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2562 2563 2564
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562 1
แบบ ผ.01 ส ำหรับเทศบำลเมืองเพชรบุรีด ำเนินกำร
โครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562 
1. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
1. โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท - 5,000,000    - 2

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน
1. โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 850,000       850,000       850,000       3

รวม 850,000      5,850,000    850,000      

เร่ือง
ปีงบประมำณ

หน้ำ

สำรบัญ



2562 2563 2564
เร่ือง

ปีงบประมำณ
หน้ำ

สำรบัญ

บัญชีสรุปโครงการเงินอุดหนุนแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562 4
แบบ ผ.02 ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
โครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน
1. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 340,000       340,000       340,000       5

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง
1. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมือง ระยะท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี - 45,000,000   - 6
2. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมือง ระยะท่ี 4 จังหวัดเพชรบุรี - 41,200,000   - 7

3. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าเพชรบุรีเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวส าหรับคนท้ังมวล 
    (Tourism for All)

2,840,000    - - 8

4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
    เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

124,000       124,000       124,000       9

รวม 3,304,000    86,664,000  464,000      



2562 2563 2564
เร่ือง

ปีงบประมำณ
หน้ำ

สำรบัญ

บัญชีสรุปประสานโครงการพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562 10
แบบ ผ.05 ส ำหรับประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
โครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง
แผนงำนเคหะและชุมชน
1. โครงการปรับปรุงกระโจมแก้วบริเวณเกาะกลางถนนเพชรบุรีสายเก่า - 4,556,000    - 11
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมถนนคีรีรัถยา - 14,000,000   - 12
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมถนนบันไดอิฐ - 13,000,000   - 13
4. โครงการปรับปรุงคลองบัวถนนราชด าเนิน 14,000,000   - - 14
5. โครงการก่อสร้างคอนกรีตพิมพ์ลายทางเท้าถนนด าเนินเกษม - 1,288,500    - 15
6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมถนนราชวิถี - 12,122,000   - 16

รวม 14,000,000  44,966,500  -



2562 2563 2564
เร่ือง

ปีงบประมำณ
หน้ำ

สำรบัญ

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562 17
แบบ ผ.08
1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ส ำนักปลัดเทศบำล
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 17 เคร่ือง 11,900        - - 18
2. เคร่ืองดูดฝุ่นและดูดน้ า ขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ตัว 9,000          - - 19
3. พัดลมไอเย็น จ านวน 6 ตัว 120,000       - - 19
4. โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จ านวน 2 ตัว 7,600          - - 19
5. เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 58x60x90 ซม. จ านวน 2 ตัว 4,000          - - 19
กองวิชำกำรและแผนงำน
1. ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 3 ฟุต (กระจก) ขนาด 91.4x45.7x183 ซม.จ านวน 3 ตู้ 13,500        - - 20
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 22,000        - - 20
3. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จ านวน  1  เคร่ือง 15,000        - - 20
กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

1. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
    แบบดับเบ้ิลแค็บ เป็นกระบะส าเร็จรูป จ านวน 1 คัน

868,000       - - 21

5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์
กองสวัสดิกำรสังคม
1. โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จ านวน 1 ตัว 5,000          - - 21

รวม 1,076,000    - -



 
 
 
 
 
  

ส่วนที่ 5 
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

 
 



- - - - 1 5,000,000     - - 1 5,000,000      

- - - - 1 5,000,000    - -              1 5,000,000     

- - 1 850,000       1 850,000        1 850,000        3 2,550,000      
- - 1 850,000       1 850,000       1 850,000       3 2,550,000     

- - 1 850,000 2 5,850,000    1 850,000       4 7,550,000     

1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ

รวม 4 ปี

จ านวน
โครงการ

ปี 2564

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

รวม   

รวม   

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

    4 แผนงานสาธารณสุข

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ยุทธศาตร์

ปี 2561

รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

    3 แผนงานการศึกษา

ปี 2562 ปี 2563

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562

แบบ ผ. 07



2 
 

แบบ ผ.01 

   2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1. การเสริมสร้างความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุร ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 
  3. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
หลังคาเมทัลชีท 

เพ่ือให้สามารถ 
ใช้พื้นที่สนาม 
จัดกิจกรรมและ
สอนพละศึกษา 
ได้ตลอดเวลา 

ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท
ขนาดความยาว 39 เมตร 
ความกว้าง 27 เมตร  
ความสูง 8 เมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,053 ตารางเมตร  
ความสูงของเสาเท่ากับโรงยิม 
ประมาณด้านละ 10 ต้น 

- - 5,000,000 - ทุกกิจกรรมด าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์  
ทุกคนมีความพึงพอใจ
และมีความสุข 

นักเรียนสามารถ 
ใช้พื้นที่เล่นออก
ก าลังในเวลาพัก
กลางวันได้มากข้ึน 

โรงเรียน 
เทศบาล 1 

วัดแก่นเหล็ก 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 146 
**เหตุผลและความจ าเป็น  แก้ไขจากปีงบประมาณปี พ.ศ.2564 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 



3 
 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพฒันาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
  4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด      
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
 (บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
  (บาท) 

2 โครงการ 
พัฒนาสุขภาพ 
ภาคประชาชน 
 

1. เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ
ทางด้านวิชาการสาธารณสุขของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ในการปฏิบัติงานและแก้ไข
ปัญหาในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ อสม.ที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถด าเนินงาน
แก้ปัญหาในเขตพื้นที่ของตนเอง
ได้อย่างเข้มแข็ง 
3. เพื่อให้ อสม. มีภูมิคุ้มกัน 
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อยา่ง
เหมาะสม 

- กลุ่ม อสม. เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี  
จ านวน 283 คน 
- จัดอบรมฟื้นฟูความรู้  
จ านวน 1 ครั้ง 
- อบรมเสริมความรู้  
จ านวน 6 ครั้ง 
- ทัศนศึกษาดูงาน  
จ านวน 1 ครั้ง 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การดูแลสุขภาพ  
(น าเสนอผลการด าเนินงาน) 
จ านวน 1 ครั้ง 

- 850,000 850,000 850,000 - ร้อยละ 90 
ของ อสม. 
เข้ารับการ
อบรม 
 

- อสม.สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
ทั้งในด้านการบริหาร
วิชาการและมีทักษะ  
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ประชาชน พึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 - อสม.มีความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
และป้องกันโรคแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 197 
**เหตุผลและความจ าเป็น  แก้ไขชื่อโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 



 

 

 

 

 

เงินอุดหนุน 
 

 

 

 

 

 



- - 1 340,000       1 340,000        1 340,000        3 1,020,000      
- - 1 340,000       1 340,000       1 340,000       3 1,020,000     

6 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 2,840,000     2 86,200,000    - - 3 89,040,000    
- - 1 124,000       1 124,000        1 124,000        3 372,000        

- - 2 2,964,000    3 86,324,000   1 124,000       6 89,412,000   

- - 3 3,304,000    4 86,664,000   2 464,000       9 90,432,000   

บัญชีสรุปโครงการเงินอุดหนุน

ยุทธศาตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม   

รวม   

4

รวมท้ังส้ิน

     10 แผนงานการพาณิชย์

 ยุทธศาตร์การพัฒนาเมือง

     4 แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

 ยุทธศาตร์การพัฒนาคน

แบบ ผ. 07
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แบบ ผ.02 

   2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1.การเสริมสร้างความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
  4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่        
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
 

- เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบท
ของพ้ืนที่ 

จัดท าโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขที่มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ จ านวน  
3 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 
17 ชุมชน เขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
 

- 
 
  

340,000 
 
  

340,000 
 
  

340,000 
 
  

ชุมชนทั้ง 
17 แห่ง 
ร่วม
กิจกรรม
โครงการทั้ง 
3 โครงการ 

- ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 26 
**เหตุผลและความจ าเป็น  แก้ไขชื่อ,วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ ให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561   

 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1.การเสริมสร้างความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกัน 
น้ าท่วมในเขต
เทศบาลเมือง 
ระยะที่ 3 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

- เพ่ือป้องกันน้ าท่วมใน
จังหวัดเพชรบุรี 
- เพ่ือป้องกันความเสียหาย
ของตลิ่งริมแม่น้ าเพชรบุรี 
เนื่องจากการกัดเซาะของน้ า
ในฤดูฝน 
- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ริมแม่น้ าเพชรบุรี ให้มีความ
ร่มรื่นสวยงาม 
- เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 
- เพ่ือป้องกันการรุกล้ าล าน้ า
ของประชาชนที่อาศัยริม
แม่น้ าเพชรบุรี 

- ระยะทางตามแนว 
ริมแม่น้ าเพชรบุรี 
ฝั่งตะวันตกจากถนน
เพชรเกษมถึงเขื่อน
ป้องกันน้ าท่วมเดิม
สะพานอุรุพงษ์ 
ประมาณ 523 เมตร 
หักระยะป้องกันตนเอง
ของบ้านคุณพลยุทธ 
อังกินันทน์ ประมาณ 
73 เมตร เหลือปริมาณ
งานเขื่อนป้องกันน้ า
ท่วมช่วงนี้ ประมาณ 
450 เมตร 

- 
 
  

- 
 
  

45,000,000 
 
  

- 
 
  

- สร้างเข่ือน
ป้องกัน 
น้ าท่วม 
ระยะทาง  
450 เมตร 

- ป้องกันน้ าท่วม
พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี และเป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชน 

ส านัก 
การช่าง 

กรม 
โยธาธิการ 
และผังเมือง 

**เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือรองรับการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1.การเสริมสร้างความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกัน 
น้ าท่วมในเขต
เทศบาลเมือง 
ระยะที่ 4 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

- เพ่ือป้องกันน้ าท่วมใน
จังหวัดเพชรบุรี 
- เพ่ือป้องกันความเสียหาย
ของตลิ่งริมแม่น้ าเพชรบุรี 
เนื่องจากการกัดเซาะของน้ า
ในฤดูฝน 
- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ริมแม่น้ าเพชรบุรี ให้มีความ
ร่มรื่นสวยงาม 
- เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 
- เพ่ือป้องกันการรุกล้ าล าน้ า
ของประชาชนที่อาศัยริม
แม่น้ าเพชรบุรี 

- ระยะทางตามแนว 
ริมแม่น้ าเพชรบุรี 
ฝั่งค่ายรามราชนิเวศฯ 
มณฑลทหารบกท่ี 15 
จังหวัดเพชรบุรี  
ความยาวประมาณ 
412 เมตร (ก่อสร้าง
ต่อเนื่องเชื่อมโครงการฯ 
ระยะที่ 1, ระยะที่ 2 
และระยะที่ 3) 
 

- 
 
  

- 
 
  

41,200,000 
 
  

- 
 
  

- สร้างเข่ือน
ป้องกัน 
น้ าท่วม 
ระยะทาง  
412 เมตร 

- ป้องกันน้ าท่วม
พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี และเป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชน 

ส านัก 
การช่าง 

กรม 
โยธาธิการ 
และผังเมือง 

**เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือรองรับการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1.การเสริมสร้างความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว 
ย่านเมืองเก่า
เพชรบุรีเพ่ือ
รองรับการ
ท่องเที่ยวส าหรับ
คนทั้งมวล 
(Tourism for 
All) 
 

- เพ่ือปรับปรุงทางเท้าให้ดี
ยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิด
ความเจริญแก่ท้องถิ่น 
- ปรับปรุงซอยริมน้ า 
ถนนพานิชเจริญ  
บริเวณสะพานใหญ่ 
แยกถนนสุรพันธ์ถึงบริเวณ
สะพานจอมเกล้า  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

- ปรับพื้นที่ พื้นคอนกรีต
พิมพ์ลายเป็นพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,500 
ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายซุ้ม จ านวน 
2 ป้าย ป้ายบอกทางและ
สถานที่ส าคัญ จ านวน  
9 ป้าย ม้านั่ง จ านวน  
15 ชุด ภาพ Steet Art 
จ านวน 5 ชุด และ 
โคมไฟ จ านวน 30 ต้น 

- 
 
  

2,840,000 
 
  

- 
 
  

- 
 
  

- ปรับปรุง
พ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 
1,500 ตาราง
เมตร  
 

- ประชาชน 
นักท่องเที่ยว 
มีพ้ืนทีร่องรับ 
และมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ส านัก 
การช่าง 

กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวไทย 
กระทรวงการ

ท่องเที่ยว
และกีฬา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 32 
**เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจากการน าเสนอโครงการได้รับการแนะน าให้

ปรับแก้ชื่อโครงการและรายละเอียดให้เข้าวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อเข้าหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1.การเสริมสร้างความมัน่คง สนัติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  10 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที ่       

ขอรับเงิน  
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ส ารวจข้อมูลสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลฯ และ
จัดซื้อเวชภัณฑ์และ
ยาต่างๆ (วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ฯลฯ) ส าหรับใช้
ในโครงการฯ 

- สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลฯ ได้รับการ
ส ารวจขึ้นทะเบียน 
- สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลฯ ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคฯ  

- 
 
  

124,000 
  

124,000 
 
  

124,000 
 
  

- สุนัขและ
แมวในเขต
เทศบาลฯ 
ตามข้อมูลที่
ส ารวจไว้ 
 

- ประชาชน  
สุนัขและแมว
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 36 
**เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือตั้งโครงการฯ รองรับเงินอุดหนุนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



 

 

ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

 
 



- - 1 14,000,000   5 44,966,500    - - 6 58,966,500    
- - 1 14,000,000   5 44,966,500   - - 6 58,966,500   
- - 1 14,000,000   5 44,966,500   - - 6 58,966,500   

       6 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม   

รวมท้ังส้ิน

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

 ยุทธศาตร์การพัฒนาเมือง

10

บัญชีสรุปประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

ยุทธศาตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ. 07
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แบบ ผ.05 

   2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การพัฒนาเมือง การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
กระโจมแก้ว
บริเวณเกาะกลาง 
ถนนเพชรบุรี 
สายเก่า 

- เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 

- ท าการปรับปรุงกระโจมแก้ว 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 4,556,000 - กระโจมแก้ว 
ที่แล้วเสร็จ 
จ านวน 1 แห่ง 

- ประชาชน 
นักศึกษา
นักท่องเที่ยว 
ได้ทราบถึง 
อัตลักษณ์ของ 
จังหวัดเพชรบุรี 

ส านัก 
การช่าง 
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แบบ ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การพัฒนาเมือง การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า
เพ่ือป้องกัน 
น้ าท่วม 
ถนนคีรีรัถยา 

- เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ผิวจราจร 

- โดยท าการก่อสร้างวางท่อ
ลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
ระยะทางยาวพร้อมบ่อพัก 
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พ้ืนที่ปู
แอสฟัลทฺติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 14,000,000 - จ านวนความยาว 
ท่อลอนพอลิเอทิลีน
เสริมเหล็กและ 
บ่อพักพร้อมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

- ประชาชนที่อาศัยใน 
เขตเทศบาลฯ ไม่มี
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ผิวจราจร 
- ประชาชนที่สัญจร 
ผ่านไป-มา มีความ 
ปลอดภัยในการใช้ถนน 

ส านัก 
การช่าง 
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แบบ ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การพัฒนาเมือง การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด     (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า 
เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ถนนบันไดอิฐ 

- เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ถนนบันไดอิฐ 
- เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ในเขตเทศบาลเมือง 
เพชรบุรี 

-โดยท าการก่อสร้างวางท่อลอน
พอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
ระยะทางยาวพร้อมบ่อพัก 
ไม่น้อยกว่า 810 เมตร พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 2 เมตร ยาว 810 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
พ้ืนที่ปูแอสฟัลติกท์คอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 13,000,000 - จ านวนความยาวท่อ
ลอนพอลิเอทิลีน 
เสริมเหล็กและ 
บ่อพักพร้อมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

- ไม่มีปัญหา
น้ าท่วมขัง 
- ประชาชน 
ผู้สัญจรผ่าน
ไป-มา มีความ 
ปลอดภัย 

ส านัก 
การช่าง 
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แบบ ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การพัฒนาเมือง การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด      
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
คลองบัว  
ถนนราชด าเนิน 

- เพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
- เพ่ือระบายน้ า 

- โดยท าการปรับปรุงคลองบัว 
บริเวณถนนราชด าเนิน โดยการ 
ดาดคอนกรีต ความยาว 1,870 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
13,310 ตารางเมตร ติดตั้งไฟ
ประดับประติมากรรมพร้อมน้ าพุ 
จ านวน 38 ชุด (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ) 

- 14,000,000 - - จ านวนความยาว 
คลองบัว 

- ประชาชน นักศึกษา 
นักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยว
ชมประติมากรรมปูนปั้น 
- เพ่ือระบายน้ าจากถนน
บันไดอิฐ 

ส านัก 
การช่าง 
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แบบ ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การพัฒนาเมือง การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีต 
พิมพ์ลายทางเท้า 
ถนนด าเนินเกษม 

- เพ่ือปรับปรุงทางเท้า 
ให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริม 
ให้เกิดความเจริญแก่
ท้องถิ่น 

- โดยท าการก่อสร้างคอนกรีต
พิมพ์ลาย กว้างประมาณ  
1.25-2.70 เมตร ยาว 573 เมตร  
หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
859 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 1,288,500 - จ านวนความยาว 
คอนกรีตพิมพ์ลาย 

- ประชาชน  
นักท่องเที่ยว 
มีพ้ืนที่ มีเส้นทาง 
สัญจรที่สะดวก
และปลอดภัย 

ส านัก 
การช่าง 
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แบบ ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การพัฒนาเมือง การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า 
เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ถนนราชวิถี 

- เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ถนนราชวิถ ี
- เพ่ือป้องกันน้ าท่วมใน
เขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

- โดยท าการก่อสร้างวางท่อ
ลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
ระยะทางยาวพร้อมบ่อพัก 
ไม่น้อยกว่า 980 เมตร  
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 2 เมตร ยาว 980 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปู
แอสฟัลติกท์คอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

- - 12,122,000 - จ านวนความยาวท่อ
ลอนพอลิเอทิลีน
เสริมเหล็กและบ่อ
พักพร้อมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 

- ไม่มีปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
- ประชาชนผู้
สัญจรผ่านไป-มา 
มีความปลอดภัย 

ส านัก 
การช่าง 

 
 



 

 

 

 

 

ครุภัณฑ ์

 

 



- - 9 1,071,000     - - - - 9 1,071,000      
- - 1 5,000           - - - - 1 5,000            
- - 10 1,076,000    - - - - 10 1,076,000     รวม   

    5   แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงาน

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2562

บัญชีครุภัณฑ์
17

    1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณจ านวนงบประมาณจ านวนงบประมาณจ านวนงบประมาณจ านวนงบประมาณจ านวน

รวม 4 ปีปี 2564ปี 2563ปี 2562ปี 2561

แบบ ผ. 07



18 
 

แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2562 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน    
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ใช้ในการยกเลิก
การเรียกส าเนาเอกสารส าหรับ
ให้บริการประชาชนที่มารับ
บริการที่เทศบาลฯ 

1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
เอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) ตัวละ 700 บาท 
จ านวน 17 เครื่อง  
ราคา 11,900 บาท 
โดยแยกแต่ละส่วนการงาน ดังนี้ 
 - กองคลัง 4 เครื่อง 
 - กองการศึกษา 3 เครื่อง 
 - กองสวัสดิการฯ 3 เครื่อง 
 - ส านักการช่าง 2 เครื่อง 
 - กองสาธารณสุขฯ 5 เครื่อง 
 

- 11,900 - - ส านักปลัดฯ 

**เหตุผลและความจ าเป็น  ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การยกเลิกส าเนาเอกสาร 
(ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง 
หรือรับแจ้ง ด าเนินการพิจารณายกเลิกส าเนาเอกสาร และจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2562 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน    
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นและ 
ดูดน้ า ขนาด 30 ลิตร ส าหรับ
ให้บริการประชาชนที่มารับ
บริการที่เทศบาลฯ 

2. เครื่องดูดฝุ่นและดูดน้ า 
ขนาด 30 ลิตร ราคาตัวละ  
4,500 บาท/ตัว จ านวน 2 ตัว 

- 9,000 - - ส านักปลัดฯ 

    - เพ่ือจัดซื้อพัดลมไอเย็น 
MASTERKOOL IKOOL 70EX 
ขนาด 22 นิ้ว ส าหรับให้บริการ
ประชาชนที่มารับบริการ 
ที่เทศบาลฯ 

3. พัดลมไอเย็น ราคาตัวละ 
20,000 บาท/ตัว  จ านวน 6 ตัว 

- 120,000 - - ส านักปลัดฯ 

    - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
(โต๊ะท างาน) ส าหรับข้าราชการ
มาบรรจุใหม่ 

4. โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
150x75x75 ซม.  
ราคา 3,800 บาท/ตัว  
จ านวน 2 ตัว 

- 7,600 - - ส านักปลัดฯ 

    - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิง) 
ส าหรับข้าราชการมาบรรจุใหม่ 

5. เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 
58x60x90 ซม.  
ราคา 2,000 บาท/ตัว  
จ านวน 2 ตัว 

- 4,000 - - ส านักปลัดฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน    
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

- เพ่ือทดแทนของเดิมที่
ช ารุดและเสื่อมสภาพ 

1. ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด  
3 ฟุต (กระจก)  
ขนาด 91.4x45.7x183 ซม. 
ราคา 4,500 บาท/ตู้ 
จ านวน 3 ตู้ 

- 13,500 - - กองวิชาการฯ 

   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 
ราคา 22,000 บาท  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 22,000 - - กองวิชาการฯ 

    - เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  
หรือชนิด LED ขาวด า  
ชนิด Network แบบที่ 2  
(38 หน้า/นาที)  
ราคา 15,000 บาท 
จ านวน  1  เครื่อง 

- 15,000 - - กองวิชาการฯ 
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แบบ ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน    
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
 (บาท) 

 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 

- เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาล 
- เพ่ือให้งานป้องกันและควบคุม
โรคมีรถส าหรับใช้ในภารกิจ
ควบคุมโรคและการระบาดของ
โรคได้ทันท่วงที 

1. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 
เป็นกระบะส าเร็จรูป 
ราคา 868,000บาท  
จ านวน 1 คัน 

- 868,000 - - กอง
สาธารณสุขฯ 

5 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ เพ่ือให้มีวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

1. โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 
150x75x75 ซม.  
ราคา 5,000 บาท/ตัว  
จ านวน 1 ตัว 

- 5,000 - - กองสวัสดิการฯ 
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