รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
(พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 2

ของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี และคําสั่งแตงตั้งประธาน เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบดวย
1. วาที่รอยตรี อุทิศ รุงธีระ ผูทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก ประธาน
2. นายประเสริฐ ธงสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก กรรมการ
3. นายวิรัตน จิระธนากร สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
4. จาสิบเอกประภาส อินทนู สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
5. นายศุภฤกษ บุญเต็ม สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
6. ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผูแทนหนวยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก กรรมการ
7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
ผูแทนหนวยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก กรรมการ
8. นางสาวพรรณี หอมตลบ ผูแทนประชาคมเมือง กรรมการ
9. นายสมจิต เฮงประเสริฐ ผูแทนประชาคมเมือง กรรมการ
10. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
กรรมการ
11. ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
กรรมการ
12. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง เลขานุการ
13. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562) ใหนายกเทศมนตรีทราบแลว จึงขอนําเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562) ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป

-2ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.25 60-2562) เรียบรอยแลว โดยไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 กําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเปนรายไตรมาส ดังนี้
1. ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม
2. ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม
3. ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน
4. ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน

ภาพรวมของแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)

วิสัยทัศน การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
" เพชรบุรีเมืองนาอยู คูสังคมดุลยภาพและนาเที่ยว "
พันธกิจ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี กําหนดพันธกิจเปน 2 ระดับ คือ
1. พันธกิจที่เปนอาณัติ หมายถึงภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ อันเปนหนาที่ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล
2. พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมายถึงภารกิจหลักที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีมุงมั่นที่จะ
ดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบดวย
2.1 การสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจการวาง
แผนการพัฒนา การตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง
2.2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดและใหมีจิตสํานึก
รวมกันในการสรางคุณคาที่ดีในสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
2.3 การสรางและปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ
2.4 สรางสภาวะแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมือง
เพชรบุรีใหเกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

-32.5 สรางและกระจายโอกาสในการเขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใชประโยชนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและบริการพื้นฐานของรัฐใหแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
2.6 รักษาพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
2.7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมืองการอนุรักษ
ฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยว
2.8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปญหามลพิษ
2.9 การปรับปรุงพัฒนา บํารุงรักษาแหลงทองเที่ยวและการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางดังนี้
1.1 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
1.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาทุกภาคสวน
1.3 การสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับของเทศบาลใหสามารถเชื่อมโยง
เปนโครงขายขอมูลขาวสารระหวางเทศบาลกับประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน มีแนวทางดังนี้
2.1 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวชุมชน และสถาบันทางสังคม
2.3 การสรางและปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรมภัยพิบัติและการแพรระบาดของ
โรคราย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน มีแนวทางดังนี้
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองตามศักยภาพ
3.2 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาและเอกลักษณทองถิ่นเพื่อเปนฐาน
ไปสูการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
การวางแผนการพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ไดจัดทํา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ป
(พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสามป (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ผานการมีสวนรวมของประชาชนโดยการจัดเวทีประชาคม การประชุม
คณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนชุมชนกอน
นํามาจัดทํา โครงการพัฒนาและบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาล

-4เทศบาลเมืองเพชรบุรีไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเพชรบุรี สามป (พ.ศ. 2560-2562)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยกําหนดโครงการและงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร

โครง
การ

รอย
ละ

งบประมาณ
(ลานบาท)

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
รวม
1.1 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
1.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาทุกภาคสวน
1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับของ
เทศบาลใหสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายขอมูลขาวสาร
ระหวางเทศบาลกับประชาชน

39
31
4
4

23.9
19.1
2.4
2.4

44,780,515 21.7
43,305,515 21.0
120,000 0.1
1,355,000 0.6

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน

87

53.4

95,373,710 46.3

57

35.0

42,355,310 20.5

2.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน
13
และสถาบันทางสังคม
2.3 การสรางและปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคม
12
ใหมีประสิทธิภาพ
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการดาน
5
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การปองกันภัยจาก
การกอการรายและอาชญากรรมภัยพิบัติ และการแพรระบาด
ของโรคราย

7.9

รวม

2.1 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน

7.4
3.1

4,792,000

รอย
ละ

2.3

47,496,400 23.1
730,000

0.4

รวม

37

22.7

65,662,000 32.0

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองตามศักยภาพ
3.2 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
และเอกลักษณทองถิ่นเพื่อเปนฐานไปสูการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยว

20
17

12.3
10.4

61,207,000 29.8
4,455,000 2.2

163 100

205,816,225 100

รวมทั้งสิ้น

-5เทศบาลเมืองเพชรบุรีกําหนดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ดังนี้ โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 163 โครงการ เปนโครงการในดานการบริหารจัดการที่ดี
39 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.9 โครงการในดานการพัฒนาคน 87 โครงการ คิดเปนรอยละ 53. 4 และ
โครงการในดานการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 37 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.7

โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
22.7

23.9
53.4

การบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาคน

การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน

งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 205,816,225 บาท เปนงบประมาณในดานการบริหาร
จัดการที่ดี 44,780,515 บาท คิดเปนรอยละ 21.7 งบประมาณในดานการพัฒนาคน 95,373,710
บาท
คิดเปนรอยละ 46.3 และงบประมาณในดานการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 65,662,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.0

งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
32.0

21.7
46.3

การบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาคน

การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม2559) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
1. ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี จํานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 1 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 11 โครงการ และมีการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 16,460.- บาท
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 22 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 48 โครงการ และมีการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 7,729,987.- บาท
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ โครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 7 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 27 โครงการ และมีการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 223,480.- บาท
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
30 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.4 โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.3
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 86 โครงการคิดเปนรอยละ 67.3 และมีการเบิกจายงบประมาณ
ป พ.ศ.2560 จํานวน 7,969,927.- บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
80.0

67.3

70.0
60.0
50.0

โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ

40.0

โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ

30.0

23.4

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ

20.0
10.0
0.0

9.3

ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2559 )
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ไตรมาสที่ 2 (มกราคม– มีนาคม 2560) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
1. ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี จํานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 6 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 5 โครงการ และมีการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 826,560.80 บาท
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 36 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 32 โครงการ และการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 13,257,490.50 บาท
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ โครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 15 โครงการ โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ และการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 755,173.73 บาท
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
52 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.6 โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 29 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.6
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 47 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.8 และมีการเบิกจายงบประมาณ
ป พ.ศ.2560 จํานวน 14,839,225.03 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
45.0
40.0

40.6
36.8

35.0
30.0
25.0

22.6

โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ

20.0
15.0

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ

10.0
5.0
0.0

โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)
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ไตรมาสที่ 3 (มกราคม– มีนาคม 2560) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
1. ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี จํานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 11 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 2 โครงการ และมีการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 1,206,800.80 บาท
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 47 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 23 โครงการ และการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 26,757,963.50 บาท
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ โครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 13 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ และการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560 จํานวน 1,127,733.73 บาท
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
71 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.5 โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.2
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 33 โครงการ คิดเปนรอยละ 26.4 และมีการเบิกจายงบประมาณ
ป พ.ศ.2560 จํานวน 29,092,498.03 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
60.0

54.5

50.0
40.0

โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ

30.0
20.0

26.4
19.2

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ

10.0
0.0

โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
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ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
1. ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี จํานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 15 โครงการ โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และมีการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560
จํานวน 2,368,660.80 บาท
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 63 โครงการ โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ และการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.2560
จํานวน 40,874,029.25 บาท
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ โครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 31 โครงการ โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ และการเบิกจายงบประมาณ
ป พ.ศ.2560 จํานวน 22,471,103.73 บาท
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 109 โครงการ คิดเปนรอยละ
85.1 โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน
19 โครงการ
คิดเปนรอยละ 14.9 และมีการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ.2560 จํานวน 65,713,793.78 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส
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ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

โครงการที่ไมไดดําเนินการ
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โครงการที่ไมไดดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
1.1 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
ลําดับ
1

โครงการ
โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

งบประมาณ
20,000

หนวยงาน
เหตุผลและความรับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
การเปลี่ยนเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาใน
แบบเดิม เพื่อรอรับเกณฑการประเมินแบบใหม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
2.1 การพัฒนาใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
และจัดนิทรรศการ

