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สวนท่ี 5 
บัญชโีครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบรุีสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

 
 



2 1,230,000      - - - - - - 2 1,230,000      

5 13,551,900    2 8,472,000     2 8,472,000     2 8,472,000      11 38,967,900    

7 14,781,900   2 8,472,000    2 8,472,000    2 8,472,000     13 40,197,900   

- - 2 300,000       2 300,000        2 300,000        6 900,000        

1 20,000          3 120,000       2 100,000        2 100,000        8 340,000        

1 5,000           1 500,000       - - - - 2 505,000        

- - 1 120,000       1 120,000        1 120,000        3 360,000        

2 25,000         7 1,040,000    5 520,000       5 520,000       19 2,105,000     

3 1,565,000      1 11,000,000   - - - - 4 12,565,000    

3 1,565,000     1 11,000,000   - - - - 4 12,565,000   

12 16,371,900   10 20,512,000   7 8,992,000    7 8,992,000     36 54,867,900   

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ป 2564

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

    5 แผนงานสังคมสงเคราะห

    8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

รวม   

รวม   

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคน

    3 แผนงานการศึกษา

    4 แผนงานสาธารณสุข

1) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ

รวม 4 ป

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

    1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ป 2562 ป 2563

    3 แผนงานการศึกษา

    6 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม   

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาตร
ป 2561

แบบ ผ. 07



 

ยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

 



2 
 แบบ ผ.01 
   2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการจัด
ระเบียบสายไฟฟา
และสายสื่อสาร
ภายในพ้ืนท่ีของ
สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

- เพ่ิมความเปน
ระเบียบเรียบรอย
และสวยงาม
ปลอดภัยจากการ
ถูกเฉ่ียวชนหรือเปน
การปรับภูมิทัศน
ภายในองคกรให 
นาอยู นาดู นามอง 

- ติดตั้งตู MDB พรอม 
ตู Load Center ภายใน
พรอมอุปกรณระบบ 3 เฟส 
1 ชุด ติดตั้งทอและราง
รอยสายไฟฟาและสาย
สื่อสาร ติดตั้งระบบกราวด  
เดินสายไฟฟาชนดิ CV 
ขนาด 1x50 ตร.มม.  
ทอรอยสาย IMC ขนาด  
2 นิ้ว มิเตอรไฟฟา 1 ชุด 
พรอมอุปกรณประกอบ 

380,000 - - - - อาคารแฟลต
หอพักของ
สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี  
มีระบบสายเมน
ไฟฟาและสาย
สื่อสารพรอม
ตูควบคุม MDB,  
ตู Load Center 
ระบบไฟฟา 3 เฟส 

- ลดปญหาเร่ืองการจาย
กระแสไฟฟาโดยไมตองไปใช
รวมกับอาคารหอประชุม
ของเทศบาลฯ ทาํใหเกิด
ความปลอดภัยกับอุปกรณ
ไฟฟาตางๆ ที่อยูในตัว
อาคารแฟลตใหใชงานได
ยาวนานข้ึนและเปนการ 
จัดระเบียบความเรียบรอย
ของสายไฟและสายสื่อสาร
ทั้งหมดที่อยูในพื้นที่ของ
สํานักงานเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

**หมายเหตุ  รายละเอียดครุภณัฑในโครงการ หนา 46 (แบบ ผ.08) 

 



3 
 แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง 
หมอแปลงไฟฟา
ขนาด 400 KVA 
ของอาคาร
หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การรองรับการใช
กระแสไฟฟาท่ี
เพ่ิมข้ึนในอนาคต
ขางหนาและเพ่ือ
ความปลอดภัย 
คงทนถาวร 

- ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา ขนาด 
400 KVA 3 เฟส พรอมอุปกรณ
ประกอบ 1 ชุด เดินสายเมน 
แรงตํ่าจากหมอแปลงไฟฟาไปยัง
ตูควบคุม MDB โดยใชสาย CV 
ขนาด 1x185 ตร.มม. พรอม
อุปกรณประกอบ และทาํการ
เปล่ียน (CB) เซอกิตเบรกเกอร
และอุปกรณอื่นๆ ในตูควบคุม 
MDB เดิม เพื่อรองรับใหเขากับ
หมอแปลง ขนาด 400 KVA 
ติดต้ัง CT แรงตํ่า เปล่ียนขนาด
ของบัสบารเพื่อรองรับ CB 630 
AT และจัดระเบยีบสายไฟที่
เชื่อมตอเขาอาคารสาธารณสุข
ใหม โดยติดต้ังมิเตอรอีก 1 ชุด 

850,000 - - - - อาคารหอประชุม
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
มีหมอแปลงไฟฟาท่ีมี
ขนาดเหมาะสมเพ่ือ
สําหรับไวรองรับ 
การขยายตัวของงาน
ไฟฟา เชน มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเพ่ิม
ในชัน้ลางของตัวอาคาร
หอประชุมฯ 

- ลดปญหาเรื่องระบบ
จายกระแสไฟฟาให
เหมาะสมกับ Load  
ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน
และเกิดความปลอดภัย
กับอุปกรณไฟฟาและ
สายเมนไฟฟาท่ีอยู
ภายในระบบ ไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การใชพ้ืนท่ีของอาคาร
หอประชุมฯ 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

**หมายเหตุ  รายละเอียดครุภัณฑในโครงการ หนา 47 (แบบ ผ.08) 

 

 

 



4 
 แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพฒันาคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 

  3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการนิเทศ
การศึกษา 
โดยตนสังกัด 

-เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดใหมี
ประสิทธิภาพ อยาง
ตอเนื่อง 
- เพ่ือเปนขอมูลทาง
การศึกษาในการติดตาม
ชวยเหลือกลุมท่ีต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานการศึกษา 
ทุกโรงเรียนในสังกัดฯ 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดนเิทศการเรียนการสอนโรงเรียน 
ในสังกัดทุกระดับ  8  กลุมสาระ 
การเรียนรู และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน   
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
2. จัดทําเครือ่งมอืนิเทศการเรียน 
การสอนตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นําผลการนเิทศการเรียนการสอน
เปนขอมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ตามกลุมสาระการเรียนรู 
2. มีเครือ่งมอืนเิทศการเรียนการสอน 
ตามกลุมสาระการเรียนรู 

- 30,000 30,000 30,000 1.มีการนิเทศพนักงาน 
ครูในสังกัด 100% 
2.รอยละ 80 ของ 
พนักงานครูในสังกัดมี 
การพัฒนาการจัดการ 
เรียนการสอนมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.โรงเรียนในสังกัดฯ 
ไดรับการนิเทศการ 
เรียนการสอนจากตน 
สังกัดอยางนอยปละ   
1 ครั้ง 

-ยกระดับมาตรฐาน 
การเรียนการสอน 
โรงเรียนในสังกัดให 
มีประสิทธิภาพ 
-เทศบาลมีเครื่องมือ 
การนิเทศการเรียน
การสอนตามกลุม
สาระการเรยีนรู 

กอง
การศึกษา 

 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  หนา 133  งบประมาณตามแผน 50,000 บาท 

**เหตุผลและความจําเปน  เนื่องจากการดําเนินโครงการท่ีผานมาใชงบประมาณไมถึงจํานวน 50,000 บาท ตามท่ีตั้งไว จึงขอปรับลดจํานวนเงินลงเพ่ือใหเหมาะสมกับการดําเนินการ 

 

 

 



5 
 แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 คาอาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือเปนการสนับสนุน 
อาหารเสริมนม ใหเด็ก
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ท้ัง 4 แหง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี, 
สถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค และ
ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเพชรบุรี 

สนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดซ้ืออาหาร 
เสริมนม ของเด็ก 
นักเรียน 

8,441,900 8,442,000 8,442,000 8,442,000 เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ,  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ,  
ศูนยการศึกษาพิเศษฯ, 
สถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค 
ไดรับสารอาหาร
ครบถวน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ, 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ,  
สถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค 
และศูนยการศึกษา
พิเศษฯ 

กอง 
การศึกษา 
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 แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี                                                                                             

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
หลังคาคลุมสนาม
เด็กเลน  
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

เพ่ือใหสนามเด็กเลน 
มีหลังคาท่ีปลอดภัย 
และนักเรียนสามารถใช
งานไดตลอดเวลา 

กอสรางหลังคาคลุมสนาม
เด็กเลนขนาดกวาง
ประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 25 เมตร คิด
เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 125 
ตารางเมตร 
 

180,000 - - - มีสนามเด็กเลนท่ี
ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมใหกับ
นักเรียน 

โรงเรียนมีสนาม
เด็กเลนท่ีปลอดภัย 
และเปนท่ีพึงพอใจ
ของผูปกครอง 

โรงเรียน 
เทศบาล 1 

วัดแกนเหล็ก 
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 แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการกอสราง  
หลังคาเมทัลชีทโคง 
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสนาม
หนาอาคารเรียน 1  
จัดกิจกรรมและสอน
วิชาพลศึกษาได
ตลอดเวลา 

