกปี
- ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ หรือ
ผู้ยากจน รวมทั้ง
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข ด้วยวิถี
แห่งความพอเพียง
ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประชาชน
ในชุมชนด้วยกันเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.3. การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

9 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ทั้ง 2 กองทุน
- เพื่อสนับสนุนการ
ตอบสนองความจาเป็น
ขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และพึ่งตนเอง
ได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคมทุก
ระดับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนท่าหิน
ตาบลท่าราบ
- กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนชีสระอินทร์
ตาบลคลองกระแชง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 - สมาชิกกองทุน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนได้รับ
สวัสดิการที่จาเป็น
ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลฯ ทั้ง 2
กองทุน ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
- กองทุนฯ สามารถ
ตอบสนองความ
จาเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง
ได้อย่างทั่วถึง
- สร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดสวัสดิการ
สังคมทุกระดับ

กองสวัสดิการ
สังคม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.3. การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10 โครงการรับ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ

- เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้
กับผู้พิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553

- ผู้พิการที่มีสิทธิ์
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
จานวน 343 คนๆละ
800 บาท/เดือน
รวม 12 เดือน

11 โครงการผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้
กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552

- ผู้สูงอายุระหว่าง
27,033,600 27,033,600 27,033,600 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
ระหว่าง 60-69
รับเบี้ยยังชีพ
จานวน 1,807 ราย
ตามระเบียบฯ
- ผู้สูงอายุระหว่าง
จานวน 3,379 ราย
70-79 จานวน
1,032 ราย
- ผู้สูงอายุระหว่าง
80-89 จานวน 469 ราย
- ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปี
ขึ้นไป จานวน 71 ราย

3,292,800 3,292,800 3,292,800 - ผู้พิการที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยความ
พิการ จานวน
343 คน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้พิการที่มีสิทธิ
รับเบี้ยความพิการ
ได้รับเงินเบี้ยความ
พิการครบถ้วน

กองสวัสดิการ
สังคม

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพตาม
ระเบียบฯ ได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุครบถ้วน

กองสวัสดิการ
สังคม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.3. การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

12 โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ผู้ป่วยเอดส์)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จ่ายเงินสงเคราะห์
ให้กับผู้ป่วยเอดส์
จานวน 45 ราย
รายละ 500/เดือน
รวม 12 เดือน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

270,000

270,000

270,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เงินสงเคราะห์
จานวน 45 ราย

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพได้รับ
การสงเคราะห์
ครบถ้วน

กองสวัสดิการ
สังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคร้าย
ปี 2560 - 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันจาการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ
และการแพร่ระบาดของโรคร้าย ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- นักเรียน พนักงานครู 50,000
งบเทศบาลฯ
ในสังกัดเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ความพร้อมในการ
เตรียมพร้อม
ป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในพื้นที่เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี

- สามารถเตรียม
ความพร้อมในการ
ป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในพื้นที่เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันจาการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ
และการแพร่ระบาดของโรคร้าย ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการฝึกอบรม
- เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาสาสมัครป้องกันภัย ความรู้ความเข้าใจใน
ในชุมชน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้นได้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
3 โครงการฝึกอบรม
- เพื่อให้อาสาสมัคร
ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพล
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ได้รับความรู้
เรือน (อปพร.)
ความเข้าใจในการ
ป้องกันภัย ฝ่ายพล
เรือนได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยใน
ชุมชน ๆ ละ 5 คน
จานวน 17 ชุมชน
ระยะเวลาการฝึกอบรม
1 วัน
- จัดฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนรุ่นที่ 1 - 4
จานวน 35 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม
1 วัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

30,000

-

-

50,000

งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการระงับเหตุสา
ธารณภัยในเบื้องต้น

- ประชาชนในชุมชน
ของเทศบาลได้มีความรู้
ความเข้าใจในการระงับ
เหตุสาธารณภัยใน
เบื้องต้นและสามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ได้ เมื่อเกิดภัย

- อาสาสมัครป้องกัน
งบเทศบาลฯ ภัยฝ่ายพลเรือน
มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

- ทาให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน มีความรู้
ความชานาญ และ
สามารถปฏิบัติ ที่
ป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บังเกิด ผลดีแก่
ประชาชนและ
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ

สานัก
ปลัดเทศบาลฯ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันจาการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ
และการแพร่ระบาดของโรคร้าย ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

5 โครงการอบรม
เยาวชนต่อต้าน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์
- เพิ่มทักษะชีวิตเพื่อ
การป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชน
- เพื่อพัฒนาเครือข่าย
แกนนาชุมชนผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
และเยาวชน
- เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษภัยของยา
เสพติดและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- แกนนาชุมชน, ผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
ทั้ง 17 ชุมชนเยาวชน
ในเขตเทศบาล,
ประชาชนทั่วไป,
พนักงานเทศบาล
- จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษภัยของยาเสพติด
แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดฯ
- จัดทัศนศึกษาดูงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

200,000

200,000

60,000

60,000

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

200,000 - เยาวชนที่เข้าร่วม - ชุมชนเข้มแข็งใน กองสาธารณสุข
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ กิจกรรมไม่ยุ่ง
การป้องกันยาเสพติด และสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับยาเสพติด -ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชน
60,000

- จัดอบรมและ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ทัศนศึกษาดูงาน
20,000
20,000
20,000 นักเรียนชั้น
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประถมศึกษาปีที่ 5

- นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลปลอดภัย
จากยาเสพติด

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันจาการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ
และการแพร่ระบาดของโรคร้าย ปี 2560 – 2562
งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการอบรม
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ป้องกันอาชญากรรม
ในชุมชน

- เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรัก
สามัคคี ช่วยสอดส่อง
ดูแลเป็นเกราะคุ้มกัน
ให้กับประชาชนกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน
ได้อย่างยั่งยืน

- ประชาชนในชุมชน
โดยให้ประธานชุมชน
เป็นผู้คัดเลือก รวม
ทั้งหมด 70 คน
- อบรมเข้าค่ายและ
ศึกษาดูงานด้านการ
ป้องกันอาชญากรรม

7 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบสาธารณภัย

- เพื่อช่วยเหลือ
- ประชาชนในเขต
100,000 100,000 100,000 - การช่วยเหลือผู้
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ประสบสาธารณภัย
ประชาชนที่ประสบภัย เทศบาลฯ ที่ได้รับ
พิบัติต่างๆ
ความเดือดร้อนจากภัย
เบื้องต้น
พิบัติต่างๆในเบื้องต้น

ที่

โครงการ

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000

300,000 - ประชาชนมี
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ความรู้ในการ
ป้องกัน
อาชญากรรมที่จะ
เกิดขึ้นกับตนเอง
ครอบครัวและ
ชุมชนได้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลด
ปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน รู้ถึงสาเหตุที่จะ
ก่อให้เกิดอาชญากรรม
เป็นเกราะคุ้มกันมิให้
ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมในชุมชน
- ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

- ประชาชนที่
ประสบสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นตามสมควร

กองสวัสดิการ
สังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ
ปี 2560 - 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

1 โครงการบ้านเมตตา
สัตว์จรจัด ธรรมะ
ครองใจ

วัตถุประสงค์

-เพื่อคุมกาเนิดสัตว์
จรจัด
- เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อเป็นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ทาหมัน พร้อมทา
200,000 200,000 200,000 - ประชากรสัตว์
เครื่องหมายประจาตัว
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ จรจัด (สุนัข แมว )
สัตว์จรจัด(สุนัข แมว)
ได้รับการทาหมัน
ไม่น้อยกว่า 50 ตัว
ไม่น้อยกว่า 50 ตัว
- ฉีดวัคซีนป้องกัน
- ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
โรคพิษสุนัขบ้า แก่
จรจัด ไม่น้อยกว่า 500 ตัว
สุนัขจรจัดไม่น้อย
- ดูแลรักษาสุขภาพสุนัข
จรจัด เช่น ฉีดรักษาโรค
กว่า 500 ตัว
เรื้อน ฉีดป้องกันเห็บหมัด
และสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สุนัขจรจัดมีที่อยู่ กองสาธารณสุขฯ
ตามความเหมาะสม
- ประชากรสัตว์
จรจัดลดลง
- ไม่เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต
เทศบาลฯ
และใกล้เคียง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

2 โครงการรณรงค์
คัดแยกขยะ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการจัดการขยะ
ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมี
จิตสานึกและเห็นความสาคัญ
ในการคัดแยกขยะ
2.เป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การกาจัดขยะให้กับท้องถิ่น
3.เพื่อสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะ โดยชุมชนและ
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
รวมทั้งการส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะในท้องถิ่น
4.เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน โดยใช้ขยะเป็น
เครื่องมือ
5.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะอันตรายและ
ขยะมีพิษในท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ประชาสัมพันธ์การ
100,000 100,000 100,000 - รณรงค์คัดแยก
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ขยะให้ครอบคลุม
คัดแยกขยะและ
ให้บริการรับซื้อขยะ
พื้นที่เป้าหมาย
รีไซเคิลในชุมชน
ร้อยละ 100
โดยประสาน
- จัดหาและจัดตั้ง
ภาคเอกชนเข้าร่วม
วางถังรองรับขยะ
ดาเนินการ
อันตรายในพื้นที่
- จัดหาและจัดตั้งวาง
เป้าหมาย
ถังขยะอันตรายไว้
ร้อยละ 100
บริเวณชุมชน โรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี
- จัดรถเก็บขนขยะ
อันตรายแยกจาก
รถเก็บขนขยะทั่วไป
รวบรวมไว้เพื่อนาส่งไป
กาจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนทุกภาคส่วน
ในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี มีจิตสานึกใน
การคัดแยกขยะ และสิ่งของ
ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนาขยะ
มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้
และสามารถดาเนินการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมทั้ง
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
นาไปถ่ายทอดให้กับบุคคล
อื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการ
ชักจูงให้มีสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการฯ เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนในชุมชน
เกิดจิตสานึกในเรื่องการลด
ปริมาณขยะ และการคัดแยก
สิ่งของที่ไม่ใช้ แล้ว เพื่อที่จะได้
นาไปสู่การมีจิตสานึก การมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไป
3. ท้องถิ่นสามารถจัดการ
ขยะอันตรายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนา
รักษาความสะอาด
ที่ ทาง และสถานที่
สาธารณะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เทศบาลเมือง
เพชรบุรีขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านการพัฒนารักษาความ
สะอาดเชิงรุกสู่ชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. เพื่อบริหารจัดการ
การจัดให้บริการสาธารณะ
ด้านการรักษาความ
สะอาด ที่ ทาง และ
สถานที่สาธารณะ รวมทั้ง
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ในท้องถิ่นเพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อดูแล บารุง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ให้สะอาด สวยงาม
สมบูรณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. จัดพัฒนารักษาความ 10,000
10,000
10,000 - พื้นที่เป้าหมาย
สะอาด ที่ ทาง สถานที่ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ได้รับการพัฒนา
สาธารณะ และ
รักษาความสะอาด
สิ่งสาธารณประโยชน์
ร้อยละ 95
ในเขตเทศบาลฯ เช่น
- แม่น้าเพชรบุรี
- ถนนสายหลัก
- ทางระบายน้า
เขตพื้นที่ฝั่งตาบลท่าราบ
- สิ่งสาธารณประโยชน์
ต่างๆ เช่น ถังรองรับ
ขยะ สุขาสาธารณะ
ศาลารอรถประจาทาง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
เป็นต้น
- พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
2. จัดทาและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้าน
การรักษาความสะอาด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑. ท้องถิ่นและ
ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรีสะอาด
สวยงาม น่าอยู่
น่าอาศัย ประทับใจ
นักท่องเที่ยว
ผู้มาเยือน
๒. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสามารถใช้
สิ่งสาธารณประโยชน์
และทรัพยากร
ธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า
๓. เพิ่มขีดความ
สามารถในการ
ดาเนินงานรักษา
ความสะอาดเชิงรุก
เพื่อพัฒนาเมืองสู่
การเป็นเมืองสะอาด
น่าอยู่อย่างยั่งยืน