80,000

2

โครงการพัฒนาสื่อ
และงานวิจัย

30,000

3

โครงการหองสมุด
มีชีวิต

80,000

4

โครงการวันเยาวชน
แหงชาติ

250,000

5

โครงการสงนักกีฬา
ของเทศบาลเขารวม
การแขงขันรายการ
ตางๆ

50,000

หนวยงาน
เหตุผลและความรับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เนื่องจากกิจกรรมที่ดําเนินการซ้ําซอนกับ
โครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ
และมีกิจกรรมแขงขันประเภทเดียวกัน
รวมถึงการจัดนิทรรศการเหมือนกัน
กองการศึกษา เนื่องจากกิจกรรมที่ดําเนินการซ้ําซอนกับ
โครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ
ซึ่งจัดในชวงเวลา พ.ค.-มิ.ย. 60
และในโครงการมีการจัดการแขงขันสื่อและ
งานวิจัยอยูแลว
กองการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนไดรับงบประมาณการพัฒนา
หองสมุดจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จึงทําใหซ้ําซอนกับเงินรางวัลการประกวดหองสมุด
และโรงเรียนจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตาม
งบประมาณที่ไดรับ จึงทําใหไมสามารถจัด
หองสมุดไดทันตามโครงการ
กองการศึกษา เนื่องจากทางสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
มีขอทักทวงวาเปนโครงการที่ไมใชอํานาจหนาที่
ของเทศบาล จึงไมไดดําเนินโครงการดังกลาว
กองการศึกษา เนื่องจากทางสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
มีขอทักทวงวาเปนโครงการที่ทางโรงเรียนได
ดําเนินการอยูแลว จึงไมไดดําเนินโครงการ
ดังกลาว

- 11 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
2.1 การพัฒนาใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง (ตอ)
ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ

6

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ

400,000

7

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
โครงการจัดกิจกรรม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิด
ไทองคราชัน

80,000

โครงการคนดี
ศรีชุมชน

15,000

8

9

6,000

หนวยงาน
เหตุผลและความรับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เนื่องจากทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินมีขอ
ทักทวงวาเปนโครงการที่จัดซ้ําซอน จึงไมได
ดําเนินโครงการดังกลาว
กองการศึกษา เนื่องจากทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินมีขอ
ทักทวงวาเปนโครงการที่จัดซ้ําซอน จึงไมได
ดําเนินโครงการดังกลาว
กองการศึกษา เนื่องจากการจัดกิจกรรมในโครงการจัดงาน
วันสําคัญตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนยวัดโคก)
ครอบคลุมอยูแลว เชน วันพอ วันแม ฯ
กองสวัสดิการฯ ไมไดดําเนินการ เนื่องจากไดรับการทักทวง
จากสํานักงานตรวจเงินแผนดินวากิจกรรม
ที่ดําเนินการในโครงการไมสอดคลองกับ
โครงการที่กําหนด

2.2 การสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสถาบันทางสังคม
หนวยงาน
เหตุผลและความรับผิดชอบ
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
1 โครงการแขงขันกีฬา
300,000 กองสวัสดิการฯ ไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดทัน เนื่องจาก
ชุมชน
มีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจาง
2 โครงการปลูกผัก
30,000 กองสวัสดิการฯ ไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดทัน เนื่องจาก
สวนครัว รั้วกินได
มีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจาง
ปลอดสารพิษ
2.3 การสรางและปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ
ลําดับ
1

2

โครงการ
โครงการชวยเหลือ
สงเคราะหประชาชน
ตามอํานาจหนาที่
เทศบาลฯ
โครงการ
บานทองถิ่นไทย
เทิดไทองคราชัน

งบประมาณ
200,000

500,000

หนวยงาน
เหตุผลและความรับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ ไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดทัน เนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจาง
กองสวัสดิการฯ เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการเปนการ
ดําเนินโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
เสด็จสวรรคต จึงมิไดดําเนินโครงการ

- 12 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคราย
ลําดับ
1

โครงการ
โครงการอบรม
เยาวชนตอตาน
ยาเสพติด

งบประมาณ
80,000

หนวยงาน
เหตุผลและความรับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดไดดําเนินการ
อบรมในสถานศึกษาเองแลว

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองตามศักยภาพ
ลําดับ
1

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ผังเมือง

งบประมาณ
1,200,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานัก
การชาง

เหตุผลและความรับผิดชอบ
เนื่องจากเปนการรวมดําเนินโครงการกัน
หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการนํา
งบประมาณรวมกันจัดจางบริษัทที่ปรึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง
ไมสามารถสงเงินงบประมาณมาใหภายใน
ปงบประมาณนี้ได จึงทําใหไมสามารถกอหนี้
ผูกพันได

3.2 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาและเอกลักษณทองถิ่นเพื่อเปนฐาน
ไปสูการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการเรียนรู
งานปูนปน

80,000

2

โครงการงานสืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรมลุม
แมน้ําเพชรบุรี
โครงการเชิดชู
ครูชาง ครูศิลปะ
ศิลปนเมืองเพชร