1.ทําการกอสรางหลังคาเมทัลชีทโคง 
ขนาดพ้ืนท่ีกวางไมนอยกวา 11 เมตร 
ยาวไมนอยกวา 40 เมตร พรอมเสา
โครงสรางเหล็กรูปพรรณสูงไมนอยกวา 
10 เมตร และหลังคาชวงเช่ือมตออาคาร
เรียนเดิม 
2.ปรับระดับพ้ืนคอนกรีตและทําพ้ืนผิว 
PU ไมนอยกวา 440 ตารางเมตร 
3.ติดตั้งผนังตาขายลวดถัก สูงไมนอย
กวา 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 40 เมตร 
4.ปรับปรุงรางระบายนํ้ายาว ไมนอยกวา 
40 เมตร  
5. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสปอตไลท 
LED 400 W แสงขาวจํานวน 10 ชุด 

4,200,000 - - - มีพ้ืนท่ีสนาม 
ทํากิจกรรมตางๆ 
ตามวัตถุประสงค 

โรงเรียนมีพ้ืนท่ี
สนามใชในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนวิชาพล
ศึกษาได 
และกิจกรรมอ่ืนๆ 

โรงเรียน 
เทศบาล 2 
วัดพระทรง 
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 แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง 
พ้ืนอาคารเรียน 
บริเวณชั้นลาง 
อาคารเรียน 2  
และอาคารเรียน 3 
โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืน 
อาคารเรียนชั้นลาง  
อาคารเรียน 2 และ 
อาคารเรียน 3 

ปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียน 
โดยการปูกระเบื้องบริเวณ
ชั้นลางอาคารเรียน 2 
และอาคารเรียน 3 รวม
พ้ืนท่ีท้ังหมดไมนอยกวา  
880 ตารางเมตร 

550,000 - - - ปรับปรุงพ้ืน 
อาคารเรียนโดย
การปูกระเบื้อง
บริเวณชั้นลาง
อาคารเรียน 2  
และอาคารเรียน 3  
รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 
ไมนอยกวา  
880 ตารางเมตร 
 

ชั้นลางอาคารเรียน 2 
และอาคารเรียน 3  
ปูกระเบื้องสะอาด
เรียบรอยและปลอดภยั 

โรงเรียน 
เทศบาล 3 

ชุมชน 
วัดจันทราวาส 
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 แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนราวบันได
เปนราวสแตนเลส  
อาคาร 1 
พุทธรักษา  
อาคาร 2 ผกากรอง  
อาคาร 3 เฟองฟา 

โรงเรียนเทศบาล 4   
วัดไชยสุรินทร 

เพื่อปรับปรุงและพฒันา
อาคารเรียนของโรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร 
ซึ่งมีสภาพชํารุดเนื่องจาก
ราวบันไดซึ่งทาํดวยเหล็ก
กลวงมีสภาพเปนสนิม  
ผุและหัก ทําใหบาดมือ
เด็ก/เปนอันตรายกับเด็ก 
ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
สวยงามและไดมาตรฐาน
ดึงดูดความสนใจของเด็ก
และผูปกครองพรอมใชงาน 

- เปลี่ยนราวบันไดเปน
ราวสแตนเลส  
อาคาร 1 พุทธรักษา  
อาคาร 2 ผกากรอง  
อาคาร 3 เฟองฟา 

โดยทําการรื้อราวบันได
เหล็กเดิม พรอมทําการ
ติดตั้งราวบันไดสแตนเลส
เปนความยาวรวมท้ังหมด
ไมนอยกวา 56 เมตร 

180,000 - - - เปลี่ยนราวบันไดเปน
ราวสแตนเลส  
อาคาร 1 พุทธรักษา  
อาคาร 2 ผกากรอง  
อาคาร 3 เฟองฟา 

เปนความยาวรวม
ท้ังหมดไมนอยกวา  
56 เมตร 

โรงเรียนมีสถานท่ี/
สนามท่ีเหมาะสม
ตอการเรียน 
การสอน 

โรงเรียน 

เทศบาล 4   
วัดไชย
สุรินทร 

 
 



 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาคน 
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แบบ ผ.01 

   2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

  3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการจัดหา 
แบบฝกทักษะ 
บูรณาการ 
ระดับปฐมวัย 

1. เพ่ือใหนักเรียน
ระดบัปฐมวยัมีแบบ
ฝกพัฒนาทักษะท้ัง
ดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมและ
สติปญญา 
2. เพ่ือเปนคูมือครูใน
การเตรียมการจัด
ประสบการณ 
ใหเหมาะสมกับวัย 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนปฐมวัยในสังกัดฯ ทั้ง 3 ระดับ 
คือ อนุบาล (3 ป) อนุบาล (4 ป) และ
อนุบาล 3 (5 ป) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคก 
2. พิมพแบบฝกพัฒนาทักษะดาน 
รายกาย จิตใจ สังคมและสติปญญา ดังนี้  
อนุบาล 1 จํานวนประมาณ 1¸000 เลม/ป  
อนุบาล 2 จํานวนประมาณ 1¸300 เลม/ป 
อนุบาล 3 จํานวนประมาณ 1¸800 เลม/ป 
3. พิมพแบบบันทกึพัฒนาการระดับอนบุาล 
1-3 ¸พิมพสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 
ระดับอนุบาล 1 – 3 

- 250,000 250,000 250,000 1.นักเรียนระดับ 
ปฐมวัยมีพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ดาน อยูใน 
ระดับดี – ระดับดีมาก 
2.มีแบบฝกเสริม 
ประสบการณ บูรณาการ
ทักษะปฐมวยักอนเปด
ภาคเรียนใชครบทุก
ระดับชั้น 
3.ครูมีความพึงพอใจ 
การใชแบบฝกเสริม 
ประสบการณในระดับ 
มาก 

- นักเรียนปฐมวัยใน 
สังกัดฯท้ัง 3 ระดับ  
และศูนยเด็กเล็กวัดโคก 
มีแบบฝกทักษะดาน 
รางกาย จิตใจ อารมณ  
สังคมและสติปญญาใช 
อยางเพียงพอ 
- นักเรียนไดรับการ 
พัฒนาทักษะอยาง 
ตอเน่ืองเหมาะสม 

กอง 
การศึกษา 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  หนา 161  งบประมาณตามแผน 200,000 บาท 

**เหตุผลและความจําเปน  เนื่องจากจํานวนนักเรียนชั้นปฐมวัยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหตองใชงบประมาณในการจัดทําแบบฝกพัฒนาทักษะฯ เพ่ิมข้ึน 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

  3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 
 

โครงการแขงขัน 
คนเกงในโรงเรียน
ทองถ่ินระดับประเทศ 

1. เพ่ือสงเสรมิ
กิจกรรมทางวิชาการ 
และหาตัวแทนไป 
แขงขันความรูทาง
วิชาการระดับประเทศ 
2. เพ่ือสงเสรมิให
นักเรียนมีความรู 
ความสามารถทาง
วิชาการ 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนในสังกัดฯ ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 และมธัยมศึกษาปที ่2  จาํนวน 
30 คน เขารวมแขงขันเพื่อคัดเลือก
ตัวแทน ไปแขงขันโครงการคนเกงใน
โรงเรียนทองถิ่นระดับประเทศ 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนในสังกัดฯ ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 และมธัยมศึกษาปที ่2  ที่เปน 
ตัวแทน ไดรับความรูทางวิชาการในเขา
รวมเขารวมแขงขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน 
ไปแขงขันโครงการคนเกงในโรงเรียน 
ทองถิ่นระดับประเทศ 

- 50,000 50,000 50,000 - โรงเรียนในสังกัด 
สามารถเขาแขงขัน 
เปนตัวแทนในระดับ 
ภาคและระดับประเทศ   
จํานวน  5  สาระการ 
เรียนรู ไดแก
คณิตศาสตร ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และ 
ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 5 และมัธยม 
ศึกษาปท่ี 2 สังกัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุร ี
มีความรูทางวิชาการ 
ใน 5 สาระการเรียนรู 
- เทศบาลเมืองเพชรบุร ี
จัดการศึกษาอยางม ี
คุณภาพ 

กอง 
การศึกษา 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  หนา 171  งบประมาณตามแผน 35,000 บาท 

**เหตุผลและความจําเปน  เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอกับจํานวนท่ีใชจริง โดยตองโอนเงินจากสวนอ่ืนมาสนับสนุน เพราะมีการนํานักเรียนไปแขงขันท่ีกรุงเทพมหานคร 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
  4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการประเมิน 