กอง
สาธารณสุขฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

4 โครงการรณรงค์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่
นักเรียน/เยาวชน/
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดอบรมให้ความรู้
30,000
30,000
30,000 กลุ่มเป้าหมาย
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เข้ารับการอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม แก่
นักเรียน เยาวชน และ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ประชาชน ในเขต
ร้อยละ 100
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
จานวน 100 คน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้เข้ารับการ
กองสาธารณสุขฯ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
มีความตระหนัก
ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
5 โครงการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและนันทนาการ และนันทนาการ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล
ให้ร่มรื่นและสวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและ
นันทนาการในเขต
เทศบาลฯ ดังนี้
1.ก่อสร้างสวนสุขภาพ
เลียบถนนภูมิรักษ์
- โดยทาการก่อสร้าง
สวนสุขภาพ
เลียบถนนภูมิรักษ์
กว้าง 5.00-5.50 เมตร
ยาวประมาณ 820
เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,428 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000,000 -เพิ่มพื้นที่สีเขียว
งบเทศบาลฯ สาหรับพักผ่อนและ
นันทนาการ เป็น
พื้นที่ 4,428 ตร.ม.
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีพื้นที่
สาหรับนันทนาการ
เพิ่มขึ้น

สานักการช่าง
*แผนชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2. ก่อสร้างสวนสุขภาพ 872,000
ชุมชนวัดลาด
งบเทศบาลฯ
- โดยทาการปรับพื้นที่
ขนาดกว้างประมาณ 10
เมตร ยาวประมาณ 17
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า170 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่อง
ออกกาลังกาย จานวน
8 ชุด
3. ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชุมชนไร่รอ
- โดยทาการปรับพื้นที่
ขนาดกว้างประมาณ
5.50 เมตรยาวประมาณ
8.50 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 46
ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกาย
จานวน 6 ชุด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

- ปรับพื้นที่เป็นสวน
สุขภาพ 1 แห่ง
และติดตั้งเครื่อง
ออกกาลังกาย
จานวน 8 ชุด

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีพื้นที่
สาหรับนันทนาการ
เพิ่มขึ้น

สานักการช่าง
*แผนชุมชน

530,000

-

- ปรับพื้นที่เป็นสวน
สุขภาพ 1 แห่ง
และติดตั้งเครื่อง
ออกกาลังกาย
จานวน 6 ชุด

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีพื้นที่
สาหรับนันทนาการ
เพิ่มขึ้น

สานักการช่าง
*แผนชุมชน

งบเทศบาลฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชุมชนรามราชนิเวศน์
- โดยทาการปรับพื้นที่
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
50 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กาย จานวน 4 ชุด
5.ปรับปรุงสวนสุขภาพ
ถนนรถไฟ
โดยทาการติดตั้งเครื่อง
ออกกาลังกาย จานวน
8 ชุด และติดตั้งเครื่อง
เล่นเด็ก จานวน 3 ชุด
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน
ราชดาริห์ ตั้งแต่แยกถนน
บริพัตรถึงถนนราชดาเนิน
- โดยทาการปรับปรุง
เกาะกลาง คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
410,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ปรับพื้นที่เป็นสวน
งบเทศบาลฯ สุขภาพ 1 แห่ง
และติดตั้งเครื่องออก
กาลังกาย
จานวน 4 ชุด

660,000

-

-

-

840,000

งบเทศบาลฯ

-

- ติดตั้งเครื่องออก
กาลังกาย 8 ชุด
และเครื่องเล่นเด็ก
3 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีพื้นที่
สาหรับนันทนาการ
เพิ่มขึ้น

สานักการช่าง
*แผนชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีพื้นที่
สาหรับนันทนาการ
เพิ่มขึ้น

สานักการช่าง
*แผนชุมชน

- ปรับปรุงเกาะกลาง - ประชาชนมีสถานที่
งบเทศบาลฯ เป็นพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ
1,400 ตารางเมตร
จานวน 1 แห่ง

สานักการช่าง
*แผนชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
หลังจวนผู้ว่า
- โดยทาการปรับปรุง
พื้นที่ทางเดินเป็นพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 2,300
ตารางเมตรราวกันตก
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 150
เมตร รั้วล้อมโคนต้นไม้
จานวน 24 ชุด และ
เก้าอี้สนามจานวน 25
ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

8. ก่อสร้างสวนสุขภาพ 430,000
งบเทศบาลฯ
ชุมชนท่าหิน
- โดยทาการปรับพื้นที่
เป็นพื้นที่ประมาณ
89 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งเครื่องออก
กาลังกาย
จานวน 5 ชุด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

6,000,000 - เพิ่มพื้นที่

เงินอุดหนุน นันทนาการ

ให้แก่ประชาชน
เป็นพื้นที่สีเขียว
และเพิ่มพื้นที่สาหรับ
นันทนาการ เป็นพื้นที่
2,300 ตร.ม.
จานวน 1 แห่ง

-

-

- ปรับพื้นที่เป็น
สวนสุขภาพ
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนมี
สถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ
และนันทนาการ

สานักการช่าง
*แผนชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีพื้นที่
สาหรับนันทนาการ
เพิ่มขึ้น

สานักการช่าง
*แผนชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

6 โครงการก่อสร้าง
อาคารหอประชุม
2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
บริเวณที่ทาการ
ชุมชนพระนครคีรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็นสถานที่ใช้จัด - ก่อสร้างอาคาร
ประชุมและศึกษาดูงาน หอประชุม 2 ชั้น
ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง
ประมาณ 10 เมตร
ยาวประมาณ 18 เมตร
จานวน 1 หลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

4,300,000
งบเทศบาลฯ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- อาคารหอประชุม - ใช้สาหรับจัด
2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
กิจกรรมที่เป็น
จานวน 1 หลัง
ประโยชน์ต่อชุมชน
และใช้เป็นสถานที่
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมของชุมชน

สานักการช่าง
*แผนชุมชนฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

7 โครงการบริหาร
จัดการสถานที่กาจัด
ขยะเทศบาลฯ
ที่ตาบลบ้านกุ่ม

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ขยะในเขตเทศบาล
และลดปัญหา
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างปรับปรุงและ
บริหารจัดการสถานที่
ทิ้งขยะของเทศบาล
ดังนี้
1.จ้างเหมาขนย้ายขยะ 13,846,000 13,846,000 13,846,000 - การบริหาร
- กาจัดขยะ
งบเทศบาลฯ
งบเทศบาลฯ
งบเทศบาลฯ
และกาจัดขยะมูลฝอย
จัดการขยะ
ในเขตเทศบาลฯ
โดยจัดจ้างเอกชนเผา
ปริมาณ 16,425ตัน
ขยะปริมาณไม่น้อย
กว่า 16,425 ตัน/ปี
2. ปรับปรุงพื้นที่บ่อ
กักเก็บน้า โดยปรับปรุง
บ่อกักเก็บน้าเดิมเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่บาบัดน้า
เสียพร้อมกักเก็บน้า
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 5,700 ตร.ม. หรือ
ปริมาตรกักเก็บน้าไม่
น้อยกว่า11,400 ลบ.ม.

3,500,000 - บาบัดน้าเสียที่เกิด - สามารถปรับปรุง
งบเทศบาลฯ จากการกองขยะ
คุณภาพน้าจากขยะ

11,400 ลบ.ม.

ก่อนระบายสู่แหล่ง
น้าสาธารณะ

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนน ท่อระบาย
น้ารางระบายน้าและ
ทางเท้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงสภาพ
ผิวจราจรให้ดีขึ้น
ป้องกันอุบัติเหตุ
- เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและความ
สะดวกแก่ประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้าเสียและ
น้าผิวดิน
- เพื่อปรับปรุงสภาพ
ผิวจราจรให้ดีขึ้น
ป้องกันอุบัติเหตุ
- เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและความ
สะดวกแก่ประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้าเสียและ
น้าผิวดิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ท่อระบายน้า
รางระบายน้า
และทางเท้า ดังนี้
1. ถนนพระทรง
ทาการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 9.00 เมตร
ความยาวประมาณ
119 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
1,050 ตร.ม. พร้อม
ตีเส้นจราจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

420,000 -ปรับปรุงถนน
งบเทศบาลฯ 1 สาย ความยาว
119 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน และ
ผิวถนนเลียบไม่มี
หลุมบ่อลดอุบัติเหตุ
ของผู้ใช้รถใช้ถนน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ถนนเดโช
ทาการปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร
ถนนกว้างประมาณ5.50 8.40 เมตรยาวประมาณ 396
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,756 ตารางเมตรพร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ยาว 396 เมตร
3. ปรับปรุงถนน
รอบตลาดวัดเกาะ
ทาการปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร
คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,555 ตารางเมตร พร้อมราง
ระบายน้าขนาดกว้างภายใน
0.35 เมตร ยาวประมาณ
355 เมตร หนา 0.12 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,980,000
งบเทศบาลฯ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงถนน
1 สาย ความยาว
396 เมตร

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน และ
ผิวถนนเลียบไม่มี
หลุมบ่อลดอุบัติเหตุ
ของผู้ใช้รถใช้ถนน

สานักการช่าง

1,600,000 ปรับปรุงถนน
งบเทศบาลฯ 1 สาย ความยาว
355 เมตร

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน และ
ผิวถนนเลียบไม่มี
หลุมบ่อลดอุบัติเหตุ
ของผู้ใช้รถใช้ถนน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. ก่อสร้างปรับปรุงราง
ระบายน้าสาธารณะ
ประโยชน์(เดิม)
แยกจากซอยบริพัตร 5
(หลังวิทยาลัยเทคนิคฯ)
ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. กว้างภายใน 0.40
เมตร ยาว 210.00 เมตร
และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างรวม
รางระบายน้า 2.00 - 3.00
เมตร ยาวประมาณ 210.00
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 443.00 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

1,500,000 ปรับปรุงรางระบาย เพื่อเพิ่ม
งบเทศบาลฯ น้าความยาว
ประสิทธิภาพ
210 เมตร
การระบายน้าได้
สะดวกไม่ท่วมขัง