500,000

3

120,000

หนวยงาน
เหตุผลและความรับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยใหทุกโรงเรียน
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ใหกับ
นักเรียนทุกคน โรงเรียนจึงมีกิจกรรมสงเสริม
งานศิลปวัฒนธรรมใหกับนักเรียนอยูแลว
กองการศึกษา เนื่องจากเปนชวงที่ระดับน้ําในแมน้ําเพชรบุรี
มีระดับน้ํานอย จึงไมสามารถดําเนินโครงการ
ดังกลาวได
กองการศึกษา เนื่องจากในโครงการมีการจัดแสดง
การแสดงตางๆ เชน ขับรอง เตนรํา
การแสดงรื่นเริง ฯลฯ เพื่อแสดงใหเห็น
ความสามารถของศิลปนแตละสาขา
จึงไมเหมาะสมในการจัดชวงเวลาไวอาลัย
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

หมายเหตุ โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 19 โครงการ จํานวนเงิน 4,021,000 บาท

- 13 ผูบริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี ไดนําแผนพัฒนาเทศบาลมาเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และไดประกาศใชเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยดําเนินงานตามโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ไดจากการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น 4 ไตรมาส ดังนี้

โครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
อยูระหวาง
ดําเนินการ

รอย
ละ

ไมได
ดําเนิน
การ

รอย
ละ

16 12.5 15 11.7

-

-

1

0.8

1.1 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ของเทศบาล

11

8.6

10

7.8

-

-

1

0.8

1.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา
ทุกภาคสวน

3

2.3

3

2.3

-

-

-

-

1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับ
ของเทศบาลใหสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขาย
ขอมูลขาวสารระหวางเทศบาลกับประชาชน

2

1.6

2

1.6

-

-

-

-

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน

77 60.2 63 49.2

-

-

14

11.0

2.1 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง

53

41.4

44

34.4

-

-

9

7.0

2.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
และชุมชน

12

9.4

10

7.8

-

-

2

1.6

2.3 การสรางและปรับปรุงระบบการคุมครอง
ทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7

5.5

5

3.9

-

-

2

1.6

5

3.9

4

3.1

-

-

1

0.8

โครง
การ

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

รวม

รวม

รอย
ละ

ดําเนิน
การ
จริง

รอย
ละ

- 14 โครง
การ

ยุทธศาสตร

รอย
ละ

ดําเนิน
การ
จริง

รอย
ละ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

รอย
ละ

ไมได
ดําเนิน
การ

รอย
ละ

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน รวม

35 27.3

31 24.2

-

-

4

3.1

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองตามศักยภาพ

19

14.8

18

14.0

-

-

1

0.8

3.2 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญญาและเอกลักษณทองถิ่นเพื่อเปนฐานไปสู
การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

16

12.5

13

10.2

-

-

3

2.3

128 100 109 85.1

-

-

19

14.9

รวมทั้งสิ้น

โครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
70.0

60.2

60.0

49.2

50.0
40.0

27.3

30.0
20.0
10.0
0.0

12.5 11.7

24.2

11.0
0.0 0.8

การบริหารจัดการที่ดี
โครงการทั้งหมด
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ

0.0
การพัฒนาคน

0.0
การพัฒนาเมือง
อยางยั่งยืน

โครงการที่ดําเนินการ
โครงการที่ไมไดดําเนินการ

3.1
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การใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
การเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560
มีการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและเบิกจายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 65,713,793.78 บาท ประกอบดวย
การเบิกจายงบประมาณในยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี เปนเงิน 2,368,660.80 บาท คิดเปนรอยละ 3.0
เบิกจายงบประมาณในยุทธศาสตรการพัฒนาคน เปนเงิน 40,874,029.25 บาทคิดเปนรอยละ 51.1 เบิกจาย
งบประมาณในยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน เปนเงิน 22,471,103.73 บาท คิดเปนรอยละ 28.0

งบประมาณที่เบิกจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

เบิกจาย
จริง

รอย
ละ

รอย
ละ

ไมไดเบิกจาย

5,321,500 6.6

2,368,660.80 3.0

2,952,839.20 3.6

1.1 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ของเทศบาล
1.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา
ทุกภาคสวน

5,076,500 6.3

2,213,910.80

2.8

2,862,589.20

3.5

90,000 0.1

66,350

0.1

23,650

0.0

1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับ
ของเทศบาลใหสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขาย
ขอมูลขาวสารระหวางเทศบาลกับประชาชน