ความเสี่ยงตอโรคหัวใจ

และหลอดเลือดใน

ผูปวยเรื้อรังใน

ศูนยบริการสาธารณสุข 

1.เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยง

ตอโรคหัวใจและหลอด

เลือดในบุคคลท่ีไมเคยเปน

โรคหัวใจและหลอดเลือด

มากอน 

2.เพ่ือเปนการเพ่ิมพูน

ความรูใหแกผูปวยเรื้อรัง

สามารถดูแลตัวเองได 

3.เพ่ือจัดการบริการให

เหมาะสมสอดคลองกับ

โอกาสเสี่ยงรายบุคคล

ชุมชน 

- ผูปวยเรื้อรังท่ีมารับ

การรักษาท่ีศูนยบริการ

สาธารณสุข จํานวน 

250 คน ไดรับการ

ประเมินโอกาสเสี่ยงตอ

โรคหัวใจและหลอด

เลือด โดยใชตารางสี 

(color) เม่ือพบกลุม

เสี่ยง จัดการอบรมกลุม

ใหความรูเพ่ือ 

- 50,000 50,000 50,000 - ผูปวยท่ีมารับการ

รักษาในคลินิก

ผูปวยเรื้อรังไดรับ

การประเมินโอกาส

เสี่ยงตอโรคหัวใจ

และหลอดเลือด 

รอยละ 80 

1.สามารถคนหา

กลุมเสี่ยงตอการ

เกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด 

2.กลุมเสี่ยงตอการ

เกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดมีความรู

ความเขาใจในการ

ดูแลตัวเองมากข้ึน 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

  4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

 โครงการประเมิน 

ความเสี่ยงตอโรคหัวใจ

และหลอดเลือดใน

ผูปวยเรื้อรังใน

ศูนยบริการสาธารณสุข 

(ตอ) 

4.เพ่ือเปนการปองกัน

ภาวะความพิการทุพพล

ภาพท่ีอาจเกิดข้ึนได 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

กลุมผูปวยเรื้อรัง  

จํานวน 1 ครั้ง 

     3.ลดภาวะความ

พิการและทุพพล

ภาพในผูปวยเรื้อรัง

ท่ีอาจเกิดข้ึนได 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

  4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการชุมชนยุคใหม 

หางไกลบุหรี่ 

1.เพ่ือใหสถานท่ี 
ท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายเปนเขต
ปลอดบุหรี่อยาง
แทจริง    
2.เพ่ือสรางความ
เขาใจแกประชาชนใน
ชุมชนใหตระหนักถึง
พิษภัยจากบุหรี่ 
3.เพ่ือคุมครอง
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน 

1.เจาของกิจการรานคา 
และสถานท่ีสาธารณะท่ี
กําหนดไวในกฎหมายใน
เขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรีปฏิบัติตาม 
พรบ.บุหรี่ ป 2560 ได
ถูกตองรอยละ 80 

2.ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของพิษภัยจากบุหรี่ 

20,000 20,000 - - - สถานท่ีท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายเปน
เขตปลอดบุหรี่ 
มากกวารอยละ 80 
- ประชาชนใน
ชุมชนมีความเขาใจ
ถึงพิษภัยจากบุหรี่
และพรบ.บุหรี่
มากกวารอยละ 80 

- สถานท่ีท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายเปนเขต
ปลอดบุหรี่อยาง
แทจริง  มากกวา
รอยละ 80  
- ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึงพิษภัย
จากบุหรี่   
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 

  4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการเทศบาล
รักษไตหวงใยผูปวย
เรื้อรัง 

1.เพ่ือเปนการ
คนหาผูปวยเรื้อรัง
ท่ีมารับการรักษา 
ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุขท่ีมี
ความเสี่ยงตอโรคไต
เสื่อมเรื้อรัง 
2.เพ่ือใหผูปวยมี
ความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติตัว
เพ่ือชะลอความ
เสื่อมของไต 

- ผูปวยเร้ือรังที่มารับการรักษา
ที่ศูนยบริการสาธารณสุข และ
ตรวจพบวามีภาวะความเสื่อม
ของไต จํานวน ประมาณ 50 คน 
ไดรับการดูแลใหความรูและ
ติดตามผลการรักษา 
โดยเจาหนาที่อยางตอเนื่อง  
โดยจัดการอบรมใหความรู 
ในกลุมผูปวยที่เสี่ยงไตวาย
เร้ือรังระยะที่ 3 จํานวน 2 คร้ัง 
หางกัน 6 เดือนและนัดตรวจ
ทางหองปฏิบัติการซ้ํา เพื่อ
ประเมินความเสื่อมของไต
หลังจากไดรับความรูในการ
ปฏิบัติตัว 

- 50,000 50,000 50,000 - ผูปวยโรคเรื้อรัง
ท่ีรับการรักษาท่ี
ศูนยบริการ
สาธารณสุขท่ีมี
ภาวะไตเสื่อมใน
ระยะ3 ท่ีมีอัตรา
การกรองของไต
คงท่ีอยูท่ีระดับ 
30-95 (ml/min 
/1.73 m2) 

1.สามารถคนหาผูปวย
เร้ือรังที่มารับการรักษา ณ 
ศูนยบริการสาธารณสุขที่มี
ภาวะความเสี่ยงตอโรคไต
เสื่อมเร้ือรัง 
2.ลดภาระคาใชจายของ
ครอบครัวและระบบ
การแพทยและการ
สาธารณสุข หากผูปวย
สามารถชะลอความเสื่อม
ของไตโดยมิตองทาํการ
ฟอกไต ซึ่งมีคาใชจายที่สงู
มากในผูปวยแตละราย  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
  5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการบาน 
ทองถ่ินไทย 
เทิดไทองคราชัน 

1. เพ่ือเปนการปกปอง
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยใหมี
ความม่ันคงในการเปน
ศูนยรวมจิตใจ ความรัก 
ความปรารถนาดี และ
ความสามัคคีของคน 
ในชาติ 
 

- ซอมแซมท่ีอยูอาศัย 
 ท้ังหลัง หรือบางสวน 
 ใหแกผูดอยโอกาส  
 ผูยากไร หรือผูยากจน 
 รวมท้ังผูสูงอายุ และ 
 ผูพิการ ท่ีมีท่ีอยูอาศัย 
 ไมม่ันคง และยาก 
 ลําบากในเขตพ้ืนท่ี 
 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

- 500,000 - - - ประชาชน
ผูดอยโอกาส 
ผูยากไร หรือ 
ผูยากจน ผูสูงอายุ 
ผูพิการท่ีมีท่ีอยู
อาศัยไมม่ันคง 
ไดรับการซอมแซม 
ท่ีอยูอาศัย 

1.ประชาชนและ
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี มีสวน
รวมในการปกปอง
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
 ใหมีความม่ันคง
เปนศูนยรวม
จิตใจ ความรัก  

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
  5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

 โครงการบาน 
ทองถ่ินไทย 
เทิดไทองคราชัน 
(ตอ) 

2. เพ่ือเปนการเฉลิม 
พระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 10 หัวเนื่อง 
ในวโรกาสเจริญ 
พระชนมพรรษา ในวันท่ี 
28 กรกฎาคม ของทุกป 
3. เพ่ือซอมแซมท่ีอยู
อาศัยและสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเปน
ใหแกผูดอยโอกาส 
ผูยากไร หรือผูยากจน 

      ความปรารถนาดี 
และความสามัคคีของ
คนในชาติ 
2. ประชาชนและ
เทศบาลเมืองเพชรบุร ี
รวมกันเฉลิม 
พระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 10  
เจริญพระชนมพรรษา 
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 
ของทุกป 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
  5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

 โครงการบาน 
ทองถ่ินไทย 
เทิดไทองคราชัน 
(ตอ) 

รวมท้ังผูสูงอายุและ 
ผูพิการท่ีมีท่ีอยูอาศัย 
ไมม่ันคงและยากลําบาก 

      3. ผูดอยโอกาส  
ผูยากไรหรือผูยากจน 
รวมท้ังผูสูงอายุ  
และผูพิการสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยาง
ปกติสุข ดวยวิถีแหง
ความพอเพียงภายใต
ความรวมมือระหวาง
ประชาชนในชุมชน
ดวยกันเอง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
  5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 
 

โครงการจัดตั้ง 
ศูนยชวยเหลือ
ประชาชนของ 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

1. เพ่ือจัดตั้งศูนยชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับ 
ความเดือดรอนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2. เพ่ือกําหนดอํานาจ 
หนาท่ี บทบาทและภารกิจ
ของคณะกรรมการ
ชวยเหลือประชาชนฯ ตาม
ระเบียบฯ 
3. เพ่ือใหการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอนสามารถดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

- การจัดศูนยชวยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
เมืองเพชรบุรี  
จํานวน 1 ศูนยฯ 

5,000 - - - - มีการจัดตั้ง
ศูนยชวยเหลือ
ประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ี
ของ อปท. 

- ประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอน  
กรณีเรงดวน 
สามารถไดรับความ
ชวยเหลือจากศูนย
ชวยเหลือประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
  8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการเรียนรู 
งานปูนปน 

1.เพื่อสงเสริมใหครูชางถายทอด
ความรูใหกับเด็กเยาวชน 
2.เพื่อสงเสริมจัดนิทรรศการ 
ฐานการเรียนรูงานปูนปนและ
เปนแหลงเรียนรูและศูนย 
การเรียนรูงานสกุลชาง 
เมืองเพชร (งานปูนปน) 
3.เพื่อสรางคานิยมใหเด็ก 
เยาวชน ประชาชน นักศึกษา  
ไดมีความภาคภูมิใจในงานสกุล
ชางที่เปนเอกลักษณของจังหวัด
เพชรบุรี 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และนักศึกษา มีความรูเรื่อง
งานปูนปนและทักษะพ้ืนฐาน 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และนักศึกษา เกิดความ
ภาคภูมิใจในงานสกุลชาง 
 - แหลงเรียนรูเปนแหลง
ศึกษางานปูนปน  

- 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

- จัดอบรม จํานวน 
1 ครั้ง (ดําเนินการ 
3 วัน) มีเด็ก และ
เยาวชน เขารวม
กิจกรรมประมาณ 
120 คน 

- เด็กและเยาวชน 
ไดมีความรูเรื่อง 
งานปูนปนและ
ทักษะพ้ืนฐาน 
-ทําใหเด็กและ
เยาวชนไดเกิด 
ความภาคภูมิใจใน
งานสกุลชาง  
(งานปูนปน) 

กอง 
การศึกษา 

 
 



 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาเมือง 
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แบบ ผ.01 

   2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด      
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
 (บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. พรอม
รางระบายน้ํา 
ซอยแยกซอย 3  
ทาหิน 

- กอสรางถนนใหมี 
สภาพดี ประชาชน
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัย พรอมราง
รับการระบายน้ํา 

โดยทําการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. กวางรวมรางระบายน้ํา 
3.40-6.00 เมตร ยาวประมาณ
66 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
267 ตรม. พรอมกอสราง 
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
กวางภายใน 0.30 เมตร  
ยาวประมาณ 66 เมตร 

290,000 
 

- - - กอสรางถนน  
จํานวน 1 สาย  
พรอมรางระบาย
น้ํา 

- อํานวยความ
สะดวกในการ 
จราจร เกิด 
ความปลอดภัย 
แกประชาชน 

สํานักการชาง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนดํารงรักษ 

- เพ่ือรองรับน้ําจาก
คลองบัวไปสูแมน้ํา 
เพชรบุรี แกไขปญหา 
น้ําทวมขังในฤดูฝน 

โดยทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ขนาด 1.20 เมตร พรอม
บอพักยาว ประมาณ  
479 เมตร ปูบล็อกทางเทา 
เปนพ้ืนท่ีรวมประมาณ  
3,250 ตรม. ติดเสาไฟ 
สองสวาง 19 ชุดและติดตั้ง
ประตูน้ําเหล็กเหนียว  
จํานวน 2 ชุด 

- 
 

11,000,000 - - - ทอระบายน้ํา  
ขนาด 1.20 เมตร  
พรอมบอพักความ 
ยาว 479 เมตร 
- ปูบลอคทางเทา 
3,250 ตารางเมตร 
- ติดตั้งไฟสอง
สวาง จํานวน 19 
ชุด 
- ติดตั้งประตูเหล็ก
เหนียว 2 ชุด 

- แกไขปญหา 
น้ําทวมในฤดู
ฝน 

สํานักการชาง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําแบบหอยโขง
และติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาบริเวณถนน 
นามอญ 

- เพ่ือสงน้ําเสีย
บริเวณภายใน
ชุมชนนามอญ 
เขาสูระบบ 
น้ําเสียของ 
เทศบาลฯ 

โดยทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 
แบบหอยโขง ขนาดไมนอยกวา  
7 แรงมา 5.5 kw. จํานวน  
2 เครื่อง พรอมตูควบคุม 
และติดตั้งหมอแปลงไฟฟา  
ขนาด 50 kva. พรอมขยายเขต 
และคาดําเนินการ 

780,000 
 

- - - 1.เครื่องสูบน้ํา 
แบบหอยโขง 
จํานวน 2 เครื่อง 
2.หมอแปลง
ไฟฟา 50 KVA. 
จํานวน 1 ชุด 

- เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการรวบรวม
น้ําเสียของ
เทศบาลฯ 

สํานักการชาง 

**หมายเหตุ  รายละเอียดครุภัณฑในโครงการ หนา 55 (แบบ ผ.08) 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบ
สัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยกสหกรณ
การเกษตรเมือง
เพชรบุรี จํากัด 

- เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมระบบ
สัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยกสหกรณ
การเกษตรเมือง
เพชรบุรีใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และ
เพ่ิมเติมระบบในการ
เพ่ิมจังหวะของการ
ปลอยรถใหสอดคลอง
กับการจราจรท่ีคับค่ัง
ในบริเวณดังกลาว 

1. ปรับปรุงระบบโคมสัญญาณ
ไฟจราจร ชนิด LED แบบ  
6 ดวงโคม ขนาด 300 มม. 
จํานวน 4 ชุด 
2. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณ
ไฟจราจร ชนิด NYY ขนาด 
4x1.5 Sq.mm. ประมาณ 600 ม. 
3. ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
ภายในตู 1 ชุด 
4. ปรับปรุงซอมแซมเครื่องนับ
เวลาถอยหลัง (Count Down) 
จํานวน 4 เครื่อง 

495,000 
 

- - - - ระบบสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณ
แยกสหกรณ
การเกษตรเมือง
เพชรบุรี 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล มี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

สํานักการชาง 

 



 

 

 

 

 

 

เงินอุดหนุน 
 

 

 

 

 



1 340,000        1 340,000       1 340,000        1 340,000        4 1,360,000      

1 340,000       1 340,000       1 340,000       1 340,000       4 1,360,000     

6 81,390,000    2 71,000,000   1 8,500,000     - - 9 160,890,000   

1 124,000        1 124,000       - - - - 2 248,000        

7 81,514,000   3 71,124,000   1 8,500,000    - - 11 161,138,000  

8 81,854,000   4 71,464,000   2 8,840,000    1 340,000       15 162,498,000  

     6 แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีสรุปโครงการเงินอุดหนุน

ยุทธศาตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

รวม   

รวม   

25

รวมทั้งสิ้น

     10 แผนงานการพาณิชย

 ยุทธศาตรการพัฒนาเมือง

     4 แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

 ยุทธศาตรการพัฒนาคน

แบบ ผ. 07



 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาคน 
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แบบ ผ.02 

   2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
  4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน 
เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 
 

- เพ่ือจายเปนเงิน
สนับสนุนใหชุมชน
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

สนับสนุนเงินอุดหนุน 
ใหชุมชน 17 แหงๆ ละ 
20,000 บาท สําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข  

340,000 
 
  

340,000 
 
  

340,000 
 
  

340,000 
 
  

- ชุมชนท้ัง 
17 แหง  
ไดรับเงิน
อุดหนุน  
100 % 
 

- ประชาชน
ไดรับบริการ
ดานสาธารณสุข 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ 

กองสาธารณสุขฯ กรมสงเสริม
การ 

ปกครอง
ทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาเมือง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
เข่ือนริมแมน้ํา
เพชรบุรีบริเวณ 
ตั้งแตขาง
บานเลขท่ี 135  
ถึงบริเวณขาง
บานเลขท่ี 6  
ฝงตําบลคลอง
กระแชง ความยาว
รวมประมาณ 
240 เมตร 

- เพ่ือปองกันน้ําลน 
ตลิ่งในฤดูน้ําหลาก 
ปองกันการพังทลาย 
และกัดเซาะตลิ่ง
และเพ่ือปองกัน
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจของ
จังหวัดเพชรบุรี 

โดยทําการกอสรางเข่ือน 
ค.ส.ล. ความยาว  
รวมประมาณ 240 เมตร 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

27,000,000 

 
- - - กอสรางเข่ือน 

พรอมปรับปรุง 
ภูมิทัศน  
เปนความยาว
รวมประมาณ 
240 เมตร 

ปองกันน้ําลน
ตลิ่งในฤดู 
น้ําหลาก
ปองกันการกัด
เซาะตลิ่ง  
และปองกัน 
น้ําทวม 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ของจังหวัด 
เพชรบุรี 

สํานักการชาง โยธาธิการ 
และผังเมือง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการกอสราง
เข่ือนริมแมน้ํา
เพชรบุรี บริเวณ
ตั้งแตสะพาน 
วัดจันทราวาสถึง 
บริเวณคลอง 
วัดเกาะฝงตําบล 
ทาราบความยาว
รวมประมาณ 
140 เมตร 

- เพ่ือปองกันน้ําลน 
ตลิ่งในฤดูน้ําหลาก 
ปองกันการพังทลาย 
และกัดเซาะตลิ่ง
และเพ่ือปองกัน
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจของ
จังหวัดเพชรบุรี 