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5. ซอยสาธารณะประโยชน์
แยกจากเพชรเกษมสายเก่า
(ทางเข้าเมือง)
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้างเฉลี่ย 3.30 เมตร
ยาวประมาณ 192 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
630 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. กว้างภายใน
0.40 เมตร ยาวประมาณ
370 เมตร
- ก่อสร้างเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยว
6.00 เมตร ใช้โคมพลังงาน
แสงอาทิตย์ จานวน 9 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,700,000 ปรับปรุงถนน
งบเทศบาลฯ 1 สาย ความยาว
192 เมตร
รางระบายน้ายาว
370 เมตร พร้อม
เสาไฟแบบกิ่ง
จานวน 9 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรและการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ของประชาชนและ
การระบายน้าได้
สะดวกไม่ท่วมขัง

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000
-

6. ซอยหลังศาลากลาง
งบเทศบาลฯ
(โรงเรียนอนุบาลจังหวัด)
- โดยทาการปรับปรุงทางเท้า
ขนาดกว้าง 1.70 - 1.90 เมตร
ยาวรวมประมาณ 190 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
342 ตรม.
7. ซอยประสานสุข
- โดยทาการปรับปรุงทางเท้า
เป็นผิวจราจรขนาดกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร
ความยาวประมาณ 996 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
597 ตารางเมตร

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงทางเท้า
1 สาย ความยาว
รวม 190 เมตร

เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ถนนของ
ประชาชน

สานักการช่าง

1,400,000 ปรับปรุงทางเท้า
งบเทศบาลฯ 1 สาย ความยาว
รวม 996 เมตร

เพื่อเพิ่มพื้นที่สัญจร
และอานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

8. ถนนบันไดอิฐ
- โดยทาการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 1,640 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

9. ถนนราชวิถี
- โดยทาการปูยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ความกว้าง 14 เมตร ความ
ยาวประมาณ 1,000 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
14,000 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร

-

5,300,000
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,200,000 ปรับปรุง
งบเทศบาลฯ รางระบายน้า
ความยาว
1,640 เมตร

เพื่อเพิ่ม
ความสามารถ
ในการระบายน้า
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

สานักการช่าง

เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ถนนของ
ประชาชน

สานักการช่าง

-

-ปรับปรุงถนน
1 สาย ความยาว
1,000 เมตร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10. ทางแยกถนนบริพัตร
ตัดกับถนนราชดาริห์
- โดยทาการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมลอดถนน ขนาดกว้าง
ประมาณ 0.80 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
21 เมตร

11. ซอยข้างบ้านเลขที่ 24/1
บริเวณซอยแยกซอยบริพัตร5
ก่อสร้างถนนค.ส.ล. หนา 0.15
กว้างรวมรางระบายน้า 3.00
เมตร ยาว 50 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน
0.40 เมตร ยาวประมาณ
50 เมตร หนา 0.12 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

250,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักการช่าง

-

-

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
สาหรับระบายน้า
ความยาวรวม
21 เมตร

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบระบายน้า

220,000

-

-ปรับปรุงถนน
1 สาย ความยาว
50 เมตร

เพิ่มพื้นที่ผิวจราจร สานักการช่าง
และสามารถระบาย
น้าได้

งบเทศบาลฯ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบเทศบาลฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

12. ซอยวัฒนธรรมถนนท่าหิน
142,000
- โดยทาการปูยางแอสฟัลท์ติก งบเทศบาลฯ
คอนกรีต หนา 0.05 เมตรความ
กว้าง 3.00-3.40 เมตร ยาว
ประมาณ 103 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
340 ตารางเมตร

-

-

- ปรับปรุงถนน
1 สาย ความยาว
103 เมตร

เพิ่มพื้นที่ผิวจราจร
และสามารถระบาย
น้าได้

สานักการช่าง

13. ซอย 3 ถนนท่าหิน
600,000
- โดยทาการปูยางแอสฟัลท์ติก งบเทศบาลฯ
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ความกว้าง 3.90 - 4.90 เมตร
ความยาวประมาณ 133
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 590 ตารางเมตรพร้อม
ปรับปรุงฝารางระบาย ความ
หนา 0.15 เมตร ความกว้าง
0.60 เมตร ความยาวรวม
260 เมตร

-

-

ปรับปรุงถนน
1 สาย ความยาว
133 เมตร
รางระบายน้า
ขนาด 0.60 เมตร
ความยาว 260
เมตร

เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน และ
การระบายน้าได้
สะดวกไม่ท่วมขัง

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
14. ซอยทรัพย์สิน
- โดยทาการปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนาประมาณ 0.05
เมตร ความยาวรวมประมาณ
1,830 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 10,060 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจรเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
ปรับปรุงฝารางระบายน้า หนา
0.15 เมตร ความกว้าง 0.70
เมตร ความยาวรวมประมาณ
339เมตร ความกว้าง 0.60
เมตร ความยาวรวม 184 เมตร
ความกว้าง 0.55 เมตร ความ
ยาวรวม 160 เมตรและความ
กว้าง 0.50 เมตรความยาวรวม
210 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,400,000
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงถนน 1สาย เพิ่มพื้นที่ผิวจราจร
ความยาว1,830
และสามารถระบาย
เมตรปรับปรุงฝา
น้าได้
รางระบายน้า
ขนาด 0.70 เมตร
ยาว 339 เมตร
ฝารางระบายน้า
ขนาด 0.60 เมตร
ยาว 184 เมตร
ฝารางระบายน้า
ขนาด 0.55 เมตร
ยาว 160 เมตร
และฝารางระบาย
น้า ขนาด 0.50
เมตร ยาว 210
เมตร

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,200,000
-

15. ถนนราชดาเนิน ตั้งแต่
งบเทศบาลฯ
บริเวณแยกถนนดารงค์รักษ์
ถึงถนนรถไฟ
- โดยทาการปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตรความ
กว้าง 12-15 เมตร ความยาว
ประมาณ 2,140เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า28,340
ตารางเมตรตีเส้นจราจรเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า1,800 ตาราง
เมตรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก
16. ซอยริมน้าถนนพานิชเจริญ
- โดยทาการปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.04 เมตรกว้าง
1.50-2.70 เมตร ความยาวรวม
545 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร

-

396,000
งบเทศบาลฯ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงถนน
1 สาย ความยาว
2,140 เมตร

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน และ
ผิวถนนเลียบไม่มี
หลุมบ่อลดอุบัติเหตุ
ของผู้ใช้รถใช้ถนน

สานักการช่าง

ปรับปรุงถนน
1 สาย ความยาว
545 เมตร

เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ถนนของ
ประชาชน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการก่อสร้าง
สะพาน ค.ส.ล.
บริเวณแยก
ถนนภูมิรักษ์

- เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรบริเวณ
แยกถนนภูมิรักษ์

10 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง
คลองติดตั้งราวกันตก
ปรับปรุงพื้นทางเดิน
พร้อมติดตั้งเสาไฟ
ส่องสว่างคลอง
วัดเกาะ

- เพื่อใช้ควบคุมระดับ
น้าในคลองวัดเกาะ
- ระบายน้าในฤดูน้า
หลาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- ก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 16 เมตร
จานวน 2 สะพาน
พร้อมปรับระบบจราจร
- ก่อสร้างปรับปรุงผนัง
คอนกรีต คลอง ความ
ยาวรวม 430 เมตร
ติดตั้งราวกันตกความ
ยาวรวม 1,980 เมตร
ปรับปรุงพื้นทางเดิน
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 7,460 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้ง
เสาไฟส่องสว่าง สูง 3
เมตร จานวน 208 ต้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,600,000 ก่อสร้างสะพาน
งบเทศบาลฯ จานวน 2 แห่ง
และปรับปรุง
ระบบจราจร

-

-

7,550,000 ปรับปรุง
งบเทศบาลฯ คลองวัดเกาะ
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
เพื่อความปลอดภัย
และสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ของประชาชน

สานักการช่าง

- ป้องกันน้าท่วม
พื้นที่ภายในเขต
เทศบาลฯ
- เพื่อความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

11 โครงการปรับปรุง
ระบบการจราจร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
การจราจร ดังนี้
- ปรับปรุงเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทาง
โดยตีเส้นจราจรด้วย
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
คิดเป็นพื้นที่ตีเส้น
ไม่น้อยกว่า 1,000
ตารางเมตร/ปี
ตามถนนสายต่างๆ
จานวน 4 สาย
ภายในเขตเทศบาลฯ
- ถนนมาตยาวงษ์
- ถนนพานิชเจริญ
- ถนนนราชดาริห์
- ถนนพงษ์สุริยา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000 -ปรับปรุง
งบเทศบาลฯ เครื่องหมายจราจร
จานวนพื้นที่ 1,000
ตารางเมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไป - มา
และมีความ
ปลอดภัย

สานักการช่าง
*แผนชุมชนฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

12 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- เพื่อให้ประชาชนมีการ ก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้า
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว สาธารณะ ดังนี้
ปลอดภัย
1.บริเวณหน้าเขาวัง
- ให้เส้นทางแหล่ง
ด้านทิศตะวันออก
ท่องเที่ยวมีความสะดวก
ตั้งแต่ถนนราชวิถีถึง
ปลอดภัย
ด้านข้างรั้วโรงเรียน
- เพื่อปรับปรุงโคมไฟทาง เบญจมเทพอุทิศ
สาธารณะเกิดแสงสว่าง
- โดยติดตั้งโคมไฟ
สะดวกแก่การสัญจรไป-มา ถนนด้วยหลอด
- เพื่อลดอุบัติเหตุ
HIGH PRESSURE
อันอาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต MERCURY VAPOUR
และทรัพย์สินของ
LAMPขนาด 250 วัตต์
ประชาชน
พร้อมอุปกรณ์ จานวน
12 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

200,000
งบเทศบาลฯ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-ปรับปรุงไฟ
สาธารณะเปลี่ยน
โคมไฟ จานวน
12 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

-อานวยความ
สะดวกแก่
การจราจร
- เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนผู้สัญจร
ไป-มา

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
2. ถนนโพธิ์การ้อง
ตั้งแต่ถนนพงษ์สุริยา
ถึงแยกท่าหิน
- ทาการรื้อถอน
เสาโครงเหล็กคร่อม
ถนนของเดิม จานวน
40 ชุด แล้วก่อสร้าง
เสาไฟประติมากรรม
ลายรดน้า สูง 8.00
เมตร พร้อมโคมไฟ
โป๊ะแก้ว
ใช้หลอดไฮเพรสเชอร์
โซเดียม ขนาด 250
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จานวน
80 ต้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,700,000 -เพิ่มไฟส่องสว่าง
งบเทศบาลฯ และปรับปรุงเสา
ไฟฟ้าให้มี
เอกลักษณ์ อนุรักษ์
ศิลปะของเมือง
เพชรติดตั้งเสาไฟ
ประติมากรรม
จานวน 80 ต้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
-อานวยความ
สะดวกแก่
การจราจร
- เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนผู้สัญจร
ไป-มา