155,000 0.2

88,400

0.1

66,600

0.1

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน

รวม

รอย
ละ

รวม

2.1 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง

47,823,090 59.8

40,874,029.25 51.1

6,949,060.75 8.7

35,693,890 44.6

29,990,284.50 37.5

5,703,605.50

7.1

2.2 การสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน
และสถาบันทางสังคม

3,412,000 4.3

2,955,795

3.7

456,205

0.6

2.3 การสรางและปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคม
ใหมีประสิทธิภาพ

8,087,200 10.1

7,269,780

9.1

817,420

1.0

2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม
ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคราย

630,000 0.8

658,169.75
(ไดรับการ
โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม)

0.8

0 0.0

- 16 งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร

รอย
ละ

เบิกจาย
จริง

รอย
ละ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน รวม

26,933,000 33.6

22,471,103.73 28.0

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองตามศักยภาพ

23,023,000 28.7

21,616,560 27.0

3.2 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญญา และเอกลักษณทองถิ่นเพื่อเปนฐาน
ไปสูการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

3,910,000 4.9

รวมทั้งสิ้น

80,077,590 100

854,543.73

ไมไดเบิกจาย

4,461,896.27 5.6

1.0

65,713,793.78 82.1

1,406,440

1.7

3,055,456.27

3.9

14,363,796.22 17.9

งบประมาณที่เบิกจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
70.0

59.8

60.0

51.1

50.0
40.0

33.6

30.0

28.0

20.0
10.0

6.6

3.0

8.7

3.6

5.6

0.0
การบริหารจัดการที่ดี
งบประมาณตามเทศบัญญัติ

การพัฒนาคน
งบประมาณที่เบิกจาย

รอย
ละ

การพัฒนาเมือง
อยางยั่งยืน
งบประมาณที่ไมไดเบิกจาย

- 17 -

โครงการที่โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จากงบประมาณเหลือจาย ประจําป พ.ศ.2560
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
1.1 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
1 โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟาและชุดตูควบคุม (MDB)
490,000
ระบบ 3 เฟส 4 สาย ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี
2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink tank Printer)
8,600
จํานวน 2 เครื่อง
3 เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
6,600
4 เครื่องโทรศัพท จํานวน 5 เครื่อง
7,500
5 เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
28,600
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
6 เครื่องกดประเมินความพอใจแบบอัตโนมัติพรอมออกรายงาน Excel
27,500
แบบระบุชวงเวลา จํานวน 5 เครื่อง
7 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี
220,000
8 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี
280,000
9 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี
1,600,000
10 เครื่องโทรศัพท จํานวน 5 เครื่อง
7,500
11 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พรอมอุปกรณประกอบ
154,000
และติดตั้ง จํานวน 7 ชุด
12 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พรอมอุปกรณประกอบ
60,000
และติดตั้ง จํานวน 2 ชุด
13 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
44,000
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
14 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง
2,800
15 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
7,700
16 โตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา 120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว
2,200
17 โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 150x75x75 ซม. จํานวน 1 ตัว
3,800
18 เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 55x61x90 ซม. จํานวน 2 ตัว
2,000
19 ปายศูนยบริการทองเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี ขนาดปายพรอมเสาสูง
50,000
ไมต่ํากวา 1.00 เมตร กวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ติดตั้งตัวหนังสือสแตนเลส
พรอมโลโกเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทําจากแผนสแตนเลสกัดกรด
และติดตั้งไฟสปอตไลท หลอด LED จํานวน 2 ชุด
20 เครื่องขยายเสียง (power Amp) ระบบเสียงสเตอริโอ กําลังขยาย 2,500 วัตต
5,000
จํานวน 1 เครื่อง
21 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณศาลาจตุรมุขและศาลหลักเมือง
260,000
จังหวัดเพชรบุรี