โดยทําการกอสรางเข่ือน 
ค.ส.ล.ความยาว รวม
ประมาณ 140 เมตร 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

16,000,000 

 
- - - กอสรางเข่ือน 

พรอมปรับปรุง 
ภูมิทัศน 
เปนความยาว
รวมประมาณ 
140 เมตร 

ปองกันน้ําลน
ตลิ่งในฤดู 
น้ําหลาก
ปองกันการกัด
เซาะตลิ่ง และ
ปองกันน้ําทวม 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ของจังหวัด 
เพชรบุรี 

สํานักการชาง โยธาธิการ 
และผังเมือง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
เข่ือนริมแมน้ํา
เพชรบุรี บริเวณ
ตั้งแตคลองวัดเกาะ
ถึงบริเวณสะพาน 
ทาสรง เกาะฝง
ตําบลทาราบ 
ความยาวรวม 
ประมาณ 286 เมตร 

- เพ่ือปองกันน้ําลน 
ตลิ่งในฤดูน้ําหลาก 
ปองกันการพังทลาย 
และกัดเซาะตลิ่ง
และเพ่ือปองกัน
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจของ
จังหวัดเพชรบุรี 

โดยทําการกอสรางเข่ือน 
ค.ส.ล.ความยาว รวม
ประมาณ 286 เมตร 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

- 32,000,000 

 
- - กอสรางเข่ือน 

พรอมปรับปรุง 
ภูมิทัศน  
เปนความยาว 
รวมประมาณ  
286 เมตร 

ปองกันน้ําลน
ตลิ่งในฤดู 
น้ําหลาก
ปองกันการกัด
เซาะตลิ่ง และ
ปองกัน 
น้ําทวม 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ของจังหวัด 
เพชรบุรี 

สํานักการชาง โยธาธิการ 
และผังเมือง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการกอสราง
เข่ือนริมแมน้ํา
เพชรบุรี บริเวณ 
ตั้งแตสะพานวัด
จันทราวาสถึง 
สํานักจัดการ 
ทรัพยากรปาไมท่ี 15 
(เพชรบุรี) ฝงตําบล 
คลองกระแชง  
ความยาวรวม
ประมาณ 354 เมตร 

- เพ่ือปองกันน้ําลน 
ตลิ่งในฤดูน้ําหลาก 
ปองกันการ
พังทลาย 
และกัดเซาะตลิ่ง
และเพ่ือปองกัน
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจของ
จังหวัดเพชรบุรี 

โดยทําการกอสรางเข่ือน 
ค.ส.ล.ความยาว รวม
ประมาณ 354 เมตร 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

- 39,000,000 

 
- - กอสรางเข่ือน 

พรอมปรับปรุง 
ภูมิทัศน 
เปนความยาวรวม 
ประมาณ 354 เมตร 

ปองกันน้ําลน
ตลิ่งในฤดู 
น้ําหลาก
ปองกันการกัด
เซาะตลิ่ง และ
ปองกันน้ําทวม 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ของจังหวัด 
เพชรบุรี 

สํานักการชาง โยธาธิการ 
และผังเมือง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการกอสราง
เข่ือนริมแมน้ํา
เพชรบุรี บริเวณ 
ตั้งแตสํานักจัดการ 
ทรัพยากรปาไมท่ี 15 
(เพชรบุรี) ถึงบริเวณ 
สะพานทาสรง  
ฝงตําบล 
คลองกระแชง  
เปนความยาวรวม
ประมาณ 75 เมตร 

- เพ่ือปองกันน้ําลน 
ตลิ่งในฤดูน้ําหลาก 
ปองกันการ
พังทลาย 
และกัดเซาะตลิ่ง
และเพ่ือปองกัน
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจของ
จังหวัดเพชรบุรี 

โดยทําการกอสรางเข่ือน 
ค.ส.ล.ความยาว รวม
ประมาณ 75 เมตร 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

- - 8,500,000 

 
- กอสรางเข่ือน 

พรอมปรับปรุง 
ภูมิทัศน 
เปนความยาวรวม 
ประมาณ 75 เมตร 

ปองกันน้ําลน
ตลิ่งในฤดู 
น้ําหลาก
ปองกันการกัด
เซาะตลิ่ง และ
ปองกันน้ําทวม 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ของจังหวัด 
เพชรบุรี 

สํานักการชาง โยธาธิการ 
และผังเมือง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. การพัฒนาเมือง การคา การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ซอยริมน้ํา 
ถนนพานชิเจริญ 
เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว (ปูพ้ืน
คอนกรีตพิมพลาย
และปรับปรงุฝาราง
ระบายน้ํา) แยกถนน
สุรพันธถึงบริเวณ
สะพานจอมเกลา 

- เพ่ือปรับปรุงซอย 
ริมน้ําท่ีเปนพ้ืนท่ี 
ตลาดเดิมใหเปน 
จุดทองเท่ียวเชิง 
ศิลปวัฒนธรรม  
และสงเสริม 
การทองเท่ียว 

โดยทําการปูพ้ืนคอนกรีต
พิมพลาย เปนพ้ืนท่ีรวม
ไมนอยกวา 2,180 
ตารางเมตร ปรับปรุง
ฝารางระบายน้ํา  
ความยาวรวม 
ไมนอยกวา 1,202 เมตร 

4,680,000 

 
- - - ปูพ้ืนคอนกรีต

พิมพลายเปนพ้ืนท่ี 
2,180 ตารางเมตร 
และปรับปรุง 
ฝารางระบายน้าํ 
ความยาว  
1,202 เมตร 

- เพ่ิมศักยภาพ 
ดานการ
ทองเท่ียว 
ภายในเขต 
เทศบาลฯ 

สํานักการชาง กรมสงเสริม
การ

ปกครอง
ทองถ่ิน 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4. การพัฒนาเมือง การคา การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนน้ําพุ บริเวณ 
ถนนดําเนินเกษม 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ของแหลงทองเท่ียว 
ใหมีความสวยงาม 
เปนแรงดึงดูดใหกับ 
นักทองเท่ียวไดมา 
เท่ียวชมมากข้ึน 

โดยทําการปรับปรงุ
ระบบไฟฟาสองสวาง 
ใหเปนแบบ LED 
แบบเปลี่ยนสี ติดตั้งโคม  
LED ชนิดสปอรตไลน
เปลี่ยนสีได จํานวน  
12 ชุด แบบเปลี่ยนสี
ไมได จํานวน 6 ชุด  
ตูควบคุม 1 ชุด พรอม 
ปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบ 

710,000 

 
- - - - ติดตั้งไฟฟาสอง 

สวางแบบ LED  
เปลี่ยนสีได จํานวน 
12 ชุด แบบเปลี่ยน
สีไมได จํานวน 6 
ชุด ตูควบคุม 1 ชุด 
- ปรบัปรุงภูมิทัศน 
พ้ืนท่ี 58 ตร.ม. 
- ปูกระเบื้องพ้ืน  
พ้ืนท่ี 50 ตร.ม. 
- ตีเสนสีสะทอน 
แสงรอบวงเวียน 

- เกิดแหลง 
ทองเท่ียวแหง 
ใหม ทําใหมี
นักทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

สํานักการชาง กรมสงเสริม
การ

ปกครอง
ทองถ่ิน 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

หนวยงาน
ท่ี        

ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง 
เสาไฟประติมากรรม  
ถนนโพธิ์การอง 
ตั้งแตถนนพงษสุริยา
ถึงแยกทาหิน 

-เพ่ือปรับปรุงไฟฟา 
สาธารณะใหมี 
แสงสวางเพียงพอ  
สะดวกแกการ
สัญจร และเพ่ือ
สงเสริมและอนุรักษ
ศิลปะลายรดน้ํา 

โดยทําการรื้อถอนเสาโครง
เหล็กครอมถนนของเดิม 
จํานวน 40 ชุด แลวกอสราง
เสาไฟประติมากรรมลาย 
รดนํ้าสูง 8.00 เมตร  พรอม
โคมหลอด LED ขนาด 150 
วัตต พรอมอุปกรณประกอบ
เดินทอรอยสายไฟ NYY 
ตูควบคุม 1 ชุด  
หมอแปลงไฟฟาขนาด  
30 KVA. พรอมอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 1 ชุด 

9,600,000 

 
- - - - ติดตั้งเสาไฟ

ประตมิากรรม 
ลายรดนํ้า สูง 8.00 
เมตร พรอมโคมไฟ
หลอด LED ขนาด  
150 วัตต พรอม 
อุปกรณประกอบ และ
เดินทอรอยสายไฟ 
- ติดตั้งหมอแปลง 
ไฟฟา ขนาด 30 KVA. 
- ติดตั้งระบบแจง 
เตือนไฟฟาขัดของ 

- ถนนมีแสง
สวางเพียงพอ 
อํานวยความ
สะดวกปลอดภยั
และอนุรักษ
ศิลปะลายรดนํ้า 

สํานัก 
การชาง 

กรมสงเสริม
การ

ปกครอง
ทองถ่ิน 

**หมายเหตุ  รายละเอียดครุภัณฑในโครงการ หนา 56 (แบบ ผ.08) 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

9 โครงการกอสราง
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสาธารณะ 
ถนนราชดําเนิน 

- เพ่ือใหประชาชน 
มีการคมนาคมท่ี 
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
- ใหเสนทางแหลง 
ทองเท่ียวมีความ 
สะดวก ปลอดภัย 
- เพ่ือปรับปรุง
โคมไฟทาง
สาธารณะใหเกิด
แสงสวางสะดวก
แกการสัญจรไปมา 

- โดยทําการรื้อถอนเสาไฟ
ประตมิากรรมของเดิม
จํานวน 103 ตน  
แลวกอสรางเสาไฟ
ประตมิากรรมลายรดนํ้า  
สูง 9.00 เมตร จํานวน 101 
ตน พรอมโคมไฟชนิดหลอด 
LED ขนาด 150 วัตต 
พรอมอุปกรณเดินทอรอย
สายไฟชนิด NYY ตูควบคุม 
3 ชุด หมอแปลงไฟ ขนาด 
30 KVA. พรอมอุปกรณ
ประกอบ 2 ชุด  

23,400,000 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งเสาไฟ 
ประติมากรรม 
จํานวน 101 ตน 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมไฟสองสวางไฟฟา
และปรับปรุงใหมี
เอกลักษณอนุรักษศลิปะ
ของเมืองเพชร 
- สามารถควบคมุและการ
หรี่แสงไฟ เปด-ปด และ
สามารถทราบขอมลูกรณี
ไฟดวงท่ีชํารุดโดย
สัญญาณดาวเทียมแจง
เตือนมาท่ีจอควบคุมของ
เทศบาลฯ หรือสามารถดู
จากมือถือของเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของดานน้ีได 
- อํานวยความสะดวก 
แกการสญัจร 

สํานัก 
การชาง 

กรมสงเสริม
การ

ปกครอง
ทองถ่ิน 

**หมายเหตุ  รายละเอียดครุภัณฑในโครงการ หนา 56 (แบบ ผ.08) 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1.การเสริมสรางความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืดวยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
  10 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จ 
พระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี 

- เพ่ือจายเปนเงิน
สํารวจขอมูลสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลฯ และ
จัดซ้ือเวชภัณฑและ
ยาตางๆ (วัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บา ฯลฯ) สําหรับใช
ในโครงการฯ 

- สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลฯ ไดรับการ
สํารวจข้ึนทะเบียน 
- สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลฯ ไดรับวัคซีน
ปองกันโรคฯ  

124,000 
 
  

124,000 
  

- 
 
  

- 
 
  

- สุนัขและ
แมวในเขต
เทศบาลฯ 
ตามขอมูลท่ี
สํารวจไว 
 

- ประชาชน  
สุนัขและแมว
ไดรับความ
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

กรมสงเสริม
การ

ปกครอง
ทองถ่ิน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ 

 



22 1,939,300      4 1,252,000     - - - - 26 3,191,300      

2 93,500          - - - - - - 2 93,500          

4 28,300          6 41,000         - - - - 10 69,300          

7 48,100          - - - - - - 7 48,100          

8 548,500        2 2,405,500     - - - - 10 2,954,000      

1 15,400          - - - - - - 1 15,400          

4 1,508,500      - - - - - - 4 1,508,500      

48 4,181,600     12 3,698,500    - - - - 60 7,880,100     

**หมายเหต ุ  เลขลําดับของแผนงานตรงตามลําดับในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

    3   แผนงานการศึกษา

    4   แผนงานสาธารณสุข

    1   แผนงานบริหารงานทั่วไป

    10 แผนงานการพาณิชย

รวม   

    9   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    5   แผนงานสังคมสงเคราะห

    6   แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

37

บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

แผนงาน
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

แบบ ผ. 07
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

- เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีนั่ง 
โครงทําจากเหล็ก 
ชุปโครเม่ียม สําหรับ
ใหบริการประชาชนท่ีมา
รับบริการท่ีเทศบาลฯ 

1. เกาอ้ีนั่ง โครงทําจากเหล็ก
ชุปโครเม่ียม จํานวน 300 ตัว 
ตัวละ 600 บาท 

- 180,000 - - สํานักปลัดฯ 

- เพ่ือจัดซ้ือโตะเหลี่ยม 
ขนาด 45x180 
เซนติเมตร สําหรับ
ใหบริการประชาชนท่ีมา
รับบริการท่ีเทศบาลฯ 

2. โตะเหลี่ยม ขนาด 
45x180 เซนติเมตร 
ราคาตัวละ 1,800 บาท 
จํานวน 50 ตัว 

- 90,000 - - สํานักปลัดฯ 

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน
และดูดน้ํา ขนาด 30 ลิตร 
สําหรับใหบริการ
ประชาชนท่ีมารับบริการ
ท่ีเทศบาลฯ 

3. เครื่องดูดฝุนและดูดน้ํา 
ขนาด 30 ลิตร ราคาตัวละ  
4,500 บาท จํานวน 2 ตัว 

9,000 - - - สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

 
 

  ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

- เพ่ือจัดซ้ือพัดลมไอเย็น 
MASTERKOOL IKOOL 
70EX ขนาด 22 นิ้ว 
สําหรับใหบริการประชาชน
ท่ีมารับบริการท่ีเทศบาลฯ 

4. พัดลมไอเย็น ราคาตัวละ 
20,000 บาท จํานวน 6 ตัว 

120,000 - - - สํานักปลัดฯ 

    - เพ่ือจัดซ้ือขาไมคบูมเล็ก 
ขนาด 15-20 นิ้ว สําหรับ
ใชในงานพิธีตางฯ และ
ใหบริการประชาชนท่ีมา
รับบริการท่ีเทศบาลฯ 

5. ขาไมคบูมเล็ก ขนาด  
15-20 นิ้ว ราคาตัวละ  
2,500 บาท จํานวน 2 ตัว 

5,000 - - - สํานักปลัดฯ 

    - เพ่ือจัดซ้ือขาไมคมุมสูง 
สําหรับใชในงานพิธีตางฯ 
และใหบริการประชาชน
ท่ีมารับบริการท่ีเทศบาลฯ 

6. ขาไมคมุมสูง ราคาตัวละ 
3,500 บาท จํานวน 2 ตัว 

7,000 - - - สํานักปลัดฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

- เพ่ือจัดหาครุภัณฑ
สํานักงาน (โตะทํางาน) 
สําหรับขาราชการมา
บรรจุใหม  

7. โตะทํางาน ขนาด 
150x75x75 ซม.  
ราคา 3,800 บาท  
จํานวน 2 ตัว 

7,600 - - - สํานักปลัดฯ 

- เพ่ือจัดหาครุภัณฑ
สํานักงาน (เกาอ้ีทํางาน 
แบบมีพนักพิง) สําหรับ
ขาราชการมาบรรจุใหม  

8. เกาอ้ี ขนาดไมนอยกวา 
58x60x90 ซม.   
ราคา 2,000 บาท  
จํานวน 2 ตัว 

4,000 - - - สํานักปลัดฯ 

   ครุภณัฑ
การเกษตร 

- เพ่ือจัดหาเครื่องสูบน้ํา
ชนิดหอยโขง สําหรับใช
ในการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและแกไข
ปญหาการเกิดภาวะน้ํา
ทวมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

9. เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง
ขนาดทางดูดน้ํา 8 นิ้ว  
ทางสง 8 นิ้ว ชนิดขับดวย
เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ  
4 จังหวะ ไมนอยกวา  
70 แรงมา สามารถสูบน้ําได 
ไมนอยกวา 10,000 ลิตร/นาที 
ติดตั้งบนเทรลเลอรลากจูง  
2 ลอ พรอมอุปกรณ 
ราคา 850,000 บาท  
จํานวน 1 เครื่อง 

850,000 - - - สํานักปลัดฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
การเกษตร 

- เพ่ือจัดหาเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโขงเครื่องยนต
เบนซิน สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและแกไขปญหา
การเกิดภาวะน้ําทวมใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

10. เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขงเครื่องยนตเบนซิน ขนาด 
5.5 แรงมา แบบใชทอสูบ
พญานาคขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ยาว 
12 ฟุต ราคา 13,000 บาท  
จํานวน 5 เครื่อง 

65,000 - - - สํานักปลัดฯ 

- เพ่ือจัดหาเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโขงเครื่องยนต
เบนซิน สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและแกไขปญหา
การเกิดภาวะน้ําทวมใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

11. เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขงเครื่องยนตเบนซิน ขนาด 
5.5 แรงมา แบบใชทอดูดสง
น้ํา ขนาดทอสงน้ําไมนอยกวา 
3 นิ้ว ราคา 13,000 บาท  
จํานวน 5 เครื่อง 

65,000 - - - สํานักปลัดฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
การเกษตร 

- เพ่ือจัดหาทอเหล็กสงน้ํา 
ขนาด 8 นิ้ว สําหรับใชใน
การปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและแกไขปญหา
การเกิดภาวะน้ําทวมใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

12. ทอเหล็กสงน้ํา ขนาด  
8 นิ้ว หนาแปลนหัวทาย
พรอมอุปกรณ ความยาว  
3 เมตร ราคา 13,000 บาท  
จํานวน 5 ชุด 

65,000 - - - สํานักปลัดฯ 

- เพ่ือจัดหาทอเหล็กสงน้ํา 
ขนาด 8 นิ้ว สําหรับใชใน
การปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและแกไขปญหา
การเกิดภาวะน้ําทวมใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

13. ทอเหล็กสงน้ํา ขนาด  
8 นิ้ว หนาแปลนหัวทาย
พรอมอุปกรณ ความยาว  
2 เมตร ราคา 9,500 บาท  
จํานวน 5 ชุด 

47,500 - - - สํานักปลัดฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพ่ือทดแทน 
อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใช
งานในสํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรีและบริการ
ประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการ 

14. อุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบท่ี 1 ราคา 
5,700 บาท จํานวน 9 เครื่อง 

51,300 - - - สํานักปลัด 

15. อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ชอง แบบท่ี 2 ราคา 
21,000 จํานวน 8 เครื่อง 

- 168,000 - - สํานักปลัด 

16. อุปกรณจายกระแสไฟฟา
ไปบนสายLAN (PoE Switch 
Gigabite 8Port Poe) ราคา  
9,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง  

36,000 - - - สํานักปลัด 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

- เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล 
ทดแทนของเดิม ซ่ึงมีสภาพ
ใชงานมานาน กวา 15 ป 
(พ.ศ.2545) เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
กรณีใชเปนพาหนะเดินทาง
ในระยะไกล 

17. จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมารกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 CC หรือ 
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน 

- 814,000 - - กองคลัง 

   ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

18. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล  
ราคา 21,000 บาท  
จํานวน 1 เครื่อง 

21,000 
 

- - - กองวิชาการฯ 

    - เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

19. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  
หรือชนิด LED ขาวดํา  
ชนิด Network แบบท่ี 2 
(33 หนา/นาที)  
ราคา 15,000 บาท  
จํานวน 1 เครื่อง 

15,000 
 

- - - กองวิชาการฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

- เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

20. โตะทํางาน ขนาด 150x75x75 ซม.  
ราคา 3,800 บาท จํานวน 1 ตัว 

3,800 - - - กองวิชาการฯ 

- เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

21. เกาอ้ี ขนาดไมนอยกวา  
58x60x90 ซม. ราคา 2,000 บาท 
จํานวน 1 ตัว 

2,000 - - - กองวิชาการฯ 

    - เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

22. ตูเอกสาร 2 บานเปด 3 ฟุต (กระจก) 
ขนาด 91.4x45.7x183 ซม.  
ราคา 4,500 บาท จํานวน 3 ตู 

13,500 - - - กองวิชาการฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
ไฟฟา 

และวิทยุ 

- เพ่ือจัดซ้ือตู MDB พรอมตู 
Load Center ภายใน  
พรอมอุปกรณระบบ 3 เฟส 
สําหรับติดตั้งท่ีอาคารแฟลต
หอพักของสํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

23. ตู MDB พรอมตู Load 
Center ภายใน  
พรอมอุปกรณระบบ 3 เฟส 
ราคา 24,000 บาท  
จํานวน 1 ชุด 

24,000 - - - สํานักปลัดฯ 
(โครงการจัดระเบียบ

สายไฟฟาและ 
สายสื่อสารภายในพ้ืนท่ี
ของสํานักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี  
ผ.01 หนา 2) 

    - เพ่ือจัดซ้ือมิเตอรไฟฟา พรอม
อุปกรณประกอบ สําหรับติดตั้ง
ท่ีอาคารหอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

24. มิเตอรไฟฟา  
พรอมอุปกรณประกอบ 
ราคา 38,800 บาท  
จํานวน 1 ชุด 

38,800 - - - สํานักปลัดฯ 
(โครงการจัดระเบียบ

สายไฟฟาและ 
สายสื่อสารภายในพ้ืนท่ี
ของสํานักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี  
ผ.01 หนา 2) 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
ไฟฟา 

และวิทยุ 

- เพ่ือจัดซ้ือหมอแปลงไฟฟา 
ขนาด 400 KVA 3 เฟส พรอม
อุปกรณประกอบ สําหรับ
อาคารหอประชุมเทศบาลเมือง
เพชรบุรีมีหมอแปลงไฟฟาท่ีมี
ขนาดเหมาะสมเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของงานไฟฟา 

25. หมอแปลงไฟฟา ขนาด 
400 KVA 3 เฟส พรอม
อุปกรณประกอบ ราคา 
450,000 บาท จํานวน 1 ชุด 

450,000 - - - สํานักปลัดฯ 
(โครงการติดตั้ง 
หมอแปลงไฟฟา  

ขนาด 400 KVA ของ
อาคารหอประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบุรี  
ผ.01 หนา 3) 

    - เพ่ือจัดซ้ือมิเตอรไฟฟา พรอม
อุปกรณประกอบ สําหรับติดตั้ง
ท่ีอาคารหอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

26. มิเตอรไฟฟา พรอม
อุปกรณประกอบ ราคา 
38,800 บาท จํานวน 1 ชุด 

38,800 - - - สํานักปลัดฯ 
(โครงการติดตั้ง 
หมอแปลงไฟฟา  

ขนาด 400 KVA ของ
อาคารหอประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบุรี  
ผ.01 หนา 3) 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

3 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพ่ือจัดหา
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ชนิดแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียู 
สําหรับติดตั้งท่ีหอง
ประชุมครุพัฒน 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน ชนิดแขวน ขนาด 30,000   
บีทียู ราคา 40,200 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง  

40,200 - - - โรงเรียน 
เทศบาล 1  

วัดแกนเหล็ก 

- เพ่ือจัดหา
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ชนิดแขวน 
ขนาด 44,000 บีทียู 
สําหรับติดตั้งท่ีหอง
ประชุมครุพัฒน 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน ชนิดแขวน ขนาด 44,000   
บีทียู ราคา 53,300 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง  

53,300 - - - โรงเรียน 
เทศบาล 1  

วัดแกนเหล็ก 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

4 สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ 
 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

 

- เพ่ือใหมีเครื่องมือ 
เครื่องใชเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 
 

1. โทรศัพทแบบไรสายใชแบตเตอรี่ 
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ  
1,500 บาท ติดตั้ง ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ 

- 3,000 
 

- - กองสาธารณสุขฯ 
 

    - เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ 
 

2. พัดลมโคจรแบบติดเพดาน  
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ  
2,500 บาท ติดตั้ง ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ  

- 5,000 
 

- - กองสาธารณสุขฯ 
 

    - เพ่ือใหมีอุปกรณใช
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3. ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาด 
ไมนอยกวา 37.2x47x133.2 ซม.  
จํานวน 2 ตู ตูละ 4,500 บาท 
ใชในศูนยบริการสาธารณสุขฯ 

- 
9,000 

 

- - กองสาธารณสุขฯ 
 

    - เพ่ือใหมีอุปกรณ
อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 
 

4. เกาอ้ีบุผาแบบมีพนักพิง  
ทําดวยผาฝาย จํานวน 3 ตัว 
ตัวละ 1,500 บาท  
ใชในศูนยบริการสาธารณสุข  

- 4,500 
 

- - กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
สํานักงาน 

 

- เพ่ือใหมีอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช
ประจาํศูนยบริการ  
สาธารณสุขอยาง
เพียงพอ 

5. โตะหมูบูชา หมู 5  
จํานวน 1 ชุด 
ใชในศูนยบริการสาธารณสุข 

- 8,500 
 

- - กองสาธารณสุขฯ 
 

    - เพ่ือใหบริการและ
อํานวย ความสะดวก
แกผูรับบริการ 

6. เครื่องทําน้ําเย็น แบบ 2 กอก 
(แบบพลาสติก)  
จํานวน 2 เครื่อง            
เครื่องละ 5,500 บาท  
ใชในศูนยบริการสาธารณสุข 

- 11,000 
 

- - กองสาธารณสุขฯ 
 

    - เพ่ือใหมี
เครื่องปรับอากาศ
ทดแทนของเดิมท่ี
ชํารุด(หองหัวหนา
ฝายบริหารฯ) 

7. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู 
ราคา 17,000 บาท 

17,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพ่ือจัดหาครุภัณฑสํานักงาน 
(โตะทํางาน) สําหรับขาราชการ
มาบรรจุใหม จํานวน 1 คน 

8. โตะทํางาน ขนาด 
150x75x75 ซม.  
ราคา 5,000 บาท จํานวน 1 ตวั 
(งานควบคุมมลพิษฯ) 

5,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

    - เพ่ือจัดหาครุภัณฑสํานักงาน 
(เกาอ้ีทํางาน แบบมีพนักพิง) 
สําหรับขาราชการมาบรรจุใหม 
จํานวน 1 คน 

9. เกาอ้ีทํางานแบบมีพนักพิง 
ชนิดลอเลื่อน ราคา 2,000 บาท  
จํานวน 1 ตัว 
(งานควบคุมมลพิษฯ) 

2,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

   ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือใหมีเครื่องพิมพสําหรับใช
พิมพงานเอกสารของทางราชการ 
และใหมีเครื่องพิมพเพียงพอกับ
คอมพิวเตอรท่ีมีอยู 

10. เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เคร่ือง 
(งานสงเสริมสุขภาพ) 

4,300 - - - กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

5 สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือใหมีเครื่องมือ 
เครื่องใชเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน  
 - ทดแทนครุภัณฑท่ี
ขอจําหนาย 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาด 
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
ราคา 16,000 บาท  
จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 - - - กองสวัสดิการ

สังคม 

     2. เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) ราคา 7,700 บาท  
จํานวน 1 เครื่อง 

7,700 - - - กองสวัสดิการ

สังคม 

     3. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
/ชนิด LED ขาวดํา 
ราคา 3,300 บาท  
จํานวน 2 เครื่อง 

6,600 - - - กองสวัสดิการ

สังคม 

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
1 KVA ราคา 5,800 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,800 - - - กองสวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน    
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

- เพ่ือใหมีใชเพียงพอ
กับคอมพิวเตอรท่ีมีอยู 

5. โตะคอมพิวเตอร ขนาด 
ไมนอยกวา 120x60x75 cm 
ราคา 3,000 บาท จํานวน 1 ตัว 

3,000 - - - กองสวัสดิการ

สังคม 

    - สําหรับบุคลกรและ 
ทดแทนตัวท่ีชํารุด 

6. โตะไมขนาดไมนอยกวา 
150x75x75 cm  
ราคา 5,000 บาท จํานวน 1 ตัว 

5,000 - - - กองสวัสดิการ

สังคม 

    - สําหรับบุคลากรและ 
ประชาชนผูมาติดตอใน 
สํานักงาน 

7. เกาอ้ีสํานักงาน ขนาดไมนอย
กวา 63x68x95 cm ราคา 
2,000 บาท จํานวน 2 ตัว 

4,000 - - - กองสวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพ่ือจัดหาครุภัณฑสํานักงาน 
(โตะทํางาน) สําหรับขาราชการ
มาบรรจุใหม จํานวน 1 คน 

1. โตะทํางาน ขนาด 
150x75x75 ซม.  
ราคา 5,000 บาท จํานวน 1 ตัว 
(งานรักษาความสะอาดฯ) 

5,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 
 

    - เพ่ือจัดหาครุภัณฑสํานักงาน 
(เกาอ้ีทํางาน แบบมีพนักพิง) 
สําหรับขาราชการมาบรรจุใหม 
จํานวน 1 คน 

2. เกาอ้ีทํางานแบบมีพนักพิง 
ชนิดลอเลื่อน ราคา 2,000 บาท  
จํานวน 1 ตัว 
(งานรักษาความสะอาดฯ)  

2,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 
 

   ครุภณัฑ
การเกษตร 

- เพ่ือใหมีเครื่องสูบน้ําสําหรับ
ปมน้ําจากแหลงน้ํา เพ่ือนํามาใช
ลางทําความสะอาดรถขยะและ
ถังรองรับขยะ  

3. เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร
ไฟฟา สูบน้ําได 1,130 ลิตร 
ตอนาที จํานวน 1 เครื่อง 
(งานรักษาความสะอาดฯ) 

16,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 
 

   ครุภณัฑ 
ยานพาหนะ
และขนสง 

- เพ่ือใหมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ท่ีเหมาะสมกับความหนาแนน
ของปริมาณขยะ 
- สามารถใหการเก็บขนขยะมูล
ฝอยในตลาดสด ชุมชนและ
สถานศึกษา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
ชนิด 6 ลอ ขนาด 6 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 
จํานวน 1 คัน 

- 2,400,000 - - กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ

โรงงาน 

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องเจีย  
แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว  

5. จัดซ้ือเครื่องเจีย  
แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว  
ราคา 5,500 บาท  
จํานวน 2 เครื่อง 

5,500 5,500 - - สํานักการชาง 

   ครุภณัฑ
การเกษตร 

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง ขนาดไมนอยกวา  
7 แรงมา 5.5 kw. สําหรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรวบรวม 
น้ําเสียของเทศบาลฯ 

6. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 
ขนาดไมนอยกวา 7 แรงมา 
5.5 kw. ราคา 200,000 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง 

200,000 - - - สํานักการชาง 
(โครงการติดตั้งเครื่องสูบ

น้ําแบบหอยโขงและ
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
บริเวณถนนนามอญ 

ผ.01 หนา 23) 
   ครุภณัฑ

ไฟฟา 
และวิทยุ 

- เพ่ือจัดซ้ือหมอแปลงไฟฟา 
ขนาด 50 KVA. สําหรับเครื่อง
สูบน้ําแบบหอยโขง 

7. หมอแปลงไฟฟา ขนาด  
50 KVA. ราคา 110,000 บาท 
จํานวน 1 ชุด 

110,000 - - - สํานักการชาง 
(โครงการติดตั้งเครื่องสูบ

น้ําแบบหอยโขงและ
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
บริเวณถนนนามอญ 

ผ.01 หนา 23) 
 

 
 



56 
 

แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

   ครุภณัฑ
ไฟฟา 

และวิทยุ 

- เพ่ือจัดซ้ือหมอแปลงไฟฟา  
ขนาด 30 KVA. พรอมอุปกรณ
ประกอบ  สําหรับติดตั้งเสาไฟ
ประติมากรรมลายรดน้ํา 

8. หมอแปลงไฟฟา  
ขนาด 30 KVA.  
ราคา 70,000 บาท 
จํานวน 1 ชุด 

70,000 - - - สํานักการชาง 
(โครงการติดตั้งเสาไฟ

ประติมากรรม  
ถนนโพธิ์การอง 

ตั้งแตถนนพงษสุริยา 
ถึงแยกทาหิน 
ผ.02 หนา 34) 

    - เพ่ือจัดซ้ือหมอแปลงไฟฟา  
ขนาด 30 KVA. พรอมอุปกรณ
ประกอบ สําหรับเสาไฟ 
ประติมากรรม จํานวน 101 ตน 

9. หมอแปลงไฟฟา  
ขนาด 30 KVA.  
ราคา 70,000 บาท 
จํานวน 2 ชุด 

140,000 - - - สํานักการชาง 
(โครงการกอสราง
ปรับปรุงระบบ 
ไฟฟาสาธารณะ  
ถนนราชดําเนิน 
ผ.02 หนา 35) 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน    
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

9 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

- เพ่ือทดแทนเครื่องพิมพเกา 
ท่ีชํารุด ไมสามารถใชงานได 

1. จัดซ้ือเครื่องพิมพ 
Multifunction  
แบบหมึกฉีด (Inkjet)  
ราคา 7,700 บาท  
จํานวน 2 เครื่อง  

15,400 
 

- - - สํานักการชาง 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน    

รับผิดชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

10 การพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑ 

อ่ืนๆ 

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องลวกและ 

ปนขนสุกร แบบ Combine  

1 ลูกกลิ้ง สําหรับใชใน 

โรงฆาสัตวใหพอเพียง 

1. เครื่องลวกและปนขนสุกร 

แบบ Combine 1 ลูกกลิ้ง 

ราคา 1,370,000 บาท 

จํานวน 1 เครื่อง 

1,370,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

    - เพ่ือจัดซ้ือโตะรองรับสุกร 

สําหรับใชในโรงฆาสัตวให

พอเพียง 

2. โตะรองรับสุกร  
ราคาตัวละ 33,000 บาท 
จํานวน 2 ตัว  

66,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

    - เพ่ือจัดซ้ืออางลางมือแบบใช
เขาดัน สําหรับใชในโรงฆาสัตว
ใหพอเพียง 

3. อางลางมือแบบใชเขาดัน  

ราคา 16,500 บาท 

จํานวน 1 ตัว 

16,500 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

    - เพ่ือจัดซ้ือขอแขวนสําหรับถาง
ขาสุกร สําหรับใชในโรงฆาสัตว
ใหพอเพียง 

4. ขอแขวนสําหรับถางขาสุกร 

ราคาชุดละ 2,800 บาท 

จํานวน 20 ชุด 

56,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 
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