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
3. ถนนราชดาริห์
ตั้งแต่ถนนราชดาเนิน
ถึงถนนบริพัตร
- ทาการรื้อถอนเสา
โครงเหล็กคร่อมถนน
ของเดิม จานวน 18
ชุด แล้วก่อสร้างเสาไฟ
ประติมากรรมลายรด
น้า สูง 8.00 เมตร
พร้อมโคมไฟโป๊ะใช้
หลอดไฮเพรสเชอร์
โซเดียม ขนาด 250
วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
จานวน 36 ต้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)
- เพิ่มไฟส่องสว่าง
และปรับปรุงเสา
ไฟฟ้าให้มี
เอกลักษณ์ อนุรักษ์
ศิลปะของเมือง
เพชรติดตั้งเสาไฟ
ประติมากรรม
จานวน 36 ต้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
-อานวยความ
สะดวกแก่
การจราจร
- เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนผู้สัญจร
ไป-มา

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. บริเวณถนนรถไฟตั้งแต่
แยกเขาพนมขวดถึงแยก
ไปรษณีย์ โดยทาการเปลี่ยน
หลอด ไฮเพรสเชอร์โซเดียม
250 วัตต์ และอุปกรณ์
ประกอบครบชุดจานวน 58
ชุด พร้อมเปลี่ยนสายไฟเดิน
ท่อร้อยสายใหม่ และตู้ควบคุม
จานวน 2 ชุด
5.บริเวณถนนภูมิรักษ์
- โดยติดตั้งปรับปรุงจาก
หลอดเดิมไฮเพรชเชอร์
โซเดียม 400 น เป็นหลอด
LED ขนาดไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 33 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,550,000
งบเทศบาลฯ

-

910,000
งบเทศบาลฯ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

- เปลี่ยนหลอด
ไฮเพรสเชอร์
โซเดียม 250 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ 58
ชุดพร้อมเปลี่ยน
สายไฟเดินท่อร้อย
สาย และตู้ควบคุม
จานวน 2 ชุด

- ทาให้มีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและลดการ
เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟ้าลัด
วงจร

- ย้ายเสาไฟฟ้าส่อง
สว่างและเปลี่ยน
หลอดไฮเพรสเชอร์
โซเดียม พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 33
ชุด และเปลี่ยน
สายไฟเดินท่อร้อย
สายไฟ และตู้
ควบคุมจานวน 2ชุด

-อานวยความ
สะดวก และเกิด
ความปลอดภัยแก่
ประชาชนผู้สัญจร
ไป-มา และลดการ
เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
กระแส
ไฟฟ้าลัด

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้มีแสง
สว่างเพียงพอ สะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
และลดอุบัติเหตุ
- เพื่อปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้มีแสง
สว่างเพียงพอ สะดวก
แก่การสัญจรลด
อุบัติเหตุ และลด
พลังงานในการใช้
กระแสไฟฟ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
6. ถนนเดโช
- โดยติดตั้งปรับปรุงโคม
ไฟเดิมจากหลอด
ไฮเพรสเชอร์โซเดียม
250 วัตต์ เป็นหลอด
LED ขนาดไม่เกิน 80
วัตต์ จานวน 13 ดวง
โคม พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและตู้ควบคุม
7.ถนนนามอญ
- โดยติดตั้งปรับปรุง
โคมไฟเดิมจากหลอด
ไฮเพรสเชอร์โซเดียม
250 วัตต์ เป็นหลอด
LED ขนาดไม่เกิน 80
วัตต์ จานวน 15 ดวง
โคม พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ และตู้ควบคุม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
341,000
งบเทศบาลฯ

-

400,000
งบเทศบาลฯ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

- ติดตั้งโคมไฟชนิด
หลอด LED
ขนาดไม่เกิน 80
วัตต์ จานวน
13 ดวงโคม

- ลดปัญหาเรื่อง
แสงสว่าง
ที่ไม่เพียงพอ
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา ใน
เวลากลางคืน

สานักการช่าง

- ติดตั้งโคมไฟชนิด
หลอด LED
ขนาดไม่เกิน 80
วัตต์ จานวน 15
ดวงโคม

- ลดปัญหาเรื่องแสง
สว่างที่ไม่เพียงพอ
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา ใน
เวลากลางคืน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
8. ถนนมาตยาวงษ์
- โดยติดตั้งปรับปรุงโคม
ไฟเดิมจากหลอดไฮเพรส
เชอร์โซเดียม 250วัตต์
เป็นหลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 50 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
และตู้ควบคุม
9. ถนนท่าสรง
- โดยติดตั้งปรับปรุง
โคมไฟเดิมจาก
หลอดไฮเพรสเชอร์
โซเดียม 250 วัตต์
เป็นหลอด LED
ขนาดไม่เกิน 80 วัตต์
จานวน 6 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
และตู้ควบคุม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,425,000
งบเทศบาลฯ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ติดตั้งโคมไฟ
ชนิดหลอด LED
ขนาดไม่เกิน
162 วัตต์
จานวน 50 ดวงโคม

165,000 - ติดตั้งโคมไฟ
งบเทศบาลฯ ชนิดหลอด LED
ขนาดไม่เกิน
80 วัตต์
จานวน 6 ดวงโคม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ลดปัญหาเรื่อง
แสงสว่าง
ที่ไม่เพียงพอ
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา ใน
เวลากลางคืน

สานักการช่าง

- ลดปัญหา
เรื่องแสงสว่าง
ที่ไม่เพียงพอ
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา ใน
เวลากลางคืน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10.ถนนสุรินทรฦๅชัย
โดยติดตั้งปรับปรุง
โคมไฟเดิมจากหลอดแสง
จันทร์250 วัตต์ เป็นหลอด
LED ขนาดไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 50 ดวงโคม พร้อม
อุปกรณ์และตู้ควบคุม
11. ถนนพานิชเจริญ
โดยติดตั้งปรับปรุงโคมไฟเดิม
จากหลอดไฮเพรสเชอร์
โซเดียม 250 วัตต์เป็นหลอด
LED ขนาดไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 56 ดวงโคม พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
และตู้ควบคุม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,425,000
งบเทศบาลฯ

1,590,000
งบเทศบาลฯ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

- ติดตั้งโคมไฟชนิด
หลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 50 ดวงโคม

- ลดปัญหาเรื่อง
แสงสว่าง
ที่ไม่เพียงพอและ
ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา ใน
เวลากลางคืน

สานักการช่าง

- ติดตั้งโคมไฟชนิด
หลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 56 ดวงโคม

- ลดปัญหาเรื่อง
แสงสว่าง
ที่ไม่เพียงพอและ
ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12. ถนนวัดธ่อ
โดยติดตั้งปรับปรุงโคมไฟเดิม
จากหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์
เป็นหลอด LED ขนาดไม่เกิน
162 วัตต์ จานวน 6 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
165,000 - ติดตั้งโคมไฟชนิด
งบเทศบาลฯ หลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 6 ดวงโคม

13. ถนนอนามัย
โดยติดตั้งปรับปรุงโคมไฟเดิม
จากหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์
เป็นหลอด LED ขนาดไม่เกิน
162 วัตต์ จานวน 6 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม

-

14.ถนนต้นจันทร์
โดยติดตั้งปรับปรุงโคมไฟเดิม
จากหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์
เป็นหลอด LED ขนาดไม่เกิน
162 วัตต์ จานวน 6 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม

-

165,000
งบเทศบาลฯ

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ลดปัญหาเรื่องแสง
สว่างที่ไม่เพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน

สานักการช่าง

- ติดตั้งโคมไฟชนิด
หลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 6 ดวงโคม

- ลดปัญหาเรื่องแสง
สว่างที่ไม่เพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน

สานักการช่าง

165,000 - ติดตั้งโคมไฟชนิด
งบเทศบาลฯ หลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 6 ดวงโคม

- ลดปัญหาเรื่องแสง
สว่างที่ไม่เพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน

สานักการช่าง

-

245
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15. ถนนแปลงนาม
165,000 - ติดตั้งโคมไฟชนิด
โดยติดตั้งปรับปรุงโคมไฟเดิม
งบเทศบาลฯ หลอด LED ขนาด
จากหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์
ไม่เกิน 162 วัตต์
เป็นหลอด LED ขนาดไม่เกิน
จานวน 6 ดวงโคม
162 วัตต์ จานวน 6 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม

16. ซอยพานิชเจริญ 1
โดยติดตั้งปรับปรุงโคมไฟเดิม
จากหลอดแสงจันทร์250 วัตต์
เป็นหลอด LED ขนาดไม่เกิน
162 วัตต์ จานวน 6 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม
17.ซอยพานิชเจริญ 2
โดยติดตั้งปรับปรุงโคมไฟเดิม
จากหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์
เป็นหลอด LED ขนาดไม่เกิน
162 วัตต์ จานวน 6 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม

-

165,000

165,000
งบเทศบาลฯ

- ลดปัญหาเรื่องแสง
สว่างที่ไม่เพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน

สานักการช่าง

-

- ติดตั้งโคมไฟชนิด
หลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 6 ดวงโคม

- ลดปัญหาเรื่องแสง
สว่างที่ไม่เพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน

สานักการช่าง

-

- ติดตั้งโคมไฟชนิด
หลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 6 ดวงโคม

- ลดปัญหาเรื่องแสง
สว่างที่ไม่เพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน

สานักการช่าง

งบเทศบาลฯ

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
18. ถนนพระทรง
โดยติดตั้งปรับปรุงโคมไฟเดิม
จากหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์
เป็นหลอด LED ขนาดไม่เกิน
162 วัตต์ จานวน 6 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
165,000 - ติดตั้งโคมไฟชนิด
งบเทศบาลฯ หลอด LED ขนาด
ไม่เกิน 162 วัตต์
จานวน 6 ดวงโคม

19. ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
1,700,000
งบเทศบาลฯ
บริเวณสวน 60 พรรษา
โดยติดตั้งเสาไฟสูงเหล็กรีดเรียว
(High mast) สูง 20 เมตร
พร้อมดวงโคมหลอด LED
ขนาดไม่เกิน250 วัตต์
จานวน 8 โคม เดินสายไฟ
พร้อมตู้ควบคุม

-

-

- ติดตั้งเสาไฟสูง
เหล็กรีดเรียว
สูง 20 เมตร
พร้อมดวงโคม
หลอด LED
ขนาด 250 วัตต์
จานวน 8 โคม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ลดปัญหาเรื่องแสง
สว่างที่ไม่เพียงพอ
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน

สานักการช่าง

- ทาให้มีแสงสว่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
แก่ประชาชน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ สะดวก แก่การ
สัญจร และลดความเสี่ยง
การเกิดอาชญากรรม
- เพื่อปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ สะดวก แก่การ
สัญจร และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,280,000
-

20.ปรับปรุงไฟฟ้าส่อง
สว่างแยกอาชีวะ แยกต้น งบเทศบาลฯ
มะม่วง
โดยทาการติดตั้งเสาไฟ
เหล็กรีดเรียวชุบ
กัลป์วาไนท์ ความสูง 12
เมตร จานวน 12 ต้น
โคมไฟฟลัดไลท์ ชนิด
LED ขนาด 250 วัตต์
จานวน 24 ดวงโคม
พร้อมตู้ควบคุม จานวน
5 ชุด วางท่อร้อยสายไฟ
NYY พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ติดตั้งเสาไฟ
เหล็กรีดเรียว
ความสูง 12 เมตร
จานวน 12 ต้น
โคมฟลัดไลท์
ชนิด LED ขนาด
250 วัตต์ จานวน
24 ดวงโคม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ทาให้มีแสงสว่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
แก่ประชาชน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
21.ปรับปรุงไฟฟ้าส่อง
สว่างแยกถนนท่าหิน
โดยทาการติดตั้งเสาไฟ
เหล็กรีดเรียวชุบ
กัลวาไนท์ความสูง 12
เมตร จานวน 4 ต้น
โคมไฟฟลัดไลท์
ชนิด LED ขนาด 250
วัตต์ จานวน 8 ดวงโคม
พร้อมตู้ควบคุม
จานวน 2 ชุด วางท่อ
ร้อยสายไฟ NYY
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
756,000
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ติดตั้งเสาไฟ
เหล็กรีดเรียว
ความสูง 12 เมตร
จานวน 4 ต้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ทาให้มีแสงสว่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
แก่ประชาชน

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

13 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเครื่อง
นับเวลาถอยหลัง
สัญญาณไฟจราจร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชน
มีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอย
หลังสัญญาณไฟจราจรขนาด
60x100 มม.
ชนิดสามสีพร้อมอุปกรณ์
ประกอบครบชุด ตามแยก
ต่างๆ จานวน 11 แยก ดังนี้
1.สี่แยกโรงเรียนอรุณ
ประดิษฐ จานวน 4 ชุด
2.สามแยกวัดไตรโลก
จานวน 3 ชุด
3.สี่แยกวัดธ่อ จานวน 2 ชุด
4.สี่แยกวัดป้อม จานวน 3 ชุด
5.สี่แยกท่าหิน จานวน 4 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
1,840,000
งบเทศบาลฯ

2562
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ติดตั้งเครื่อง
นับเวลาถอยหลัง
สัญญาณไฟจราจร
ขนาด 60x100 มม.
ชนิดสามสี
จานวน 13 แยก

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา
และมีความ
ปลอดภัย

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6.สามแยกวัดจันทราวาส จานวน 3 ชุด
7.สี่แยกวัดคงคาราม จานวน 4 ชุด
8.สามแยกเสนีย์ยนต์ จานวน 3 ชุด
9.สี่แยกประปา (เก่า) จานวน 4 ชุด
10.สี่แยกนาชัย จานวน 3 ชุด
11.สี่แยกเพชรนคร จานวน 4 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

14 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟจราจร

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงระบบ
สายสัญญาณดวงโคม
และเครื่องนับเวลาถอย
หลัง พร้อมปรับปรุง
เสา เพื่อลดอุบัติเหตุ
และป้องกันทรัพย์สิน
ของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. สี่แยกอาชีวะ
- โดยติดตั้งตู้ควบคุม
ไฟจราจรชนิด 4 เฟส
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
โคมสัญญาณไฟจราจร
ขนาด 300 มม.
ชนิด Retrofit ใช้หลอด
LED แบบ 3 ดวงโคม
จานวน 8 ชุด เสา
สัญญาณจราจร
เครื่องนับเวลาถอยหลัง
สัญญาณจราจร ขนาด
60x100 มม. ชนิดสามสี
ตัวเลข 3 หลัก จานวน 4
ชุด กล่องสวิทช์ตัดตอน
พร้อมอุปกรณ์ วางท่อ
ร้อยสายไฟชนิด NYY
และบ่อพัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

2562
(KPI)
(บาท)
1,175,000 - ติดตั้งตู้ควบคุม 4
งบเทศบาลฯ เฟส พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 1 ชุด
ดวงโคมสัญญาณไฟ
จราจร ขนาด 300
มม.หลอด LED
แบบ 3 ดวงโคม
8 ชุดเครื่องนับเวลา
ถอยหลังสัญญาณ
จราจร ชนิด 3 สี
ตัวเลข 3 หลัก
ขนาด 60x100 มม.
จานวน 4 ชุด วาง
ท่อร้อยสายไฟชนิด
NYYกล่องสวิทช์
ตัดตอน 1 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา และ
มีความปลอดภัย

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. แยกไปรษณีย์
- โดยติดตั้งตู้ควบคุม
ไฟจราจรชนิด 4 เฟส
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
โคมสัญญาณไฟจราจร
ขนาด 300 มม.
ชนิด Retrofit ใช้หลอด
LED แบบ
3 ดวงโคม จานวน 8 ชุด
เสาสัญญาณจราจร เครื่อง
นับเวลาถอยหลังสัญญาณ
จราจรขนาด 60x100 มม.
ชนิดสามสีตัวเลข 3 หลัก
จานวน 4 ชุด กล่องสวิทช์
ตัดตอน พร้อมอุปกรณ์
วางท่อร้อยสายไฟชนิด
NYY และบ่อพัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,145,000
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ติดตั้งตู้ควบคุม
4 เฟส พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
1 ชุด ดวงโคม
สัญญาณไฟจราจร
ขนาด 300 มม.
หลอด LED แบบ 3
ดวงโคม 8 ชุด
เครื่องนับเวลาถอย
หลังสัญญาณ
จราจร ชนิด 3 สี
ตัวเลข 3 หลัก
ขนาด 60x100 มม.
จานวน 4 ชุด
วางท่อร้อยสายไฟ
ชนิด NYY
กล่องสวิทช์ตัดตอน
1 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา
และมีความ
ปลอดภัย

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงระบบ
ชุดสายสัญญาณ
ดวงโคมและเครื่องนับ
เวลาถอยหลัง เพื่อลด
อุบัติเหตุและทรัพย์สิน
ของประชาชน
ในการสัญจรไป-มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. แยกสหกรณ์การเกษตร
- โดยทาการติดตั้งโคม
ไฟสัญญาณจราจร
ขนาด 300 มม. REtroftt
ใช้หลอด LED สีแดง,สี
เหลือง ,สีเขียว จานวน
9 ดวง และขนาด
200 มม. สีเหลือง
จานวน 4 ดวง เครื่องนับ
เวลาถอยหลังสัญญาณไฟ
จราจร 60x 100 มม.
ชนิด 3 สี ตัวเลข 3 หลัก
งานขุดฝังท่อร้อยสายไฟ
ชนิด NYY พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.70 X0.70 ตร.มม
จานวน 7 บ่อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
780,000 ปรับปรุงสัญญาณ
งบเทศบาลฯ ไฟจราจรในจุดทาง
แยก จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
เพิ่มความปลอดภัย
ในการสัญจรในจุด
ทางแยก

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

15 โครงการ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
โบราณสถาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อการท่องเที่ยว
ในยามค่าคืน
เพิ่มความสวยงามและ
ความปลอดภัยให้กับ
พื้นที่โดยรอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยติดตั้งไฟส่องสว่าง
โบราณสถานที่จุดเด่น
ภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรีด้วยโคม LED
พื้นที่ดาเนินการ
- หอนาฬิกาวัดธ่อ
(แบบเปลี่ยนสีได้)

16 โครงการก่อสร้าง
ไฟส่องสว่างวง
เวียนน้าพุหลัง
จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี

- เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าส่อง
สว่างให้มีแสงเพียงพอ
สวยงามเป็น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ในยามค่าคืน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

ก่อสร้างปรับปรุงไฟส่อง
680,000
งบเทศบาลฯ
สว่างหลังจวนผู้ว่า
- โดยทาการติดตั้งไฟส่อง
สว่าง (ไฟใต้น้า)
จานวน 8 ดวงโคม โคมไฟ
เสาเตี้ยความสูง 3 เมตร
สาหรับติดรอบฃวงเวียน 8
ดวงโคม
ปูพื้นรอบวงเวียนเป็นปูน
พิมพ์ลาย

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงไฟส่อง
สว่างสถานที่
ท่องเที่ยว
จานวน 1 แห่ง

เพิ่มความปลอดภัย
สถานที่ท่องเที่ยว

สานักการช่าง

ปรับปรุงไฟส่อง
สว่างสถานที่
ท่องเที่ยว 1 แห่ง

เพื่อความสวยงาม
และความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว

สานักการช่าง

-

งบเทศบาลฯ

-

-
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างสวนสาธารณะ
บริเวณ
ศาลหลักเมือง
หน้าเขาวัง

-เพื่อความสว่างที่เพียงพอ
และความสวยงามในยาม
ค่าคืนแก่นักท่องเที่ยวที่
ผ่านไปผ่านมา

18 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน

-เพื่อป้องกันการพังทลาย
จากการกัดเซาะในฤดูน้า
หลาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

บริเวณศาลหลักเมือง
หน้าเขาวังโดยติดตั้ง
ปรับปรุงโคมไฟสวน
ตามทางเดิน ไฟส่อง
ต้นไม้ไฟส่องอาคาร
ศาลหลักเมือง โดยเดิน
ท่อรอบสายระบบใต้ดิน
ทั้งหมดตู้ควบคุมและ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ
ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน
ริมแม่น้าเพชรบุรี ดังนี้

-

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
ข้างสะพานอุรุพงษ์
ความยาว 187 เมตร
(ฝั่งตาบลคลองกระแชง)
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเขื่อน

-

1,500,000

เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

ปรับปรุงไฟส่อง
สว่างสถานที่
ท่องเที่ยว 1 แห่ง

เพื่อความสวยงาม
และความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว

สานักการช่าง

-

ก่อสร้างเขื่อนยาว
187 เมตร

-พื้นที่ริมแม่น้า
ได้รับการดูแลและ
ป้องกันการพัง
ทลายจากการกัด
เซาะในฤดูน้าหลาก

สานักการช่าง

งบเทศบาลฯ

11,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2. ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. 4,500,000
ฝั่งคลองกระแชง
เงิน
บริเวณบ้านเลขที่ 72/1 อุดหนุน
ยาวประมาณ 75 เมตร
3. ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.
ข้างสะพานวัดจันทรา
วาส ความยาว 192 ม.
(ฝั่งตาบลท่าราบ) และ
ความยาว 262 ม.
(ฝั่งตาบลคลอง
กระแชง) พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเขื่อน

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างเขื่อนยาว
75 เมตร

ป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง

สานักการช่าง

21,000,000 ก่อสร้างเขื่อนยาว

และป้องกันน้าท่วม
ป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่งและป้องกันน้า
ท่วม

สานักการช่าง

-

เงิน
อุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

192 เมตร
(ฝั่งตาบลท่าราบ)
ก่อสร้างเขื่อนยาว
262 เมตร
(ฝั่งตาบลคลอง
กระแชง)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

19 โครงการก่อสร้าง
ป้ายต่างๆภายใน
เขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

วัตถุประสงค์

-เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวหรือ
สถานที่เป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วเพื่อ
580,000 - ปรับปรุงซ่อมแซม ความสะดวกใน
งบเทศบาลฯ ป้ายแนะนา
การเดินทาง
เส้นทาง สถานที่
สาคัญ จานวน 10
ป้าย

สานักการช่าง

ก่อสร้างและปรับปรุง
ติดตั้งซ่อมแซมป้าย
ต่างๆในเขตเทศบาลฯ
ดังนี้
1. ติดตั้งซ่อมแซมป้าย
ชื่อถนน และซอยต่างๆ
ขนาดกว้าง 0.23 เมตร
ยาว 0.75 เมตร
จานวน 30 ป้าย

-

-

2. ติดตั้งป้าย
บอกสถานที่
ขนาด0.30x1.20 เมตร
จานวน 7 ป้าย
ป้ายบอกเส้นทาง
เสาเหล็กสูง2.80 เมตร
จานวน 14 ป้าย
ป้ายบอกที่จอดรถ
ขนาด 0.35x1.00 เมตร
จานวน 2 ป้าย

-

-

400,000 - ปรับปรุงซ่อมแซม
งบเทศบาลฯ ป้ายชื่อถนน และ
ซอยต่างๆ จานวน
30 ป้าย

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

20 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้า

วัตถุประสงค์

-เพื่อปรับปรุงการระบายน้า
ภายในเขตเทศบาลฯ
ให้มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ระบายน้าผิวดิน ดังนี้
1. ถนนนอก ตั้งแต่ถนน
ราชดาเนิน
(สี่แยกคงคาราม)
ถึงแม่น้าเพชรบุรี โดย
ดาเนินการ
- ก่อสร้างท่อระบายน้า
ค.ส.ล.ชนิดท่อเหลี่ยม
กว้าง1.20 เมตร ยาว
รวม 89 เมตร

-

-

5,445,000 ปรับปรุงระบบ
งบเทศบาลฯ ระบายน้า
รางระบายน้ายาว
895 เมตร

- แก้ปัญหาน้าท่วม
ขังภายในเขต
เทศบาลฯ

สานักการช่าง

2. ถนนคีรีรัถยาตั้งแต่
แยกถนนเพชรเกษมสาย
เก่า ถึงสามแยกเขาพนม
ขวด โดยดาเนินการ
- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง0.50
เมตร ยาวรวม 645เมตร

-

-

3,000,000 ปรับปรุงระบบ
งบเทศบาลฯ ระบายน้า
รางระบายน้ายาว
645 เมตร

- ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ
น้าเสียจาก
ครัวเรือนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การระบายน้า

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3. ถนนราชวิถี ตั้งแต่
ถนนคีรีรัถยา ถึงแม่น้า
เพชรบุรี โดยดาเนินการ
- ก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง
0.50-0.80 เมตร ยาว
รวม 970 เมตร

-

-

4. ถนนชีสระอินทร์
ตั้งแต่ถนนราชดาเนิน
(สี่แยกโรงเรียนอรุณ
ประดิษฐ์) ถึงแม่น้า
เพชรบุรี โดยดาเนินการ
- ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง
0.40 เมตร ยาวรวม
600 เมตรและก่อสร้าง
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร
ยาวรวม 90 เมตร

-

1,800,000
งบเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า

สานักการช่าง

ปรับปรุงระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบายน้า ค.ส.ล.
การระบายน้า
ยาว 600 เมตร ท่อ
ค.ส.ล. ยาว 90 เมตร

สานักการช่าง

4,500,000 ปรับปรุงระบบ
งบเทศบาลฯ ระบายน้า
รางระบายน้า
ยาว 970 เมตร

-
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21 โครงการขุดลอก
แม่น้าเพชรบุรี

เพื่อป้องกันปัญหา
น้าท่วมภายในเขต
เทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ขุดลอกแม่น้าเพชรบุรี
6,400,000
ตั้งแต่สุดเขตเทศบาล
เงิน
บริเวณหน้าวัดไชยสุรินทร์ อุดหนุน
(หลักเขตที่ 3) ถึงบริเวณ
ทางหลวงแผ่นดิน
(หลักเขตที่ 7) โดยทาการ
- ดาเนินการขุดลอกแม่น้า
เพชรบุรีความยาว
ประมาณ 3,700 เมตร
- ปรับแต่งขอบตลิ่งพื้นที่
ไม่น้อยกว่า32,000 ตร.ม.
- เสริมระดับความสูงขอบ
ตลิ่ง พร้อมบดอัด ความ
ยาวประมาณ 300 เมตร
- ขุดลอก รื้อถอน ฝาย
เรียงหิน บริเวณวัดอัมพวัน
จานวน 276 ลบ.ม.
- รื้อถอนตอหม้อสะพาน
(เดิม) บริเวณสะพาน
อุรุพงษ์ จานวน 23 ลบ.ม.

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพ - แก้ไขและป้องกัน
ในการรับน้ากรณี น้าท่วมภายในเขต
ฤดูน้าหลากขุดลอก เทศบาลฯ
แม่น้าเพชรบุรี
ยาว 3,700เมตร

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

22 โครงการก่อสร้าง
สะพานโครงสร้าง
เหล็กเชิงประกอบ
ข้ามแม่น้าเพชรบุรี

23 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ภายในเขต
เทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่
ระหว่างอนุสาวรีย์
สุนทรภู่กับตลาดริมน้า
ส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่ม
พื้นที่นันทนาการให้
ประชาชนได้มีกิจกรรม
กับลานอนุสาวรีย์
สุนทรภู่และตลาด
ริมน้า
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บริเวณอนุสาวรีย์
สุนทรภู่
- ทาการก่อสร้าง
สะพานโครงสร้างเหล็ก
เชิงประกอบข้ามแม่น้า
เพชรบุรีกว้าง 2.40เมตร
ยาวประมาณ 40 เมตร
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

6,500,000

งบเทศบาลฯ

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพิ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวและจุด
นันทนาการ

สานักการช่าง

-

เพื่อเชื่อมระหว่าง
ตลาดริมน้ากับ
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
ส่งเสริมเป็นจุด
ท่องเที่ยว ก่อสร้าง
สะพานยาว 40
เมตร

-

เพิ่มความปลอดภัย - ประชาชนมีความ
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชนติดตั้ง และทรัพย์สิน
กล้องวงจรปิด
จานวนไม่น้อยกว่า
30 กล้อง

งบเทศบาลฯ

3,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักการช่าง
แผนชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

24 โครงการปรับปรุง
ผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อดาเนินการ
- ปรับปรุงผังเมืองรวม 750,000 750,000 750,000 จานวน 1 ครั้ง
ปรับปรุงผังให้สอดคล้อง เมืองเพชรบุรี จานวน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ
กับการขยายตัว
1 ครัง้
ของเมืองในปัจจุบัน

- เทศบาลมีผังเมือง
รวมเมืองเพชรบุรีที่
สอดคล้องกับสภาพ
เมืองในปัจจุบัน

สานักการช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการปรับปรุงภูมิ - เพื่อปรับปรุงพื้นที่
ทัศน์ทางเข้าเมือง
สาหรับต้อนรับ
(ถนนเพชรเกษมสายเก่า) นักท่องเที่ยว

- ทาการปรับปรุงซุ้ม
กระโจมแก้ว
- ปรับปรุงเกาะกลาง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,100 ตารางเมตร

-

26 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อปรับปรุงสะพาน
ปรับปรุงสะพานนเรศ เดิมให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก มี
ความปลอดภัย

- ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน
นเรศโดยทาการรื้อสะพาน
เดิม แล้วทาการก่อสร้าง
สะพาน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 12 เมตร ยาว
ประมาณ 18 เมตรหรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216
ตารางเมตร และปรับปรุง
ผิวจราจรเป็นพื้นที่ 150
ตารางเมตร

-

940,000

-

ปรับปรุงซุ้ม จานวน
1ซุ้มปรับปรุงเกาะ
กลาง พื้นที่ 1,100
ตารางเมตร

เป็นจุดต้อนรับของ
เมืองและสร้าง
ความประทับใจให้
แก่นักท่องเที่ยว

สานักการช่าง

-

- สะพาน ค.ส.ล.
- ประชาชนได้รับ
ขนาดกว้าง18 เมตร ความสะดวก และ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

สานักการช่าง

งบเทศบาลฯ

3,800,000
งบเทศบาลฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 โครงการติดตั้งที่จอด
รถจักรยาน

- เพื่อรองรับและ
- ทาการติดตั้งที่จอด
238,000 238,000 238,000 -มีที่จอดรถจักรยาน
ส่งเสริมการใช้จักรยาน รถจักรยาน ขนาดกว้าง งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ให้ผู้ใช้จักรยานใน
ในการสัญจร
0.50 ม.ยาว 2.50เมตร
การสัญจร จานวน
สาหรับจอดรถจักรยาน
14 ชุดต่อปี
ได้ 5 คัน จานวน
(ทั่วเขตเทศบาลฯ)
14 ชุด พร้อมป้าย
จานวน 7 ชุด

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้
รถจักรยาน ช่วยลด
ปริมาณการใช้
พลังงานรักษา
สภาพแวดล้อม
- ส่งเสริมการออก
กาลังกาย

สานักการช่าง

28 โครงการปรับปรุงท่อ
ส่งสิ่งปฏิกูล ผนังบ่อ
บริเวณบ่อหมักสิ่ง
ปฏิกูล และลานตาก

- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อส่งปฏิกูล
ผนังบ่อและลานตาก ที่
มีสภาพชารุดให้
อยู่ในสภาพใช้งานได้

- บ่อหมักสิ่งปฏิกูล
มีสภาพใช้งานได้ดี
แก้ไขปัญหาการ
รั่วซึมจากท่อ
และผนังที่ชารุด

สานักการช่าง

- โดยทาการติดตั้งท่อ
ส่ง PE พร้อมบอลวาล์ว
ขนาด 4 นิ้ว จานวน
31 ชุด ซ่อมแซมผนัง
บ่อหมักสิ่งปฏิกูล
และลานตาก

-

350,000
งบเทศบาลฯ

-

- ติดตั้งท่อส่ง PE
พร้อมบอลวาล์ว
ขนาด 4 นิ้ว
จานวน 31 ชุด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

29 โครงการพัฒนา
เส้นทางจักรยาน
ภายในเขตเทศบาลฯ

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้มี
เส้นทางจักรยานให้
ประชาชนใช้สัญจร
และท่องเที่ยว เป็น
การลดการใช้พลังงาน
ลดมลพิษและเสริมสร้าง
สุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- โดยทาการตีเส้นทาง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 - เพิ่มเส้นทาง
จักรยานกว้างประมาณ
เงิน
เงิน
เงิน
จักรยาน 1 สาย
1.00-1.50 เมตร ยาว
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน มีความยาวประมาณ
ประมาณ 1,200 เมตร
1,200 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,440 ตาราง
เมตร และติดตั้งป้าย
จักรยาน จานวน 15
ชุดและจัดทาสิ่งอานวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้
จักรยาน
30 โครงการติดตั้งราวกัน เพื่อส่งเสริมแหล่ง
โดยทาการติดตั้งราว 3,450,000
ปรับปรุงภูมิทศั น์
งบเทศบาลฯ
ตกคลองบัว
ท่องเที่ยวให้ประชาชน กันตกเหล็กกลม
สถานที่ท่องเทีย่ ว
ถนนราชดาเนิน
มาท่องเที่ยวจุดท่อง
ขนาด 2" พร้อม
1 แห่ง
เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ ตราสัญลักษณ์เทศบาล
เทศบาล
เมืองเพชรบุรี ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า
3,120 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนใช้
จักรยานในการ
สัญจร ออกกาลัง
กายและท่องเที่ยว
ช่วยลดการใช้
พลังงาน และ
ส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อม

สานักการช่าง

- ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลมีจุด
ท่องเที่ยว

สานักการช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 โครงการปรับปรุง
ที่ทาการชุมชน
รามราชนิเวศน์

- เพื่อให้สานักงาน
มีสภาพที่ดี มีความ
ปลอดภัย สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

- ขยายพื้นที่อาคาร
350,000
งบเทศบาลฯ
ที่ทาการชุมชน
กว้างประมาณ 5 เมตร
ยาวประมาณ 8 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
40 ตารางเมตร
จานวน 1 แห่ง

-

-

- มีพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้น
จานวน 1 แห่ง

- สถานที่มีสภาพ
ที่ดีมีความปลอดภัย
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมทาให้
ประชาชนในชุมชน
ได้รับประโยชน์
จากการมาใช้
บริการภายใน
ชุมชน

กอง
สวัสดิการสังคม
*แผนชุมชน

32 โครงการปรับปรุง
ที่ทาการชุมชน
พระปรางค์

- เพื่อให้สานักงาน
มีสภาพที่ดี มีความ
ปลอดภัย สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

- ปรับปรุงซ่อมแซม

-

-

- มีที่ทาการของ
ชุมชนที่เหมาะสม
จานวน 1 แห่ง

- สถานที่มีสภาพที่ดี

กอง
สวัสดิการสังคม
*แผนชุมชน

70,000

โครงหลังคา กระเบื้อง งบเทศบาลฯ
บางส่วน และปรับปรุง
ฝ้าเพดานพร้อม
เชิงชายที่ทาการชุมชน
จานวน 1 แห่ง

มีความปลอดภัย
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมทาให้
ประชาชนในชุมชน
ได้รับประโยชน์
จากการมาใช้
บริการภายใน
ชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

33 โครงการปรับปรุง
พื้นที่บริเวณทางเข้า
ที่ทาการชุมชน
รถไฟ-ไชยสุรินทร์

- เพื่อใช้สัญจรไป - มา - ก่อสร้างถนน คสล.
214,000
ได้สะดวกและปลอดภัย บริเวณทางเข้าที่ทาการ งบเทศบาลฯ
ชุมชน กว้างประมาณ
4 เมตร ยาวประมาณ
89 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 356 ตาราง
เมตร จานวน 1 สาย

-

-

- มีถนนทางเข้า
ที่ทาการชุมชน
จานวน 1 สาย

- บริเวณทางเข้า
ที่ทาการชุมชนมี
สภาพสะอาด
ปลอดภัย
ต่อการใช้งาน

34 โครงการก่อสร้าง
ห้องครัวข้าง
ที่ทาการชุมชน
พระนครคีรี

- ก่อสร้างห้องครัว
ให้เป็นสัดส่วน
เหมาะสมกับการใช้
งาน สามารถลดปัญหา
ในการรื้อค้นจากลิง

-

-

- มีห้องครัว
จานวน 1 แห่ง

- สามารถใช้พื้นที่ว่าง
กอง
ให้เป็นประโยชน์มาก สวัสดิการสังคม
ที่สุด
*แผนชุมชน
- มีห้องครัวที่เป็น
สัดส่วน สะอาด
ปลอดภัยจาก
การรื้อค้นของลิง

- ทาการก่อสร้าง
อาคาร ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 4 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
12 ตารางเมตร
จานวน 1 แห่ง

95,000
งบเทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการสังคม
*แผนชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.2 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปี 2560 - 2562

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองท่องเที่ยวชั้นนาของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาสาคัญระดับประเทศ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3.2 แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดกิจกรรม -เพื่อจัดกิจกรรมถวาย
วันสาคัญของชาติและ ราชสักการะ และน้อมราลึก
ของจังหวัดเพชรบุรี ในพระมหากรุณาธิคุณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ต่าง ๆ เช่น- วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
และร่วมในพิธีในวันสาคัญ พระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม
,วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของชาติและพิธีสาคัญ
ต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี พระนางเจ้าฯสิริกิติ์
12 สิงหาคม,วันที่ระลึก
-เทิดพระเกียรติบูรมหา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
กษัตริยาธิราช ร.4, ร.5
เจ้าอยู่หัว, งานพระนครคีรีและ ร.6
เมืองเพชร,วันท้องถิ่นไทย
ฯลฯ ที่กาหนดให้เป็นวัน
สาคัญของชาติและของ
จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 -จัดกิจกรรมเนื่อง
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ในวันสาคัญของ
ชาติและของจังหวัด
เป็นประจาตลอด
ทั้งปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-พนักงานเทศบาล
พนักงานครู
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาล ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนในเขต
เทศบาล ได้ร่วมใน
พิธีวันสาคัญของชาติ
และพิธีสาคัญต่าง ๆ
ที่จังหวัดเพชรบุรีจัด
กิจกรรม

สานักปลัด
เทศบาล
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.2 แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

2 โครงการรอบรู้เรื่อง
เมืองเพชร

วัตถุประสงค์

ประพฤติปฏิบัติในวิถี
ชีวิตให้เป็นคนดีของ
สังคม
- เพื่อส่งเสริมการเป็น
เจ้าบ้านที่ดีให้กับ
เยาวชนและประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สามารถ
นาเที่ยวชมสถานที่
ภายในเขตเทศบาลฯได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวและ
สถานที่สาคัญ
ภายในเขตเทศบาลฯ
- สามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่
นักท่องเที่ยวได้

กองวิชาการฯ

-ระดับความพึง
- สถานที่ท่องเที่ยว
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ พอใจของประชาชน ได้รับการเผยแพร่
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้นกั ท่องเที่ยวได้
รู้จักผู้ประกอบการ
และกระจายรายได้
ลงสู่ชุมชน

กองวิชาการฯ

- จัดอบรมให้ความรู้
20,000
20,000
20,000 - ผู้ผ่านการอบรม
ด้านการท่องเที่ยวแก่ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สามารถไปทา
เยาวชนและประชาชน
หน้าที่นาเที่ยวชม
จานวน 1 ครั้ง
สถานที่ท่องเที่ยวได้
ร้อยละ 60

3 โครงการตามรอย
-เพื่อประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมนาเที่ยว
ประวัติศาสตร์อยุธยา สถานที่ท่องเที่ยว และ ภายในเขตเทศบาลฯ
ที่มีชีวิต
สถานที่สาคัญภายใน จานวน 1 ครั้ง
เขตเทศบาลฯ เพื่อให้
ประชาชนตื่นตัวในการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดีและ
ร่วมอนุรักษ์สถานที่
ท่องเที่ยว

25,000

25,000

25,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 3.2 แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการ walk rally
ท่องเที่ยวเมืองเพชร

- เพื่อประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
โดยบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างการท่องเที่ยว
และการออกกาลังกาย

- จัดการแข่งขันการ
150,000 150,000 150,000 - ระดับความสาเร็จ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ของการจัดกิจกรรม
เล่นเกมส์ในรูปแบบ
walk rally ในสถานที่
เพื่อเผยแพร่สถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญๆ และ
ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ

- สถานที่ท่องเที่ยว
กองวิชาการฯ
ในเขตเทศบาลฯ
ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ไปพร้อมๆ
กับการออกกาลังกาย

5 โครงการ City tour
เมืองเพชร

- เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว กินของ
อร่อย ปลดปล่อยความ
ทุกข์ สร้างสุขด้วยการ
ทาบุญ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดใน
โครงการจัดการท่องเที่ยว
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
พร้อมกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน

- จัดกิจกรรม
- จัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
จานวน 2,000 ฉบับ
- จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์

- โครงการเป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย เทศบาล
เมืองเพชรบุรีมี
นักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

60,000

60,000

60,000

- การท่องเที่ยวใน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เขตเทศบาลเป็น
ที่รู้จัก แพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการฯ
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และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

6 โครงการงานวันครู

7 โครงการ
จัดงานประเพณี
ตักบาตรเทโว

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พนักงานครู
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ร่วมกัน
ราลึกถึงพระคุณครู และ
แสดงมุทิตาจิตต่อครู
อาวุโสผู้เกษียณอายุ
ราชการและได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญใน
วิชาชีพครูและ
สร้างความสามัคคี
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาชนและประชาชน
ปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องใน
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดให้มีพิธีแสดง
60,000
60,000
60,000 - กระชับ
มุทิตาจิตต่อครูอาวุโส งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ความสัมพันธ์ที่ดีใน
- จัดให้มีกิจกรรม
วิชาชีพครูและ
นันทนาการระหว่าง
แสดงมุทิตาจิตต่อ
พนักงานครูเทศบาล
ครูอาวุโส
และบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน
ประมาณ 250 คน

- พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
สร้างความสามัคคี
และกระชับ
ความสัมพันธ์ที่ดี

- จัดให้มีพิธีทางพุทธ
15,000
15,000
15,000 - ประชาชนได้ร่วม
ศาสนา การทาบุญตัก งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ พิธีตักบาตรเทโว
บาตรในวันหลังวันออก
พร้อมกัน
พรรษา 1 วัน

- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนยึดมั่นใน
ประเพณีและปฏิบัติ
ศาสนกิจ เนื่องใน
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

กองการศึกษา
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และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการจัดงาน - เพื่อสืบสาน
ประเพณีตรุษจีน ประเพณีของ
ชาวไทยเชื้อสายจีน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรี

- เป็นการสืบสาน
ประเพณีตรุษจีนและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรี

กองการศึกษา

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง

- ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดงานเฉลิมฉลองประเพณี 800,000 800,000 800,000 - ประชาชนร่วมกัน
ตรุษจีน โดยมีกิจกรรมต่างๆ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สืบสานประเพณี
เช่น การแสดงของนักเรียน
ตรุษจีน
การแสดงสิงโต และการแสดง
มังกร ผัดหมี่ซั่วกระทะยักษ์
การตั้งซุ้มสักการะเทพเจ้า
- จัดตกแต่งภูมิทัศน์
โดยประดับไฟราว
เต็งลั้งและป้ายอวยพร
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ - จัดให้มีกิจกรรมวันในลอย
350,000 400,000 400,000 - เยาวชนและ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ประชาชนได้ร่วม
ขนบธรรมเนียม
กระทง เช่นการประกวด
อันดีงามของไทย
กระทง การแสดงของนักเรียน
กิจกรรมกันอย่าง
ให้คงอยู่สืบไป
สนุกสนาน
- เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย
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และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เด็ก เยาวชน และ
กองการศึกษา
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงกิจกรรมและ
ความสามารถด้านต่างๆ
ในเชิงสร้างสรรค์
- เกิดแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งพักผ่อนที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
และนักท่องเที่ยว
- ประชาชนในท้องถิ่นได้ กองการศึกษา
450,000 450,000 450,000 - เยาวชนและ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ประชาชนได้ร่วมกัน เข้าร่วมกิจกรรมและเห็น
ความสาคัญของ
อนุรักษ์ประเพณี
ประเพณีไทยควรรักษา
ไทย
และอนุรักษ์ไว้ตลอดไป
-นักท่องเที่ยวได้รู้จัก
อาหารที่มีชื่อเสียงของ
เมืองเพชรบุรี

10 โครงการถนนคนเดิน

- เพื่อการเปิดพื้นที่
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านต่างๆ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชน

- จัดให้มีกิจกรรม
500,000 500,000 500,000 - มีพื้นที่สร้างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ สาหรับเด็ก เยาวชน
กิจกรรมส่งเสริมการ
และประชาชน
ท่องเที่ยว
ให้ได้แสดง
ความสามารถใน
ด้านต่างๆ

11 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
-เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- เพื่อส่งเสริมชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย

- จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ
เช่น พิธีบวงสรวง
พระบรมรูปรัชกาลที่ 4
และศาลหลักเมือง
พิธีทาบุญตักบาตร
ปล่อยปลา
-จัดขบวนแห่
นางสงกรานต์
-พิธีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ
-การแสดงมหรสพ

273
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และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

12 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
และรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
เห็นคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
-เพื่อสงเสริมเด็กและ
เยาวชนตลอดจน
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลและบริเวณ
ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ 350,000 350,000 350,000 - เยาวชน
ในวันแห่เทียนพรรษา งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ และประชาชน
เช่น พิธีหล่อเทียนพิธี
ได้ร่วมแสดง
สวดมนต์เย็น
กิจกรรมมีจานวน
-การประกวด
มากขึ้น
ต้นเทียนพรรษา
-มหรสพสมโภช

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เด็กเยาวชนและ
กองการศึกษา
ประชาชน ได้มี
ส่วนรวมในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
เห็นคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
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และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 โครงการจัดงาน
สืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมลุ่มแม่น้า
เพชรบุรี

-เพื่อจัดกิจกรรม
สืบสานอนุรักษ์แม่น้า
เพชรบุรี สนองปณิธาน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 7 สิงหาคม
ของทุกปี

-จัดกิจกรรมกีฬา
900,000 900,000 900,000 - มีเรือยาวเข้า
ทางน้า เช่นการแข่งขัน งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ร่วมแข่งขัน
เรือยาวการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 30 ลา
โล้กระทะ มวยทะเล
เป็นต้น

- ประชาชนในจังหวัด กองการศึกษา
เพชรบุรีได้ร่วมกัน
สืบสานอนุรักษ์แม่น้า
เพชรบุรีสนองปณิธาน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

14 โครงการจัดงาน
วันสาคัญต่างๆ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(วัดโคก)

1.เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
2.เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้กิจกรรม
ได้ทากิจกรรมร่วมกับ
ครู ผู้ปกครอง และเป็น
การปลูกฝั่งค่านิยม
ที่ดีงามให้กับนักเรียน

1.นักเรียน ผู้ปกครอง
25,000
25,000
25,000 1.ร้อยละ 80 ของ
ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ผู้ปกครองนักเรียน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ได้ร่วมกิจกรรม
ประเพณี
อนุรักษ์
2.นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม ได้ทากิจกรรม
จารีตประเพณี
ร่วมกับครู ผู้ปกครอง
2.นักเรียนได้เรียนรู้
และเป็นการปลูกฝั่ง
กิจกรรมและทา
ค่านิยมที่ดีงามให้กับ
กิจกรรมร่วมกัน
นักเรียน
กับครู ผู้ปกครอง
และชุมชน

-นักเรียนได้ร่วม
กองการศึกษา
กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี เรียนรู้
กิจกรรม ได้ทา
กิจกรรมร่วมกับครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
เป็นการปลูกฝังค่านิยม
ที่ดีงามให้กับนักเรียน
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และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

15 โครงการเชิดชู
ครูช่าง ครูศิลป์
ศิลปินเมือง
เพชร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อันทรงคุณค่าของจังหวัด
เพชรบุรี ให้คงอยู่อย่างยังยืน
2.เพื่อจัดงานเชิดชูเกียรติและ
เผยแพร่งาน ครูช่าง ครูศิลป์
ศิลปินเมืองเพชร โดย การจัด
นิทรรศการผลงานให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้
3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียจติ
สร้างขวัญกาลังใจ ให้กับครูช่าง
ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชร ที่ให้
ความสาคัญในการอนุรักษ์สืบ
สารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าของงานช่าง
งานศิลป์ และศิลปินสาขาต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
120,000 120,000 120,000 1.มีความพึ่งพอใจต่อ
1.เด็กเยาวชน ประชาชน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ การจัดโครงการฯ
ร่วมโครงการประมาณ 400 คน
ในระดับมาก
2.จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
2.ร้อยละ 80 ของ
ครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชร
ผู้เข้าอบรมมีความรู้
จานวน 2 วัน
และทักษะงานช่าง
3.มอบโล่เกียรติคุณ
จานวน 20 ราย
งานศิลป์ และศิลปิน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ทุกแขนง
1.เด็กและเยาวชนตระหนักและรู้
คุณค่า มีความรู้พื้นฐาน งานช่าง
ศิลป์ และศิลปินแขนงต่างๆ
2.ครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมือง
เพชร ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
3.มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดเพชรบุรีได้รับการ
ปกป้องให้คงอยู่สืบไป

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน รู้คุณค่าใน
งานช่าง งานศิลป์
และศิลปินทุกแขนง
2.มีแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญางานช่าง
งานศิลป์ และศิลปิน
ทุกแขนงที่ยังยืน
3.ครูช่าง ครูศิลป์
ศิลปินเมืองเพชร
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

กองการศึกษา
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และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 โครงการเรียนรู้ 1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี
งานปูนปั้น
ความรู้และทักษะพื้นฐาน
งานปูนปั้น
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็น
คุณค่าของงานศิลปะปูนปั้น
3. เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้
งานศิลปะปูนปั้น
4. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะงานปูน
ปั้นจังหวัดเพชรบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. เด็ก เยาวชน ประชาชน 80,000
80,000
80,000 1. มีความพึงพอใจ
เข้าอบรมจานวนประมาณ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ต่อการอบรมงาน
50 คน
ศิลปะปูนปั้นใน
2. กาหนดการฝึกอบรม
ระดับมาก
งานศิลปะปูนปั้น จานวน
2. ร้อยละ 80
3 วัน
ของผู้เข้าอบรมมี
3. กิจกรรมปฏิบัติการ
ความรู้ และทักษะ
จานวน 4 กิจกรรม
งานปูนปั้น และมี
4. จัดหาแหล่งเรียนรู้1แห่ง
ผลงาน
5. เด็ก เยาวชนประชาชน
มีความรู้พื้นฐานงานศิลปะ
ปูนปั้น
6. มีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของงานศิลปะ
ปูนปั้น
7. มีทักษะการปฏิบัติงาน
ศิลปะปูนปั้นที่หลากหลาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับ
ความรู้และทักษะงาน
ศิลปะ ปูนปั้น
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน รู้คุณค่าใน
งานศิลปะปูนปั้น
- มีแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญางานศิลปะปูน
ปั้นที่ยั่งยืน มีการ
อนุรักษ์งานศิลปะ
ปูนปั้น ในจังหวัด

กองการศึกษา
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และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 – 2562
ที่

โครงการ

17 โครงการอาหาร
สะอาด รสชาติ
อร่อย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ความรู้
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
แก่ ผู้ประกอบการค้า
อาหาร ในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี
-เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
- เพื่อเฝ้าระวังสภาวะทาง
สุขาภิบาลอาหาร
ด้วยชุดทดสอบความ
สะอาดในสถานที่จาหน่าย
อาหารในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี

- จัดอบรมให้ความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร
ในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี จานวน 150 คน
- เก็บตัวอย่างอาหาร/
สวอป ภาชนะอุปกรณ์
และมือผู้สัมผัสอาหาร
ในร้านอาหาร/แผงลอย
จาหน่ายอาหาร/โรงเรียน
ตลาดในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี
- จัดทา/จัดหา
สื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
เช่น แผ่นพับ,แผ่นปลิว,
ป้ายประชาสัมพันธ์,
เอกสารบทความ ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-จานวนผู้เข้ารับ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ การอบรม
-การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนได้
กองสาธารณสุข
รับทราบข้อมูล
และสิ่งแวดล้อม
ความรู้ด้านการ
สุขาภิบาลอย่าง
สม่าเสมอและทั่วถึง

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการ

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการ
……………………………

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28
โดยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน าเทศบาล
เมืองเพชรบุรี ตามคาสั่งเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ 270/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และแต่งตั้ง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมืองเพชรบุรี ตามคาสั่ง
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ 338/2557 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557

การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้มีมติให้กาหนดห้วงเวลาในการติดตามผลเป็นราย
ไตรมาส แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม -มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) โดยกาหนดให้มีการประชุมติดตามผล
การดาเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล หลังสิ้นไตรมาสแล้วไตรมาสละ 1 ครั้ง
สาหรับการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดห้วงเวลาของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลจะประเมินผลการดาเนินงาน โดยการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และในภาพรวมตามแบบประเมินที่ปรากฏในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จและนาเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะได้สรุปรวบรวมและเสนอความเห็นประกอบการรายงาน
ผลต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีนาเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกัน ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
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วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 กาหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล โดยให้ทุกส่วน
การงานของเทศบาลได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่เทศบาลกาหนดตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์
และมอบกองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนการงานแยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์นาเสนอคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบติดตามผลการดาเนินงาน แบบที่ 2 ตามคู่มือการติดตามและประเมินผล
การจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนดให้เทศบาลฯ ใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ให้ระบุผลผลิตและผลลัพธ์ใน
การดาเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม โดยให้ระบุตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลโครงการให้ชัดเจน
แยกการประเมินผลเป็นประเมินผลเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากจานวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2560-2562) ที่นาไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการวัดความสาเร็จ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจากตัวชี้วัดและการประเมินโครงการจากผู้รับบริการ

4.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้กาหนดแบบติดตามผลการดาเนินงาน ตามแบบประเมินที่ปรากฏ
ในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยใช้เป็น
เครื่องมือที่สามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่กาหนด (แบบที่ 2) แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดาเนินการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลจากทุกส่วนการงานตามที่
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล กาหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 4 ไตรมาส เป็นการติดตามผลการดาเนินงาน และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
เมื่อสิ้นสุดห้วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปี เทศบาลจะดาเนินการประเมินผล
การดาเนินงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แบบที่ 3) แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยการส่งแบบสารวจ
ความพึงพอใจให้กับกลุ่มตัวอย่างประชากร จากการ คานวณจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล เ ป็นการ
ประเมิน 2 ส่วน คือการประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลในแต่ละด้านการพัฒนาและ
การประเมินผลความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สรุปรวบรวม รายงานต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรี
นาเสนอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
*************