หนวยงาน
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

- 18 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
1.1 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล (ตอ)
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
22 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ลําโพงขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว
พรอมไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด
23 ลําโพงและอุปกรณในการเดินสายติดตั้งพรอมคาแรง สําหรับชุมชนไรขิง
และชุมชนไรรอ
24 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พรอมอุปกรณและติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด
25 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
26 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
27 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง
28 เกาอี้แบบปรับระดับพนักพิงกลาง ขนาดไมนอยกวา 58 ซม. ลึกไมนอยกวา
55 ซม. สูงไมนอยกวา 97 ซม. จํานวน 2 ตัว
29 เครื่องอานบารโคด พรอมขาตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
30 โครงการปรับปรุงหองครุพัฒน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก
31 โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟาพรอมอุปกรณทั้งภายในและภายนอก
อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
32 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
33 โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและสาธารณูปโภคภายในอาคาร
เรียน โดยทําการปรับปรุงหองน้ําหองสวมระดับประถมศึกษาและหองสวม
ระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร
34 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง
35 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
36 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
37 โตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา 120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว
38 โตะขนาดความกวางไมนอยกวา 0.60 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร
แบบมีลิ้นชักเก็บของสําหรับวางเตียงวัดความยาวเด็กและเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก
พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ตัว
39 เครื่องโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง
40 เกาอี้นั่งชนิดมีเบาะหุม 4 ที่นั่ง สําหรับรอตรวจ จํานวน 2 ชุด
41 โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
42 พัดลมแบบตั้งพื้น ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
43 พัดลมโคจรติดผนัง ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จํานวน 5 ตัว
44 เครื่องขยายเสียงแบบกระเปาหิ้ว ลําโพง MP พรอมไมค 10W มีแบตเตอรรี่
ลําโพงพกพา สํารองไฟในตัว ไมคไรสายเชื่อมตอ USB และเครื่องเลน MP3
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

หนวยงาน

20,000

กองวิชาการฯ

50,000

กองวิชาการฯ

22,000

กองการศึกษา

3,300

กองการศึกษา

7,700
2,800
6,400

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

4,500
100,000
1,860,000

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

600,000
79,000

กองการศึกษา
กองการศึกษา

2,800 กองสาธารณสุขฯ
7,700 กองสาธารณสุขฯ
22,000 กองสาธารณสุขฯ
2,200 กองสาธารณสุขฯ
6,000 กองสาธารณสุขฯ
1,500
24,000
13,000
4,000
7,000
5,000

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

- 19 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
1.1 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล (ตอ)
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
45 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
46 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง
47 เครื่องพิมพบารโคด (พิมพสติ๊กเกอรซองยา) จํานวน 1 เครื่อง
48 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
49 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
50 โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 120x60x75 ซม. จํานวน 3 ตัว
51 เกาอี้ แบบมีพนักพิงชนิดลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว
52 เกาอี้ ประชุมบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 20 ตัว
53 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ลําโพงขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว
พรอมไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งยุทธศาสตร จํานวน 53 โครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

22,000 กองสาธารณสุขฯ
2,800
16,000
21,000
36,000
7,500
6,000
13,000
20,000

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

6,263,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
2.1 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก
2 พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว จํานวน 6 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก
3 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 11 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก
4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก
5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 4 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก
6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
7 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1
จํานวน 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
8 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 5 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
9 โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

งบประมาณ

หนวยงาน

108,000

กองการศึกษา

25,800

กองการศึกษา

17,600

กองการศึกษา

84,000

กองการศึกษา

15,200

กองการศึกษา

19,000

กองการศึกษา

57,000

กองการศึกษา

105,000

กองการศึกษา

135,000

กองการศึกษา

- 20 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
2.1 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง (ตอ)
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
10 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 40,000 บีทียู
จํานวน 8 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
11 กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 24.1 ลานพิกเซล
จํานวน 1 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร
12 โตะอาหารแสตนเลส จํานวน 10 ตัว และมานั่งยาวแสตนเลส 2 ดาน
จํานวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร
รวมทั้งยุทธศาสตร จํานวน 12 โครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

409,600

กองการศึกษา

30,000

กองการศึกษา

180,000

กองการศึกษา

1,186,200

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองตามศักยภาพ
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
1 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบเครื่องช็อตไฟฟาเพื่อปองกันลิง
100,000
บริเวณที่ทําการชุมชนพระนครคีรี
2 โครงการปรับปรุงสายเมนของตูควบคุมระบบสูบน้ําบริเวณโรงสูบน้ําคลองยาง
390,000
3 โครงการปรับปรุงทางเทา บริเวณแยกวัดมหาธาตุและถนนสุวรรณมุณี
490,000
4 โครงการกอสรางและปรับปรุงรางระบายน้ําบริเวณซอยกลวยไมถนนโพธิ์การอง 1,070,000
รวมทั้งยุทธศาสตร จํานวน 4 โครงการ

2,050,000

รวม 3 ยุทธศาสตร จํานวน 69 โครงการ

9,499,200

หนวยงาน
กองสวัสดิการฯ
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง

