
    

 

 

 

 

แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  

เทศบาลเมืองเพชรบุรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256611  

  

เทศบาลเมืองเพชรบุรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรีอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  

กองวิชาการและแผนงานกองวิชาการและแผนงาน  
โทร. 0 3240 โทร. 0 3240 3890 ตอ 33063890 ตอ 3306  
WWWWWW..PPHHEETTCCHHAABBUURRIICCIITTYY..GGOO..TTHH  

  
  
  



สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 

บทนํา 1 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณแผนดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

  - แผนงาน 2 

 
 - บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

11 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนตุลาคม  12 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 46 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนธันวาคม 79 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนมกราคม 95 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 112 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนมีนาคม 121 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนเมษายน 130 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 139 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนมิถุนายน 142 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 148 

 - โครงการท่ีเริม่ดําเนินการในเดือนสิงหาคม 154 



บทนํา 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  หมวด 5 ขอ 26  และ 27  ไดกําหนดใหองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยรวบรวมแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น จัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณา  
แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศเปนแผนการดําเนินงานและปดประกาศใหประชาชนทราบ  

 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1.   เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. เพ่ือใหสามารถประสานและบูรณาการ การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนไดอยางเปนระบบ 
3. เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
4. เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีรวบรวมแผนงาน/โครงการ

พัฒนาของเทศบาล หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ      
ท่ีดําเนินการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําป 256 1   
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
เทศบาลเมืองเพชรบุรีพิจารณา 

3. ผูบริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีประกาศเปนแผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี        
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. ปดประกาศแผนการดําเนินงานใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีประกาศ และ    
ปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. ประชาชนไดทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ

ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2. เทศบาลฯ สามารถประสานและบูรณาการการทํางานรวมกันไดอยางเปนระบบ และ              

มีประสิทธิภาพ 
3. เทศบาลฯ มีกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาท่ีชัดเจน หนวยงานสามารถเตรียม        

ความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดลวงหนา 
4. ประชาชนสามารถใชแผนการดําเนินงานเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการทํางานของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
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ลําดับ การดําเนินงาน

ที่ (ลําดับ)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี ตุลาคม(1) 500,000      

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ มกราคม(1) 50,000       

3 โครงการบริหารจัดการองคความรูในองคกรเทศบาลเมืองเพชรบุรี มกราคม(2) 80,000       

4 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ พฤษภาคม(1) 50,000       

5 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี พฤศจิกายน(1) 1,500,000   

6 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ธันวาคม(1) 1,400,000   

7 โครงการวันเทศบาล มีนาคม(1) 50,000       

8 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ธันวาคม(2) 30,000       

9 โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายใหแกประชาชน เมษายน(2) 35,000       

3,695,000

ลําดับ

ที่

1 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) ธันวาคม(4) 50,000       

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยในชุมชน ธันวาคม(3) 50,000       

100,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ งบประมาณ

รวม 9 โครงการ

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ

รวม 2 โครงการ
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ลําดับ

ที่

1 โครงการนิเทศการศึกษาโดยตนสังกัด เมษายน(3) 30,000       

2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กรกฎาคม(3) 50,000       

3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (คา NT, LAS) กุมภาพันธ(1) 40,000       

4 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเดน มกราคม(4) 50,000       

5 โครงการวารสารการศึกษาทองถิ่น มิถุนายน(3) 95,000       

6 โครงการกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด พฤศจิกายน(4) 100,000      

7 โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่นระดับประเทศ ตุลาคม(7) 50,000       

8 โครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ มีนาคม(8) 300,000      

9 โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนยวัดโคก) ตุลาคม(9) 25,000       

10 โครงการจัดทําแบบฝกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย ตุลาคม(8) 250,000      

11 โครงการจัดสงนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เขารวมกิจกรรมในประเทศและตางประเทศ พฤศจิกายน(6) 200,000      

12 โครงการพอแมลูกผูกพัน มีนาคม(9) 20,000       

13 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี พฤษภาคม(2) 190,000      

14 โครงการศูนยเด็กเล็กรักคุณภาพ ธันวาคม(8) 30,000       

15 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) พฤศจิกายน(3) 25,688,240     

16 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ตุลาคม(6) 950,000      

17 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา มีนาคม(3) 8,441,900   

18 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร 1 เปนหองสหการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ตุลาคม(21) 300,000      

19 โครงการทาสีอาคาร 1 (พุทธรักษา) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร ตุลาคม(23) 410,000      

20 โครงการทาสีอาคาร 3 (เฟองฟา) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร ตุลาคม(22) 250,000      

21 โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร ตุลาคม(24) 200,000      

22 โครงการปูกระเบื้องกําแพงในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(19) 56,000       

23 โครงการปูกระเบื้องที่นั่งระเบียงตึกอนุบาล  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(15) 21,000       

24 โครงการปูกระเบื้องบันไดทางขึ้นตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(14) 24,000       

25 โครงการปูกระเบื้องพื้นหนาอาคารสํานักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(10) 39,600       

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ

3. แผนงานการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(ตอ)
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ลําดับ

ที่

26 โครงการปูกระเบื้องสวนรานอาหาร ภายในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(18) 82,200       

27 โครงการปูกระเบื้องหนาระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(13) 105,600      

28 โครงการปูกระเบื้องหนาหองอาคารสํานักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(11) 54,000       

29 โครงการปูกระเบื้องหองพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(16) 31,800       

30 โครงการปูกระเบื้องหองสหกรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(20) 61,200       

31 โครงการปูกระเบื้องหองสื่อ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(17) 31,800       

32 โครงการปูพื้นกระเบื้องขางหองอาคารสํานักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ตุลาคม(12) 13,200       

33 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี *** มีนาคม(4) 6,860,000   

34 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย *** กุมภาพันธ(2) 168,000     

35 โครงการกิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี พฤศจิกายน(5) 130,000      

36 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา) กุมภาพันธ(3) 2,103,060   

47,451,600

ลําดับ

ที่

1 โครงการทันตกรรมเฝาระวัง ธันวาคม(9) 200,000      

2 โครงการ อสม. สรางสุขภาพปรับพฤติกรรม พฤศจิกายน(8) 250,000      

3 โครงการคีรีรวมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) เมษายน(5) 40,000       

4 โครงการเติมรัก เติมใจ ผูสูงวัยเปนสุข กุมภาพันธ(4) 110,000      

5 โครงการเทศบาลเมืองนาอยู สูเมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยูเย็นเปนสุข) มิถุนายน(4) 120,000      

6 โครงการปองกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองหางไกลโรคติดตอ ธันวาคม(10) 30,000       

7 โครงการฝกอบรมผูนําเด็กดานสาธารณสุขในชุมชน (คาย อสม.จิ๋ว) กุมภาพันธ(5) 280,000      

8 โครงการพัฒนาเครือขาย "ชมรมอายุยืน" ตุลาคม(25) 300,000      

9 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน ตุลาคม(32) 700,000      

10 โครงการพัฒนาศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พฤศจิกายน(9) 300,000      

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(ตอ)

3. แผนงานการศึกษา(ตอ)

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ

รวม 36 โครงการ

4. แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ
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ลําดับ

ที่

11 โครงการรณรงคชุมชนเขมแข็งปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก พฤศจิกายน(12) 50,000       

12 โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคเอดส ธันวาคม(11) 40,000       

13 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มกราคม(6) 200,000      

14 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรควัณโรค กุมภาพันธ(6) 20,000       

15 โครงการรณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอม เมษายน(6) 80,000       

16 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เมษายน(4) 20,000       

17 โครงการสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาสุขภาพผูสูงวัย พฤศจิกายน(10) 410,000      

18 โครงการสรางสุขแบบพอเพียง  พฤศจิกายน(15) 300,000

19 โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  ตุลาคม(30) 30,000

20 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี  พฤศจิกายน(11) 20,000

21 โครงการสุขภาพดี วิถีไทย  มกราคม(5) 300,000

22 โครงการอบรมผูประกอบการ แตงผม-เสริมสวย พฤศจิกายน(7) 20,000       

23 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ กรกฎาคม(4) 150,000      

24 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย พฤศจิกายน(14) 30,000       

25 โครงการบริการสุขภาพที่บาน (Home Health Care Service) ตุลาคม(26) 50,000       

26 โครงการเฝาระวังภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตุลาคม(27) 50,000       

27 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สูชุมชน ตุลาคม(28) 100,000      

28 โครงการใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงในศูนยบริการสาธารณสุข

ตุลาคม(29) 50,000       

4,250,000

ลําดับ

ที่

1 โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย ตุลาคม(39) 100,000      

2 โครงการสงเสริมสุขภาพและสวัสดิการผูดอยโอกาสในชุมชน ตุลาคม(38) 100,000      

200,000

4. แผนงานสาธารณสุข(ตอ)

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ

รวม 28 โครงการ

5.แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ

รวม 2 โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(ตอ)
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ลําดับ

ที่

1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณหนาที่ทําการชุมชนไรขิง พฤศจิกายน(16) 417,000      

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ําซอยแยกเจตนจําลอง มกราคม(13) 610,000      

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแตถนนคีรีรัถยาถึงแมน้ําเพชรบุรี มกราคม(11) 4,500,000   

4 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางแยกทางขึ้นเขาวัง พฤศจิกายน(18) 380,000      

5 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางแยกอาชีวะ พฤศจิกายน(17) 380,000      

6 โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายและเครื่องเด็กเลนแทนของเดิมที่ชํารุด 

บริเวณสวนสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี

พฤศจิกายน(19) 450,000      

7 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ ตุลาคม(33) 20,000       

8 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ ตุลาคม(34) 200,000      

9 โครงการปรับปรุงลานพักขยะ บริเวณที่ดินเทศบาลฯ ตําบลบานกุม มกราคม(12) 850,000      

10 โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะ บริเวณริมแมน้ําเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ 

พรอมกอสรางอาคารประตูน้ํา

ธันวาคม(14) 4,000,000   

11,807,000

ลําดับ

ที่

1 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน กรกฎาคม(5) 300,000      

2 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ตุลาคม(36) 432,000      

3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมสตรีและวันสตรีสากล ธันวาคม(12) 100,000      

4 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง (รวมพลคนครอบครัว) มกราคม(9) 300,000      

5 โครงการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง ตุลาคม(35) 30,000       

6 โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี พฤศจิกายน(2) 40,000       

7 โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได ปลอดสารพิษ เมษายน(7) 30,000       

8 โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปญญาในชุมชน กุมภาพันธ(7) 100,000      

9 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ มกราคม(8) 100,000      

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผูนําชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ตุลาคม(37) 800,000      

11 โครงการอบรมสงเสริมกิจกรรมการปองกันอาชญากรรมในชุมชน มกราคม(7) 200,000      

12 โครงการปรับปรุงที่ทําการชุมชนนามอญ มกราคม(10) 150,000      

13 โครงการเงินอุดหนุนการดําเนินการของคณะกรรมการชุมชน *** กุมภาพันธ(8) 340,000     

2,922,000

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ

รวม 10 โครงการ

7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ

รวม 13 โครงการ

6. แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(ตอ)
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ลําดับ

ที่

1 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตุลาคม(2) 600,000      

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ กรกฎาคม(2) 400,000      

3 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน ตุลาคม(3) 210,000      

4 โครงการถนนคนเดิน มกราคม(3) 500,000      

5 โครงการฝกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ มีนาคม(5) 100,000      

6 โครงการสงนักกีฬาของเทศบาลฯ เขารวมการแขงขันรายการตางๆ มีนาคม(6) 50,000       

7 โครงการ เชิดชู ครูชาง ครูศิลป ศิลปนเมืองเพชร สิงหาคม(2) 120,000      

8 โครงการงานประเพณีแหเทียนพรรษา มิถุนายน(2) 200,000      

9 โครงการงานวันครู ธันวาคม(7) 30,000       

10 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน ธันวาคม(6) 200,000      

11 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ตุลาคม(4) 50,000       

12 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตุลาคม(5) 300,000      

13 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต มีนาคม(7) 450,000      

14 โครงการวันเด็กแหงชาติ ธันวาคม(5) 400,000      

15 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ สิงหาคม(1) 200,000      

16 โครงการอบรมจริยธรรม (คายพุทธบุตร) กรกฎาคม(1) 100,000      

17 โครงการตามรอยประวัติศาสตรอยุธยาที่มีชีวิต มีนาคม(2) 25,000       

18 โครงการรอบรูเรื่องเมืองเพชร มิถุนายน(1) 25,000       

19 โครงการอบรมใหความรูดานการใชเสียงตามสายในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ เมษายน(1) 30,000       

3,990,000

ลําดับ

ที่

1 โครงการปรับปรุงผังเมือง มิถุนายน(5) 2,050,000   

2 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ภายในเขตเทศบาลฯ ธันวาคม(13) 3,500,000   

5,550,000

โครงการ การดําเนินงาน

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ

การดําเนินงาน

(ลําดับ) งบประมาณ

รวม 2 โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(ตอ)

งบประมาณ

รวม 19 โครงการ

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ลําดับ

ที่

1 โครงการเขียงสะอาด เนื้อสัตวปลอดภัย ตุลาคม(31) 20,000       

2 โครงการบานเมตตาสัตวจรจัด ธรรมะครองใจ พฤศจิกายน(13) 200,000      

220,000

80,185,600

ลําดับ

ที่

*1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําสํานักงานฯ  

จํานวน 9 รายการ

8,757,200   

*2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

จํานวน 4 รายการ
1,763,500   

10,520,700

90,706,300

10. แผนงานการพาณิชย

โครงการ
การดําเนินงาน

(ลําดับ)
งบประมาณ

รวม 2 โครงการ

* หมายเหตุ  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชฯ ทั้ง 2 โครงการ มีการดําเนินการในหลายแผนงาน

รวมทั้งสิ้น 10 แผนงาน จํานวน 123 โครงการ

โครงการ งบประมาณ

รวม 2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 125 โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(ตอ)
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ลําดับ รายการ หนวยงาน งบประมาณ

1 ชุดรับแขกไมสักลายผาหลุยส จํานวน 1 ชุด  สํานักปลัดฯ 69,000          

2 เครื่องสูบน้ํา ชนิดทุนลอย จํานวน 1 เครื่อง  สํานักปลัดฯ 400,000        

3 เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง จํานวน 1 เครื่อง  สํานักปลัดฯ 1,250,000      

4 เครื่องสูบน้ําพรอมทอ จํานวน 2 เครื่อง  สํานักปลัดฯ 9,200            

5 เครื่องสูบน้ําอเนกประสงค จํานวน 3 เครื่อง  สํานักปลัดฯ 24,000          

6 โตะหมู 9 สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศูนยวัดโคก) จํานวน 1 ชุด  กองการศึกษา 6,000            

7 พัดลม แบบมีขาตั้ง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศูนยวัดโคก) จํานวน 2 ตัว  กองการศึกษา 40,000          

8 เครื่องพนหมอกควัน ชนิดสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง  กองสาธารณสุขฯ 59,000          

9 รถแทรกเตอร ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงมา จํานวน 1 คัน  สํานักการชาง 6,900,000      

8,757,200   

1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําสํานักงานฯ 

รวม 9 รายการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
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ลําดับ รายการ หนวยงาน งบประมาณ

1 โตะอาหารสแตนเลส พรอมมานั่ง จํานวน 16 ชุด

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก

 โรงเรียนเทศบาล 1   

วัดแกนเหล็ก

288,000       

2 โตะ-เกาอี้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา                   

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จํานวน 100 ชุด

 โรงเรียนเทศบาล 3     

ชุมชนวัดจันทราวาส

150,000       

3 โตะ-เกาอี้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 25 ชุด

 โรงเรียนเทศบาล 2     

วัดพระทรง

37,500         

4 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร จํานวน 1 คัน

 โรงเรียนเทศบาล 4     

วัดไชยสุรินทร

1,288,000     

1,763,500  

2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

รวม 4 รายการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561



11 แบบ ผด.01 

แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ

ของโครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 7.2 3,695,000 4.1

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.6 100,000      0.1

3.แผนงานการศึกษา 36 28.8 47,451,600  52.3

4.แผนงานสาธารณสุข 28 22.4 4,250,000    4.7

5.แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1.6 200,000      0.2

6.แผนงานเคหะและชุมชน 10 8.0 11,807,000  13.0

7.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 10.4 2,922,000    3.2

8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 19 15.2 3,990,000    4.4

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.6 5,550,000    6.1

10.แผนงานการพาณิชย 2 1.6 220,000      0.2

* โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําสํานักงานฯ 1 0.8 8,757,200                   9.7

* โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 0.8 1,763,500                   1.9

รวม 125 100 90,706,300 100

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

* หมายเหตุ  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชฯ เปนโครงการมีการดําเนินการในหลายแผนงาน



 

 

 

โครงการจากปงบประมาณ พ.ศ.2559 
ขยายเวลาไวเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2559 ขยายเวลาไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการกอสรางท่ีลางหนาและท่ีแปรงฟนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร 250,000 กองการศึกษา  
2 โครงการเปลี่ยนบานประตูหองเรียนและหองพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 45,000 กองการศึกษา  
3 จัดซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําแบบเอนกประสงค ชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน 4,200,000 กองสาธารณสุขฯ  
4 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน ซอยหมูบานปกเตียนวิลลา 2,770,000 สํานักการชาง  
5 โครงการปรับปรุงระบบจายน้ําสวน 60 พรรษา 300,000 สํานักการชาง  
6 โครงการกอสรางปรับปรงุระบบระบายน้ําถนนนามอญ 950,000 สํานักการชาง  
7 โครงการปรับปรุงบอพักน้ําบริเวณริมแมน้ําเพชรบุรี ฝงตําบลคลองกระแชง 500,000 สํานักการชาง  
8 โครงการติดตั้งท่ีจอดรถจักรยานภายในเขตเทศบาลฯ 280,000 สํานักการชาง  
9 โครงการปรับปรุงศาลารอรถเปนปอมตํารวจ บริเวณแยกตนมะมวง 95,000 สํานักการชาง  
10 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาลฯ 3,700,000 สํานักการชาง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2559 ขยายเวลาไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 

โครงการกอสราง 
ท่ีลางหนาและท่ี 
แปรงฟนของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดไชยสุรินทร 

กอสรางท่ีลางหนาและ 
ท่ีแปรงฟนของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดไชยสุรินทร 

250,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร 

โรงเรียน
เทศบาล 4 

วัดไชยสุรินทร 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - บันทึกเปดงานกอสรางไป 
กองคลัง 

               

  - ดําเนินงานตามข้ันตอนพัสดุ                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2559 ขยายเวลาไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการเปลี่ยน 
บานประตูหองเรียน 
และหองพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

เปลี่ยนบานประตูหองเรียน 
และหองพิเศษ  
โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง 

45,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

โรงเรียน
เทศบาล 2 
วัดพระทรง 

   
 
 
 

         

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - บันทึกเปดงานกอสรางไป 
กองคลัง 

               

  - ดําเนินงานตามข้ันตอนพัสดุ                

3 รถยนตบรรทุกน้ํา 
แบบเอนกประสงค 
ชนิด 10 ลอ 
เครื่องยนตดีเซล 
จํานวน 1 คัน 

จัดซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา แบบ
เอนกประสงค ชนิด 10 ลอ 
เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน 

4,200,000 สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2559 ขยายเวลาไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนซอย
หมูบานปกเตียนวิลลา 

กอสรางปรับปรุงถนนซอย
หมูบานปกเตียนวิลลา 

2,770,000 ถนนซอยหมูบาน 
ปกเตียนวิลลา 

สํานัก 
การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

5 โครงการปรับปรุง
ระบบจายน้ําสวน  
60 พรรษา 

ปรับปรุงระบบจายน้ําสวน  
60 พรรษา 

300,000 สวน 60 พรรษา สํานัก 
การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2559 ขยายเวลาไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการกอสราง
ปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ําถนนนามอญ 

ปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ําถนนนามอญ 

950,000 ถนนนามอญ สํานัก 
การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

   
            

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

   
            

  - ดําเนินการกอสราง                

7 โครงการปรับปรุง 
บอพักน้ําบริเวณ 
ริมแมน้ําเพชรบุร ี
ฝงตําบลคลองกระแชง 

บอพักน้ําบริเวณริมแมน้ํา
เพชรบุรี ฝงตําบลคลองกระแชง 

500,000 ฝงตําบลคลอง
กระแชง 

สํานัก 
การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2559 ขยายเวลาไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการติดตั้งท่ีจอด
รถจักรยาน ภายในเขต
เทศบาลฯ 

ติดตั้งท่ีจอดรถจักรยาน ภายใน
เขตเทศบาลฯ 

280,000 เขตเทศบาลฯ สํานัก 
การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

9 โครงการปรับปรุง
ศาลารอรถเปน 
ปอมตํารวจ บริเวณ
สามแยกตนมะมวง 

ปรับปรุงศาลารอรถเปน 
ปอมตํารวจ บริเวณสามแยก 
ตนมะมวง 

95,000 บริเวณสามแยก 
ตนมะมวง 

สํานัก 
การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบ 
ประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2559 ขยายเวลาไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปดภายในเขต
เทศบาลฯ 

ติดตั้งกลองวงจรปดภายในเขต
เทศบาลฯ 

3,700,000 เขตเทศบาลฯ สํานัก 

การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 



 

 
 
 

โครงการจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 
กันเงินไวเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟาและชุดตูควบคุม (MDB) ระบบ 3 เฟส 4 สาย ของอาคารหอประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
490,000 สํานักปลัดฯ  

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( Ink tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง 8,600 สํานักปลัดฯ  
3 เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง 6,600 สํานักปลัดฯ  
4 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 220,000 สํานักปลัดฯ  
5 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 280,000 สํานักปลัดฯ  
6 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1,600,000 สํานักปลัดฯ  
7 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 พรอมอุปกรณประกอบและติดตั้ง จํานวน 7 ชุด  154,000 กองคลัง  
8 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 พรอมอุปกรณประกอบและติดตั้ง จํานวน 2 ชุด  60,000 กองคลัง  
9 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง  44,000 กองวิชาการฯ  
10 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง 2,800 กองวิชาการฯ  
11 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 7,700 กองวิชาการฯ  
12 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณศาลาจตุรมุขและศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี 260,000 กองวิชาการฯ  
13 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนท่ี ลําโพงขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว พรอมไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด 20,000 กองวิชาการฯ  
14 ลําโพงและอุปกรณในการเดินสายติดตั้งพรอมคาแรง สําหรับชุมชนไรขิงและชุมชนไรรอ 50,000 กองวิชาการฯ  
15 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 22,000 กองการศึกษา  
16 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 3,300 กองการศึกษา  
17 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 7,700 กองการศึกษา  



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
18 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง 2,800 กองการศึกษา  
19 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 84,000 กองการศึกษา  
20 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 4 ชุด  

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 
15,200 กองการศึกษา  

21 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 5 ชุด  
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 

19,000 กองการศึกษา  

22 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 1 จํานวน 10 เครื่อง  
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 

57,000 กองการศึกษา  

23 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 105,000 กองการศึกษา  
24 โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟาพรอมอุปกรณท้ังภายในและภายนอกอาคารเรียน  

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 
1,860,000 กองการศึกษา  

25 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 600,000 กองการศึกษา  
26 โตะเดี่ยวพรอมเกาอ้ี สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา จํานวน 100 ชุด  

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 
150,000 กองการศึกษา  

27 โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและสาธารณูปโภคภายในอาคารเรียน โดยทําการปรับปรุงหองน้ํา
หองสวมระดับประถมศึกษาและหองสวมระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร 

79,000 กองการศึกษา  

28 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง 2,800 กองสาธารณสุขฯ  
29 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 7,700 กองสาธารณสุขฯ  



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
30 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง  44,000 กองสาธารณสุขฯ  
31 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง 2,800 กองสาธารณสุขฯ  
32 เครื่องพิมพบารโคด (พิมพสติ๊กเกอรซองยา) จํานวน 1 เครื่อง  16,000 กองสาธารณสุขฯ  
33 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 21,000 กองสาธารณสุขฯ  
34 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 36,000 กองสาธารณสุขฯ  
35 โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 120x60x75 ซม. จํานวน 3 ตัว 7,500 กองสาธารณสุขฯ  
36 เกาอ้ี แบบมีพนักพิงชนิดลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว 6,000 กองสาธารณสุขฯ  
37 เกาอ้ี ประชุมบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 20 ตัว 13,000 กองสาธารณสุขฯ  
38 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนท่ี ลําโพงขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว พรอมไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
39 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบเครื่องช็อตไฟฟาเพ่ือปองกันลิง บริเวณท่ีทําการชุมชนพระนครคีรี  100,000 กองสวัสดิการฯ  
40 โครงการกอสรางหองครัวขางท่ีทําการชุมชนพระนครคีรี 95,000 กองสวัสดิการฯ  
41 โครงการปรับปรุงท่ีทําการชุมชนพระปรางค 70,000 กองสวัสดิการฯ  
42 โครงการปรับปรุงท่ีทําการชุมชนรามราชนิเวศน 350,000 กองสวัสดิการฯ  
43 โครงการปรับปรุงซอย 3 ถนนทาหิน 600,000 สํานักการชาง  
44 โครงการปรับปรุงซอยทรัพยสิน 3,400,000 สํานักการชาง  
45 โครงการปรับปรุงถนนราชดําเนิน ตั้งแตบริเวณแยกถนนดํารงรักษถึงถนนรถไฟ 12,200,000 สํานักการชาง  
46 โครงการปรับปรุงทางเทา ซอยหลังศาลากลาง (โรงเรียนอนุบาลจังหวัด) 500,000 สํานักการชาง  
47 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวาง บริเวณสวน 60 พรรษา 1,700,000 สํานักการชาง  



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
48 โครงการกอสรางสวนสุขภาพชุมชนทาหิน 430,000 สํานักการชาง  
49 โครงการกอสรางสวนสุขภาพชุมชนวัดลาด 872,000 สํานักการชาง  
50 โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพถนนรถไฟ 660,000 สํานักการชาง  
51 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมบริเวณทางแยกถนนบริพัตรตัดกับถนนราชดําริห 250,000 สํานักการชาง  
52 โครงการปรับปรุงสายเมนของตูควบคุมระบบสูบน้ําบริเวณโรงสูบน้ําคลองยาง 390,000 สํานักการชาง  
53 โครงการปรับปรุงทางเทา บริเวณแยกวัดมหาธาตุและถนนสุวรรณมุณี 490,000 สํานักการชาง  
54 โครงการกอสรางและปรับปรุงรางระบายน้ําบริเวณซอยกลวยไมถนนโพธิ์การอง 1,070,000 สํานักการชาง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบสายเมนไฟฟา
และชุดตูควบคุม 
(MDB) ระบบ 3 เฟส 
4 สาย ของอาคาร
หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ทําการปรับปรุงระบบสายเมน
ไฟฟาและชุดตูควบคุม (MDB) 
ระบบ 3 เฟส 4 สาย ของ
อาคารหอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

490,000 หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

สํานักปลัดฯ             

2 เครื่องพิมพแบบ 
ฉีดหมึก พรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink 
tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

8,600 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สํานักปลัดฯ             

3 เครื่องพิมพเลเซอร 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

6,600 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สํานักปลัดฯ             

 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการปรับปรุง
เครื่องเสียงภายใน
หอประชุม ชั้น 1 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

ทําการปรับปรุงเครื่องเสียง
ภายในหอประชุม ชั้น 1 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

220,000 อาคารหอประชุม
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

สํานักปลัดฯ             

5 โครงการปรับปรุง
เครื่องเสียงภายใน
หอประชุม ชั้น 2 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

ทําการปรับปรุงเครื่องเสียง
ภายในหอประชุม ชั้น 2 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

280,000 อาคารหอประชุม
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

สํานักปลัดฯ             

6 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคาร
หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ทําการปรับปรุงหลังคาอาคาร
หอประชุมเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

1,600,000 อาคารหอประชุม
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

สํานักปลัดฯ             

 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 
พรอมอุปกรณ
ประกอบและติดตั้ง 
จํานวน 7 ชุด 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

154,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กองคลัง             

8 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 
พรอมอุปกรณ
ประกอบและติดตั้ง 
จํานวน 2 ชุด 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

60,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กองคลัง             

9 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 
(จอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่อง 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติซ้ือ 
- สงพัสดุกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 

44,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กองวิชาการฯ             



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติซ้ือ 
- สงพัสดุกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 

2,800 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กองวิชาการฯ             

11 เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติซ้ือ 
- สงพัสดุกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 

7,700 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กองวิชาการฯ             

12 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด บริเวณ
ศาลาจตุรมุขและ
ศาลหลักเมืองจังหวัด
เพชรบุรี 

ทําการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด จํานวน 12 ตัว 
พรอมเครื่องบันทึกภาพ 
- เสนอแบบรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร (การจัดหา
กลองโทรทัศนวงจรปด) 
- จัดทําบันทึกขออนุมัติซ้ือ 
- สงพัสดุกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 

260,000 บริเวณศาลา
จตุรมุขและ

ศาลหลักเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 

กองวิชาการฯ             

 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 เครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนท่ี ลําโพง
ขนาดไมนอยกวา 15 
นิ้ว พรอมไมโครโฟน
แบบไรสาย จํานวน 
1 ชุด 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติซ้ือ 
- สงพัสดุกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 

20,000 เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กองวิชาการฯ             

14 ลําโพงและอุปกรณ
ในการเดินสายติดตั้ง
พรอมคาแรง สําหรับ
ชุมชนไรขิงและ
ชุมชนไรรอ 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติซ้ือ 
- สงพัสดุกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 

50,000 ชุมชนไรขิงและ
ชุมชนไรรอ 

กองวิชาการฯ             

15 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 
พรอมอุปกรณและ
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

22,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 เครื่องพิมพชนิด
เลเซอรหรือชนิด 
LED ขาวดํา  
(18 หนา/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

3,300 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 

            

17 เครื่องพิมพ 
Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

7,700 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 

            

18 เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

2,800 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล  
จํานวน 4 เครื่อง 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

- บันทึกเปดงานไปกอง
การศึกษา 
- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

84,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โรงเรียน
เทศบาล 1  

วัดแกนเหล็ก 

            

20 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค  
จํานวน 4 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

- บันทึกเปดงานไปกอง
การศึกษา 
- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

15,200 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โรงเรียน
เทศบาล 1  

วัดแกนเหล็ก 

            

 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 5 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

- บันทึกเปดงานไปกอง
การศึกษา 
- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

19,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

โรงเรียน
เทศบาล 2  
วัดพระทรง 

            

22 อุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย 
(Access Point) 
แบบท่ี 1  
จํานวน 10 เครื่อง  
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

- บันทึกเปดงานไปกอง
การศึกษา 
- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

57,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

โรงเรียน
เทศบาล 2  
วัดพระทรง 

 

            

 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล  
จํานวน 5 เครื่อง  
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

- บันทึกเปดงานไปกอง
การศึกษา 
- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

105,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

โรงเรียน
เทศบาล 2  
วัดพระทรง 

 

            

24 โครงการปรับปรุง
ระบบสายไฟฟา
พรอมอุปกรณท้ัง
ภายในและภายนอก
อาคารเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

ทําการปรับปรุงระบบ
สายไฟฟาพรอมอุปกรณ 
ท้ังภายในและภายนอก 
อาคารเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง 

1,860,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

โรงเรียน
เทศบาล 2  
วัดพระทรง 

 

            

 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการปรับปรุง
ถนนบริเวณภายใน
โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

ทําการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
โรงเรียน จํานวน 4 ชวง ดังน้ี 
1) ถนน คสล. ชวงท่ี 1 กวาง 5 เมตร 
ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมรางระบายนํ้ากวางไมนอยกวา 
0.60 เมตร 
2) ถนน คสล. ชวงท่ี 2 กวาง  
5.70 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมรางระบายนํ้า 
กวางไมนอยกวา 0.60 เมตร 
3) ถนน คสล. ชวงท่ี 3 กวาง 6 เมตร 
ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมรางระบายนํ้า กวางไมนอยกวา 
0.60 เมตร 
4) ถนน คสล. ชวงท่ี 4 กวาง  
3.70 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 
0.15 เมตร พรอมรางระบายนํ้า 
กวางไมนอยกวา 0.60 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีท้ังหมดไมนอยกวา 
701.70 ตารางเมตร 

600,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

โรงเรียน
เทศบาล 3 

ชุมชน 
วัดจันทราวาส 

            

 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โตะเดี่ยวพรอมเกาอ้ี 
สําหรับนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 100 ชุด  
โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

- บันทึกเปดงานไปกอง
การศึกษา 
- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

150,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

โรงเรียน 
เทศบาล 3 

ชุมชน 
วัดจันทราวาส 

            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคารเรียน
และสาธารณูปโภค 
ภายในอาคารเรียน 
โดยทําการปรับปรุง
หองน้ําหองสวม
ระดับประถมศึกษา
และหองสวม 
ระดับอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดไชยสุรินทร 

ทําการปรับปรุงและซอมแซม
อาคารเรียนและสาธารณูปโภค 
ภายในอาคารเรียน 

79,000 โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดไชยสุรินทร 

โรงเรียน
เทศบาล 4  

วัดไชยสุรินทร 

            

28 เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

2,800 งานบริการ 
สาธารณสุขฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

7,700 ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

30 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 
(จอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

44,000 - ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 
- งานบริการ 
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

31 เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

2,800 ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 เครื่องพิมพบารโคด 
(พิมพสติ๊กเกอรซองยา) 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

16,000 ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

33 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล  
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

21,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

34 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน  
ขนาด 30,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

36,000 ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

35 โตะทํางานขนาด 
ไมนอยกวา 
120x60x75 ซม. 
จํานวน 3 ตัว 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

7,500 ศูนยดูแลสุขภาพ 
ผูสูงวัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 เกาอ้ี แบบมีพนักพิง
ชนิดลอเลื่อน  
จํานวน 3 ตัว 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

6,000 ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

37 เกาอ้ีประชุมบุนวม 
ขาเหล็กชุบโครเมียม 
จํานวน 20 ตัว 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

13,000 ศูนยดูแลสุขภาพ 
ผูสูงวัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

38 เครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนท่ี ลําโพง
ขนาดไมนอยกวา  
15 นิ้ว พรอม
ไมโครโฟนแบบไรสาย 
จํานวน 1 ชุด 

- ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ 
- สงงานพัสดุกองคลัง
ดําเนินการตามระเบียบฯ 

20,000 ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบเครื่อง
ช็อตไฟฟา  
เพ่ือปองกันลิง 
บริเวณท่ีทําการ
ชุมชนพระนครคีรี 

ปรับปรุงระบบเครื่องช็อตไฟฟา 
จํานวน 1 แหง 
- ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 

100,000 ชุมชนพระนครคีรี กอง
สวัสดิการฯ 

            

40 โครงการกอสราง
หองครัวขางท่ีทําการ
ชุมชนพระนครคีรี 

กอสรางหองครัวขางท่ีทําการ
ชุมชนพระนครคีรี ขนาดกวาง
ไมนอยกวา 3 ม. ยาวไมนอย
กวา 3 ม. มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
12 ตรม. 

95,000 ชุมชนพระนครคีรี กอง 
สวัสดิการฯ 

            

  - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41 โครงการปรับปรุง 
ท่ีทําการชุมชน 
พระปรางค 

ปรับปรุงซอมแซมโครงหลังคา
กระเบื้องบางสวนและ
ปรับปรุงฝาเพดานพรอม 

เชิงชายท่ีทําการชุมชน 

70,000 ชุมชนพระปรางค กอง 

สวัสดิการฯ 

            

  - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 โครงการปรับปรุง 
ท่ีทําการชุมชน 
รามราชนิเวศน 

ปรับปรุงท่ีทําการชุมชน 
โดยทําการขยายพ้ืนท่ีอาคาร 
ท่ีทําการชุมชนกวางประมาณ  
5 ม. ยาวประมาณ 8 ม. พ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 40 ตรม. 

- ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 

- ดําเนินการกอสราง 

350,000 ชุมชน 

รามราชนิเวศน 

กอง 

สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 โครงการปรับปรุง
ซอย 3 ถนนทาหิน 

- ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

600,000 ถนนทาหิน สํานัก 
การชาง 

            

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

44 โครงการปรับปรุง
ซอยทรัพยสิน 

- ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

3,400,000 ซอยทรัพยสิน สํานัก 

การชาง 

            

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45 โครงการปรับปรุง
ถนนราชดําเนิน 
ตั้งแตบริเวณแยก
ถนนดํารงรักษถึง
ถนนรถไฟ 

ปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ตีเสนจราจร พรอมปรับปรุง 
ฝาบอพัก 

12,200,000 บริเวณแยก 

ถนนดํารงรักษถึง
ถนนรถไฟ 

สํานัก 

การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46 โครงการปรับปรุง
ทางเทา ซอยหลัง
ศาลากลาง (โรงเรียน
อนุบาลจังหวัด) 

ปรับปรุงทางเทาซอยหลัง
ศาลากลาง (โรงเรียนอนุบาล
จังหวัด) ปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. และทางเทาเดิม
เปนผิวจราจร พรอมปรับปรงุ
บอพัก 

500,000 ซอยหลังศาลากลาง 
(โรงเรียนอนุบาล

จังหวัด) 

สํานัก 

การชาง 

            

  - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 โครงการปรับปรุง
ไฟฟาสองสวาง 
บริเวณสวน 60 
พรรษา 

ติดตั้งเสาไฟสูงเหล็กรีดเรียว
พรอมดวงโคมหลอด LED 
จํานวน 8 โคม เดินสายไฟ
พรอมตูควบคุม 

1,700,000 บริเวณสวน 60 
พรรษา 

สํานัก 

การชาง 

            

  - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

48 โครงการกอสราง
สวนสุขภาพ 

ชุมชนทาหิน 

ทําการปรับพ้ืนท่ีพรอมติดตั้ง
เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 
5 ชุด 

430,000 ชุมชนทาหิน สํานัก 

การชาง 

            

  - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

49 โครงการกอสราง
สวนสุขภาพ 

ชุมชนวัดลาด 

ทําการปรับพ้ืนท่ีพรอมติดตั้ง
เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 
8 ชุด 

872,000 ชุมชนวัดลาด สํานัก 

การชาง 

            

  - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

50 โครงการปรับปรุง
สวนสุขภาพ 

ถนนรถไฟ 

ทําการติดตั้ง 

เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 
8 ชุด และติดตั้งเครื่องเลนเด็ก
จํานวน 3 ชุด 

660,000 สวนสุขภาพ 

ถนนรถไฟ 

สํานัก 

การชาง 

            

  - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

51 โครงการกอสราง 
ทอเหลี่ยมบริเวณ 
ทางแยกถนนบริพัตร
ตัดกับถนนราชดําริห 

กอสรางทอเหลี่ยมลอดถนน 
ขนาดกวางประมาณ  
0.80 เมตร ความยาวรวม 
ไมนอยกวา 21 เมตร 

250,000 บริเวณทางแยก
ถนนบริพัตรตัดกับ

ถนนราชดําริห 

สํานัก 
การชาง 

            

  - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

52 โครงการปรับปรุง
สายเมนของ
ตูควบคุมระบบสูบน้ํา
บริเวณโรงสูบน้ํา
คลองยาง 

ทําการปรับปรุงสายเมนของ
ตูควบคุมระบบสูบน้ําบริเวณ
โรงสูบน้ําคลองยาง 
- ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 

390,000 โรงสูบน้ํา 
บริเวณโรงสูบน้ํา

คลองยาง 

สํานัก 
การชาง 

            

 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 กันเงินไวเบิกจาย งบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

53 โครงการปรับปรุง
ทางเทา บริเวณแยก
วัดมหาธาตุและถนน
สุวรรณมุณี 

ทําการปรับปรุงทางเทา  
บริเวณแยกวัดมหาธาตุและ
ถนนสุวรรณมุณี 
- ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 

490,000 บริเวณแยก 
วัดมหาธาตุและ
ถนนสุวรรณมุณี 

สํานัก 
การชาง 

            

54 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงรางระบายน้ํา 
บริเวณซอยกลวยไม 
ถนนโพธิ์การอง 

ทําการกอสรางและปรับปรุง 
รางระบายน้ํา บริเวณซอย
กลวยไม ถนนโพธิ์การอง 
- ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 

1,070,000 บริเวณ 
ซอยกลวยไม  

ถนนโพธิ์การอง 

สํานัก 
การชาง 

            

 



 

 
 
 

โครงการท่ีไดรับงบประมาณอุดหนุนจากจังหวัด 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง 

รายการคาใชจายสงเสริมและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (เงินอุดหนุน) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการติดตั้งไฟสองสวางบริเวณอุทยานประวัติศาสตร รัชกาลท่ี 4 8,200,000 สํานักการชาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง 

รายการคาใชจายสงเสริมและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (เงินอุดหนุน) 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการติดตั้ง 
ไฟสองสวางบริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร 
รัชกาลท่ี 4 

ทําการติดตั้งไฟสองสวาง
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร 
รัชกาลท่ี 4 

8,200,000 อุทยาน
ประวัติศาสตร 
รัชกาลท่ี 4 

สํานัก 
การชาง 

            

 - ทบทวนแบบแปลนพรอม
ประมาณราคา 

               

  - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

               

  - ดําเนินการกอสราง                

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

โครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 



 
12 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี 500,000 สํานักปลัดฯ  
2 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  600,000 กองการศึกษา  
3 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเยาวชนและประชาชน 210,000 กองการศึกษา  
4 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 50,000 กองการศึกษา  
5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 กองการศึกษา  
6 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 950,000 กองการศึกษา  
7 โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถ่ินระดบัประเทศ 50,000 กองการศึกษา  
8 โครงการจัดทําแบบฝกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย 250,000 กองการศึกษา  
9 โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนยวัดโคก) 25,000 กองการศึกษา  
10 โครงการปูกระเบื้องพ้ืนหนาอาคารสํานักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 39,600 กองการศึกษา  
11 โครงการปูกระเบื้องหนาหองอาคารสํานักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 54,000 กองการศึกษา  
12 โครงการปูกระเบื้องขางหองอาคารสํานักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 13,200 กองการศึกษา  
13 โครงการปูกระเบื้องหนาระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 105,600 กองการศึกษา  
14 โครงการปูกระเบื้องบันไดทางข้ึนตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 24,000 กองการศึกษา  
15 โครงการปูกระเบื้องท่ีนั่งระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 21,000 กองการศึกษา  
16 โครงการปูกระเบื้องหองพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 31,800 กองการศึกษา  
17 โครงการปูกระเบื้องหองสื่อ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 31,800 กองการศึกษา  
18 โครงการปูกระเบื้องสวนรานอาหาร ภายในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 82,200 กองการศึกษา  
19 โครงการปูกระเบื้องกําแพงในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 56,000 กองการศึกษา  
20 โครงการปูกระเบื้องหองสหกรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 61,200 กองการศึกษา  
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
21 โครงการกอสรางปรับปรงุอาคาร 1 เปนหองสหการโรงเรียน โรงเรยีนเทศบาล 2 วัดพระทรง  300,000 กองการศึกษา  
22 โครงการทาสีอาคาร 3 (เฟองฟา) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร  250,000 กองการศึกษา  
23 โครงการทาสีอาคาร 1 (พุทธรักษา) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร 410,000 กองการศึกษา  
24 โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร 200,000 กองการศึกษา  
25 โครงการพัฒนาเครือขาย “ชมรมอายุยืน”  300,000 กองสาธารณสุขฯ  
26 โครงการบริการสุขภาพท่ีบาน (Home Health Care Services)  50,000 กองสาธารณสุขฯ  
27 โครงการเฝาระวังภาวะแทรกซอนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  50,000 กองสาธารณสุขฯ  
28 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ีสูชุมชน 100,000 กองสาธารณสุขฯ  
29 โครงการใหความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง 

ในศูนยบริการสาธารณสุข  
50,000 กองสาธารณสุขฯ  

30 โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 30,000 กองสาธารณสุขฯ  
31 โครงการเขียงสะอาด เนื้อสัตวปลอดภัย 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
32 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน  700,000 กองสาธารณสุขฯ  
33 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ท่ี ทาง และสถานท่ีสาธารณะ 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
34 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
35 โครงการจัดทําแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง 30,000 กองสวัสดิการฯ  
36 โครงการการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ 432,000 กองสวัสดิการฯ  
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผูนําชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 800,000 กองสวัสดิการฯ  
38 โครงการสงเสริมสุขภาพและสวัสดิการผูดอยโอกาสในชุมชน 100,000 กองสวัสดิการฯ  
39 โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย 100,000 กองสวัสดิการฯ  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลเมืองเพชรบุร ี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ
และของจังหวัด
เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับจายเปนคาจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสําคัญของชาติและ
พิธีสําคัญตาง ๆ ของจังหวัด
เพชรบุรี   
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจัดกิจกรรมในโครงการ
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  ดําเนินการจัดพิธีทาง
ศาสนาฯ 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 

แบบ ผด.02 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการฯ 

600,000 สนามกีฬาจังหวัดท่ี
เปนเจาภาพในการ
จัดการแขงขัน 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือ
เยาวชนและ
ประชาชน 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

210,000 ถนนขางจวนผูวา
ราชการจังหวัด

เพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 

 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตร 
เทโว 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการฯ 

50,000 ณ บริเวณ 
หนาเขาวัง 
ถนนราชวิถี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
 

- เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

300,000 ณ บริเวณขางจวน
ผูวาราชการ 

จังหวัดเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ 

1.จัดหาสื่อสิ่งพิมพ วัสดุ-
อุปกรณสําหรับใชการเรียน
การสอนภาษาจีน ระดับชั้น 
ป.1-6 
2.จัดพิมพแบบเรียนภาษาจีน
และแบบฝกหัดเขียนภาษาจีน
เพ่ือใชในการเรียนการสอน
ภาษาจีนทุกระดับชั้น 
3.จัดใหมีชั่วโมงการเรียนการ
สอนภาษาจีนโรงเรียนใน 
สังกัดฯ 

950,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท้ัง 4 แหง 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 



 
20 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการแขงขันคน
เกงในโรงเรียน
ทองถ่ิน
ระดับประเทศ 

1.นักเรียนในสังกัดฯ ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 2  จํานวน 
30 คน เขารวมแขงขันเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนไปแขงขัน
โครงการคนเกงในโรงเรียน
ทองถ่ินระดับประเทศ 
2.จัดสงตัวแทนท่ีไดรับ
คัดเลือกเขารวมสอบแขงขัน
โครงการคนเกงทองถ่ิน
ระดับประเทศ 

50,000 หองประชุม 
พระปรางค 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทําแบบ
ฝกทักษะบูรณาการ
ระดับปฐมวัย 

1.จัดพิมพแบบฝกพัฒนา
ทักษะดานรางกาย จิตใจ 
สังคมและสติปญญา ดังนี้ 
อนุบาล 1 จํานวนประมาณ 
1,100 เลม/ป 
อนุบาล 2 จํานวนประมาณ 
1,300 เลม/ป 
อนุบาล 3 จํานวนประมาณ 
1,800 เลม/ป 
2. พิมพแบบบันทึกพัฒนาการ
ระดับอนุบาล 1-3 ,พิมพสมุด
รายงานประจําตัวนักเรียน 
ระดับอนุบาล 1 – 3 

250,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท้ัง 4 แหง 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 



 
22 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน 
วันสําคัญตางๆ ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล (ศูนยวัดโคก) 

จัดใหมีกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
เชน วันเขาพรรษา วันแม            
วันพอ วันเด็ก ฯ นักเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมและเปน
การปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม 
- จัดประชุมกําหนดแนวทาง           
การจัดงาน 
- จัดทําโครงการและแตงตั้ง
คณะกรรมการนําเสนอ 
- จัดทํารายงานขออนุมัติ 
จัดซ้ือจัดจาง 
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

25,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 
(ศูนยวัดโคก) 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 



 
23 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 
 

 
 
 
 

โครงการปูกระเบื้อง
พ้ืนหนาอาคาร
สํานักงาน  
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้องพ้ืน 
หนาอาคารสํานักงาน ขนาด
กวาง 5.60 เมตร ยาว 13.50 
เมตร และปูขอบสูงประมาณ 
0.45 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 66 ตารางเมตร   

39,600 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

            

11 โครงการปูกระเบื้อง
หนาหองอาคาร
สํานักงาน   
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้องพ้ืน 
หนาหองอาคารสํานักงาน 
ขนาดกวาง 5.85 เมตร   
ยาว 14.00 – 17.00 เมตร  
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
90 ตารางเมตร 

54,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

            

 
 
 
 
 



 
24 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปูกระเบื้อง
ขางหองอาคาร
สํานักงาน   
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้องพ้ืน 
ขางหองอาคารสํานักงาน 
ขนาดกวาง 2.00 เมตร  
ยาว 8..35 เมตร และปูขอบ
สูงประมาณ 0.45 เมตร   
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
22 ตารางเมตร   

13,200   โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

            

13 โครงการปูกระเบื้อง
หนาระเบียง 
ตึกอนุบาล   
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้องพ้ืน 
หนาระเบียงตึกอนุบาล ชั้น 1 
(รวมบันได) ขนาดกวาง 2.00 
เมตร ยาว 44.00 เมตร และ
ชั้น 2 ขนาดกวาง 2.00 เมตร  
ยาว 44.00 เมตร หรือคิดเปน
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  
176 ตารางเมตร     

105,600 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

            

 
 



 
25 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการปูกระเบื้อง
บันไดทางข้ึน 
ตึกอนุบาล   
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้องบันได
ทางข้ึนตึกอนุบาล  คิดเปน
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  
40 ตารางเมตร   

24,000   
 

 

โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

 

 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 

            

15 โครงการปูกระเบื้อง
ท่ีนั่งระเบียง 
ตึกอนุบาล   
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้องท่ีนั่ง
ระเบียงตึกอนุบาล ท้ังสองชั้น  
คิดเปนพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
35 ตารางเมตร   

21,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

กอง 
การศึกษา 

 
 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
26 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการปูกระเบื้อง
หองพยาบาล 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้อง 
หองพยาบาล ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 8.90 เมตร  
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีรวม 
ไมนอยกวา 53 ตารางเมตร   

31,800   
 

 

โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

 

 

กอง 
การศึกษา 

 

            

17 โครงการปูกระเบื้อง
หองสื่อ 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้องพ้ืน 
หองสื่อ ขนาดกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 8.90 เมตร  หรือคิดเปน
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
53 ตารางเมตร    

31,800 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

กอง 
การศึกษา 

 
 

            

 
 
 
 
 
 



 
27 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการปูกระเบื้อง
สวนรานอาหาร 
ภายในโรงอาหาร   
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้อง 
สวนรานอาหาร ขนาดกวาง 
2.50-6.65 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
137 ตารางเมตร  

82,200   
 

 

โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

 

 

กอง 
การศึกษา 

 
 

            

19 โครงการปูกระเบื้อง
กําแพงในโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้องกําแพง 
ในโรงอาหาร ขนาดสูง 3.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร หรือคิดเปน
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  
90 ตารางเมตร 

56,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 

            

 
 
 
 
 
 



 
28 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการปูกระเบื้อง
หองสหกรณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

โดยทําการปูกระเบื้อง 
หองสหกรณ ขนาดกวาง  
6.00 เมตร  ยาว 10.50 เมตร 
และพ้ืนท่ีดานขาง หรือคิดเปน
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  
102 ตารางเมตร   

61,200 
 

 

โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก 

 

 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการกอสราง
ปรับปรุงอาคาร 1
เปนหองสหการ
โรงเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง  
  

โดยทําการปรับพ้ืนท่ีดานหนา
อาคาร 1 เปนหองสหการ 
ขนาดกวาง 3.20-3.50 เมตร 
ยาว 21.00 เมตร พรอมติดตั้ง
หลังคา ขนาด 3.20-3.50 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
70 ตารางเมตร 

300,000 
 

 

โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

 

 

กอง 
การศึกษา 

 
 

            

-สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา  

   
 

            

-สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบงานพัสดุฯ  

               

-ดําเนินการกอสราง                

 
 
 
 
 



 
30 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการทาสี 
อาคาร 3 (เฟองฟา) 
โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร  

โดยทําการทาสีอาคาร 
ท้ังภายนอกและภายใน  
เปนพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
2,150 ตารางเมตร  

250,000 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร 

 

 

กอง 
การศึกษา 

 

            

23 โครงการทาสี 
อาคาร 1 (พุทธรักษา) 
โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร  

โดยทําการทาสีอาคาร 
ท้ังภายนอกและภายใน  
เปนพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
3,700 ตารางเมตร 

410,000 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร 

 

กอง 
การศึกษา 

 
 

            

24 โครงการติดตั้ง
หลังคากันสาด 
อาคาร 1  
โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร 

โดยทําการติดตั้งหลังคา 
กันสาดเมทัลชีทดานขาง 
หองประชุม  
กวาง 3.80-4.30 เมตร  
ยาว 12.00 เมตร  
พรอมปรับปรุงพ้ืน  

200,000 
 

 

โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร 

 

กอง 
การศึกษา 

 
 

            

 
 



 
31 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการพัฒนา
เครือขาย 
“ชมรมอายุยืน”  
 
 
 

- นําเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดําเนินการ 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด
การจัดทําโครงการและ
ผูเก่ียวของ 
- จัดกิจกรรมเสริมความรูการ 
ดูแลสุขภาพ ณ ศสมช. 
ท้ัง 17 แหง 2 เดือน/ครั้ง 
- ติดตามเยี่ยมบานสมาชิก
ชมรมอายุยืน 
- นิเทศ ติดตาม สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 

300,000 - ศสมช.เขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- ศูนยดูแลสุขภาพ
ผูสูงวัย เทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 
32 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการบริการ 
สุขภาพท่ีบาน                       
(Home Health Care 
Services)  
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ประชุมชี้แจงเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ 
- จัดซ้ือเวชภัณฑและชุด
อุปกรณท่ีใชในการใหการ
พยาบาลผูปวยท่ีบาน 
- เยี่ยมผูปวยเรื้อรังท่ีบานตาม
ปญหาของผูปวยและสอนญาติ
ใหความรูในการดูแลผูปวยทํา
การพยาบาล ไดแก เจาะเลือด, 
ฉีดยา,ทําแผล,เปลี่ยนสายให
อาหารเปลี่ยนสายสวนปสสาวะ
วัดความดันโลหิต เปนตน  
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

50,000 17 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 



 
33 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการเฝาระวัง
ภาวะแทรกซอนผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ประชุมชี้แจงเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ 
- ประชาสัมพันธโครงการ 
- จัดกิจกรรมตรวจเลือด
ประจาํป ตรวจจอประสาทตา 
และตรวจเทาในผูปวยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงท่ีมารับการ
รักษาท่ีศูนยบริการสาธารณสุข 
พรอมท้ังใหความรูเรื่องการ
ปองกันโรคแทรกซอน 
- สรุปผลการดําเนินงานและ
ประเมินผล 

50,000 ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 



 
34 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนท่ีสูชุมชน 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ประชุมชี้แจงเจาหนาที่
ผูเก่ียวของ 
- ประชาสัมพันธโครงการ 
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ เพื่อ
เตรียมใหบริการตรวจรักษาโรค
เบื้องตนในการออกหนวย
เทศบาลเคลื่อนที่ และใหการปฐม
พยาบาลในกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาล 
- รวมออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ 
โดยใหบริการตรวจรักษาโรค
เบื้องตน,วัดความดันโลหิต ให
ความรูดานสุขภาพแกผูรับบริการ
และออกหนวยปฐมพยาบาลตาม
กิจกรรมของเทศบาล 
- สรุปผลการดําเนินงานและ
ประเมินผล 
 

100,000 17 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 



 
35 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 โครงการใหความรู 
เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุม
ผูปวยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  
และไขมันในเลือดสูง
ในศูนยบริการ
สาธารณสุข  
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ประชุมชี้แจงโครงการแก
เจาหนาท่ี 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 
- ประสานงานวิทยากร 
- จัดทํากิจกรรมกลุมใหความรู
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุมผูปวยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 
- สรุปผลการดําเนินโครงการ
และประเมินผล 
 

50,000 ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 
36 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 โครงการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค 
 

- จัดทําโครงการ 
- สํารวจขอมูลเด็กแรกเกิดและ
เด็กที่มาอาศัยอยูในเขตเทศบาล 
และติดตามเด็กมารับวัคซีน 
- จัดซื้อยาเวชภัณฑและวัสดุ
ทางการแพทย เพื่อใหบริการ
เด็กที่มารับวัคซีนที่ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
- ใหบริการฉีดวัคซีนเสริม
ภูมิคุมกันโรคทุกพฤหัสบดีที่  3 
ของเดือน ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
- สํารวจขอมูลการรับวัคซีนของ
เด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่1,5
และ6 
- ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

30,000 
 

-ศูนยบริการ 
สาธารณสุข 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลท้ัง 4 แหง 
และโรงเรียนศึกษา
ปญญา 

 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 



 
37 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 10. แผนงานการพาณิชย 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31 โครงการเขียงสะอาด 
เนื้อสัตวปลอดภัย 
 

-กิจกรรมการตรวจแนะนํา
และเก็บตัวอยางเนื้อสุกร  
เพ่ือตรวจหาสารเรงเนื้อแดง
และเชื้อโรค 

20,000 
 

- โรงฆาสัตวเทศบาล
เมืองเพชรบุรี และ
เขียงจําหนาย
เนื้อสัตวในเขต
เทศบาลฯ 
 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพภาค
ประชาชน  

 
 
 
 

- นําเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟู
ความรู อสม. 
- อบรมเสริมความรูตอเนื่อง 2 
เดือน/ครั้ง 
- ทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานสรางสุขภาพ 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

700,000 - ศสมช. 
เขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
39 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 โครงการพัฒนารกัษา
ความสะอาด ท่ี ทาง 
และสถานท่ีสาธารณะ 
 
 
 

-จัดกิจกรรมพัฒนารักษาความ
สะอาดท่ีทางและสถานท่ี
สาธารณะ โดยจายเปนคาปาย
ประชาสัมพันธโครงการฯ  
ปายรณรงคหามท้ิงขยะ 

20,000 เขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 โครงการรณรงคคัด
แยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมการรับซ้ือขยะ 
รีไซเคิลและธนาคารขยะ 
 
 
- กิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะ
และจัดเก็บขยะอันตราย 
 
- กิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะ
แตละประเภทอยางถูกวิธี,
กิจกรรมลดปริมาณขยะ
ภายใตหลักการ 3 Rs,กิจกรรม
ชงิโชค,กิจกรรมประดิษฐสิ่ง
เหลือใชใหเกิดประโยชน 

200,000 - ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 17 
ชุมชน 
 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 4 แหง 

 
 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 
41 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 โครงการจัดทําแผน
แมบทชุมชน
พ่ึงตนเอง 

 
 
 

จายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริม
ประสิทธิภาพการ สรางแนวคิด
เก่ียวกับการคนหาปญหา 
แนวทาง แกไข เพ่ือนําไปสูการ
จัดทําแผนชุมชน  
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
พรอมแตงตั้งคณะทํางานฯ 
 - สงกองคลังดําเนินตาม
ระเบียบพัสดุฯ  
 - ประชาสัมพันธโครงการฯให
ชุมชนทราบ  
 - จัดทําแผนแมบทชุมชน  
 - ประเมินผลโครงการ  

30,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

17 ชุมชน และ
สํานักงานเทศบาลฯ 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 
42 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 โครงการการจัด
กิจกรรมชมุชน
สัมพันธ 

 
 

จายเปนคาจัดประชุมผูบริหาร
พบแกนนําชุมชน เดือนละ1 
ครั้งและจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนท้ัง 17 
ชุมชน หรืออ่ืนๆ ท่ีเปนการ
สรางความสัมพันธภายใน
ชุมชนและหนวยงานตางๆ  
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ   
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ   
 - สรุปและติดตามประเมินผล
โครงการ   

432,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

17 ชุมชน และ
สํานักงานเทศบาลฯ 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 



 
43 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

37 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาวะผูนํา
ชุมชนและทัศนศึกษา
ดูงาน 

 
 

คาใชจายในการจัดกิจกรรม
ชุมชนท้ัง 17 ชุมชนโดยจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพของการ
เปนผูนําชุมชนและสงเสริม
ความรู ความสามารถในการ 
พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนและให
ผูนําชุมชนมีความเขาใจ
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 
 - ประชาสัมพันธโครงการฯ 
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 - สรุปผลและประเมิน
โครงการ   

800,000 จังหวัดเพชรบุรี 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 



 
44 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 โครงการสงเสริม
สุขภาพและสวัสดิการ
ผูดอยโอกาสในชุมชน 

 

สําหรับจายเปนคาใชจาย  
คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทํา
ขอมูลและคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธการรับ
ลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูปวยเอดส 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 
 - สงกองคลังดําเนินตาม
ระเบียบพัสดุ 
 - ประชาสัมพันธโครงการฯ 
ใหชุมชนทราบ 

100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 
17 ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
45 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนตุลาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 โครงการสงเคราะห 
ผูประสบสาธารณภัย 

สําหรับจายเปนคาใชจาย 
เพ่ือปองกันและบรรเทา 
ความเดือดรอนของประชาชน
ท่ีเกิดจากสาธารณภัยตางๆ 
 - มอบทุนจัดซ้ือและจัดหา
เครื่องอุปโภค บริโภค 
เพ่ือมอบใหแกผูประสบภัย
พิบัติตางๆ ในเขตเทศบาลฯ 
ท้ัง 17 ชุมชน 

100,000 ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี  1,500,000 สํานักปลัดฯ  
2 โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี 40,000 กองวิชาการฯ  
3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 25,688,240 กองการศึกษา  
4 โครงการกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด   100,000 กองการศึกษา  
5 โครงการกิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี  130,000 กองการศึกษา  
6 โครงการจัดสงนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เขารวมกิจกรรมในประเทศและตางประเทศ 200,000 กองการศึกษา  
7 โครงการอบรมผูประกอบการแตงผม-เสริมสวย 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
8 โครงการ อสม.สรางสุขภาพปรับพฤติกรรม  250,000 กองสาธารณสุขฯ  
9 โครงการพัฒนาศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 300,000 กองสาธารณสุขฯ  
10 โครงการสรางสรรค ภูมิปญญา พัฒนาสุขภาพผูสูงวัย 410,000 กองสาธารณสุขฯ  
11 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
12 โครงการรณรงคชุมชนเขมแข็งปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
13 โครงการบานเมตตาสัตวจรจัด ธรรมะครองใจ 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
14 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 30,000 กองสาธารณสุขฯ  
15 โครงการสรางสุขแบบพอเพียง  300,000 กองสาธารณสุขฯ  
16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณหนาท่ีทําการชุมชน ไรขิง  417,000 สํานักการชาง  
17 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางแยกอาชีวะ 380,000 สํานักการชาง  
18 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางแยกทางข้ึนเขาวัง 380,000 สํานักการชาง  
19 โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายและเครื่องเด็กเลนแทนของเดิมท่ีชํารุด บริเวณสวนสุขภาพ 

ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
450,000 สํานักการชาง  

20 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําสํานักงานฯ จํานวน 4 รายการ 1,683,000 สํานักปลัดฯ  



 

47 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

จัดอบรมใหความรูเพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง รวมถึงการจัด
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
-  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใช 
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
และสงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 

1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 



 

48 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชาคม
เมืองเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
 

จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน
สําหรับเทศบาลเมือง 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจดักิจกรรมในโครงการ 
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน
สําหรับเทศบาลเมือง ในระดับ
ตําบล และระดับชุมชนเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและ
เรื่องอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
กอนการดําเนินงาน 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

40,000 
 
 

สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
วิชาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 



 

49 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
การศึกษา (งานระดับ 
กอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
 

สําหรับจายเปนคาสนับสนุน
คาใชจายการบริหารการศึกษาดัง
รายการดังน้ี 

25,688,240 
(ยอดรวมท้ัง  
18 รายการ) 

 
 
 

 
 

 

            

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน   
- สําหรับจายเปนคาอาหารกลางวัน
ใหกับนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษ  
เพ่ือจายใหกับสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 

9,705,800 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

2. สนับสนุนคาใชจายในการ
เช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง   
- สําหรับจายเปนคาเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง หรือจาย
เปนคาโทรศัพทรายเดือนการใช
บริการอินเตอรเน็ต เพ่ือจายใหกับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ท้ัง 4 โรงเรียน 
โรงเรียนละ  45,600 บาท   

182,400   โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 



 

50 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3.สนับสนุนคาใชจายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
- สําหรับจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร 
คาของขวัญของรางวัล 
คาอาหาร  คาเครื่องดื่มและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ใน 
การดําเนินงาน โดยถัวเฉลี่ย
ตามท่ีจายจริง เพ่ือจายใหกับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบุรี ท้ัง 4 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 20,000 บาท   

80,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 



 

51 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4.สนับสนุนคาใชจายในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   
- สําหรับจายเปนคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการตาง  ๆ 
ของพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
และนักเรียนท่ีไดรับคําสั่งให
เดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ทางการศึกษาหรือเขารวม 
การแขงขันเปนคาใชจาย ดังนี้  
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาท่ีพัก 
คาพาหนะ คาลงทะเบียน 
และคาใชจายตางๆ เพ่ือจาย
ใหกับสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี    

505,000   โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 



 

52 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  5.สนับสนุนคาใชจายในการ
พัฒนาหองสมุดโรงเรียน    
- สําหรับจายเปนคาในการ
พัฒนาหองสมุดโรงเรียน  
เพ่ือจายใหกับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ ท้ัง 4 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 100,000 บาท 

400,000   โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 

6.สนับสนุนคาใชจายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน  
- สําหรับจายเปนคาใชจาย 
ในการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ของโรงเรียน เพ่ือจายใหกับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 
ท้ัง 4 โรงเรียน โรงเรยีนละ 
50,000 บาท 

 

200,000 
 

 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 



 

53 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  7.สนับสนุนคาใชจายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถ่ิน(SBMLD)  
- สําหรับจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณและครุภัณฑ 
ในการพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอน คาตอบแทนวิทยากร 
คาของขวัญของรางวัล 
คาอาหาร คาเครื่องดื่มและ
คาใชจายอ่ืนๆ ในการอบรม 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก 
คาจางเหมารถ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ในการทัศนศึกษาดูงาน   
โดยถัวเฉลี่ยตามท่ีจายจริง 
เพ่ือจายใหกับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ    

1,250,000    โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 



 

54 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  8.สนับสนุน คาใชจายในการ
สงเสริมกิจกรรมรักการอาน 
ในสถานศึกษา อปท.  
- สําหรับจายเปนคาใชจาย 
ในการสงเสริมกิจกรรม 
รักการอานในสถานศึกษา 
อปท.  

50,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  9.สนับสนุนคาใชจายในการ
รณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา   
- สําหรับจายเปนคาใชจาย 
ในการรณรงคปองกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา  
เพ่ือจายใหกับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล ท้ัง 4  โรงเรียน 
โรงเรียนละ 15,000 บาท  
เปนเงิน 60,000 บาท,  
คาครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน  
ท้ัง 4 โรงเรียน โรงเรยีนละ 
3,000 บาท เปนเงิน  
12,000 บาท , คาเจาหนาท่ี 
อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 
3,000 บาท เปนเงิน  
3,000 บาท  และสถานศึกษา 
ดีเดน โรงเรียนละ 100,000 บาท  

175,000   โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 



 

56 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  10.สนับสนุนคาใชจายสําหรับ
สงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทองถ่ิน  
(คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)   
- สําหรับจายเปนคาใชจาย 
คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน  สําหรบั
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ   

430,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 

การศึกษา 

            

 

 
 
 
 
 
 
 



 

57 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  11.สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แยกเปน 
1.สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) จํานวน 4,449,500 บาท  
เพ่ือจายใหสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ   
2.สนับสนุนรายหัวสวนเพ่ิม (Top Up) 
ระดับประถมศึกษา  เพ่ือจายใหกับ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 
จํานวน 58,000  บาท  
3.สนับสนุนคาหนังสือเรียน จํานวน 
1,327,680  บาท เพ่ือจายให
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ   
4.สนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 
จํานวน 798,570 บาท  เพ่ือจายให
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ    
5.สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน   
จํานวน  814,680  บาท เพ่ือจายให
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ    
6.สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน จํานวน 1,106,400 บาท  
เพ่ือจายใหสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ  

8,554,830 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 



 

58 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  12.สนับสนุนคาวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ  
- สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ
เก่ียวกับไฟฟาเครื่องใชไฟฟา
ตางๆ ท่ีใชภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน   
หรือวัสดุเก่ียวกับวิทยุ ท่ีมีไวใช
ในโรงเรียน เชน สายไฟ
หลอดไฟ  ถานวิทยุ  ฯลฯ   
เพ่ือจายใหกับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ท้ัง 4 โรงเรียนๆ ละ 
15,000 บาท ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลฯ  
(ศูนยวัดโคก) 5,000 บาท  

65,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 



 

59 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  13.สนับสนุนคาวัสดุกอสราง  
- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณที่ใชประกอบในการ
กอสรางงานตางๆ เชน หิน ดิน
ทราย ไม กระดาน ปูนซีเมนต  
ฯลฯ เพื่อจายใหกับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ15,000 บาท 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
(ศูนยวัดโคก) 10,000 บาท  

70,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

14.สนับสนุนคาวัสดยุานพาหนะ 
และขนสง   
- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณรถยนต หรือ
รถจักรยานยนตหรือเคร่ืองจักร
ตางๆ เชน ยางรถ ทั้งยางนอก 
ยางใน แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ 
เพื่อจายใหกับสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  
ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท  

80,000 

 

 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

กอง 

การศึกษา 

 

 

 

 

 

            

 



 

60 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  15. สนับสนุนคาวัสดุเช้ือเพลิงและ
หลอลื่น   
- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามัน
เช้ือเพลิง นํ้ามันหลอลื่น หรือนํ้ากลั่น  
และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชสําหรับ
รถยนต รถจักรยานยนต 
เครื่องจักรกลตางๆ เพ่ือจายใหกับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบุรี  

660,000 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

            

16. สนับสนุนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  
- สําหรับจายเปนคาจัดซื้อชุดหรือ
อุปกรณการแตงกาย เชน 
เครื่องแตงกายชุดฝกตาง ๆ หรือ
เครื่องแตงกาย ชุดละคร ชุดดนตรี
ไทย ชุดดุริยางค ชุดนาฏศิลป ฯลฯ 
เพ่ือจายใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแกนเหล็ก   

20,000 

 

 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

กอง 

การศึกษา 

 

 

 

 

            

 
 
 
 



 

61 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  17.สนับสนุนคาสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ สําหรับ
จายเปนคาไฟฟา คาน้ําประปา 
และคาโทรศัพท  ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลท้ัง 4 แหง   
 1) คาไฟฟา  จํานวน 
2,600,000 บาท 
 2) คาน้ําประปา  จํานวน  
600,000 บาท 
 3) คาโทรศัพท  จํานวน 
10,210  บาท 

3,210,210 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

18. สนับสนุนคาใชจายในการ
สงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน  
- สําหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี   

 

50,000 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

            

 
 
 



 

62 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการกิจกรรมเขา
คายพักแรมลูกเสือ – 
ยุวกาชาด   

1. ประชุมคณะผูบริหารสถานศึกษา
และผูบังคับบัญชาลูกเสือ–ยุวกาชาด  
ท้ัง 4 โรงเรียน เพ่ือกําหนดแผนงาน  
และสถานท่ีเขาคายพักแรมลูกเสือ  
- ยุวกาชาด โดยโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลสลับกันเปนเจาภาพ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดําเนินการ 
3. ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 
4. แตงตั้งคณะกรรมการและเชิญ
ประชุม 
5. จัดเตรียมสถานท่ี  เอกสาร  
อุปกรณ  และฐานความรู 
6. ดําเนินการตามโครงการ 
7. สรุปประเมินผลโครงการ 

100,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 

กอง 
การศึกษา 

 

            

 
 
 
 
 



 

63 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการกิจกรรมเขา
คายลูกเสือ –  
เนตรนารี  
 

1. ประชุมคณะผูบริหารสถานศึกษา  
และผูบังคับบัญชาลูกเสือ– เนตรนารี  
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก  
และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง  
เพ่ือกําหนดแผนงานและสถานท่ี 
เขาคายพักแรมลูกเสือ–เนตรนาร ี
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดําเนินการ 
3. ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 
4. แตงตั้งคณะกรรมการและเชิญ
ประชุม 
5. ติดตอประสานงานและจัดเตรียม
สถานท่ี เอกสาร อุปกรณ  
การจัดกิจกรรมเขาคายฯ 
6. ดําเนินโครงการ 
7. สรุปประเมินผลโครงการ 

130,000 คายลูกเสือฯ กอง 
การศึกษา 

 

            

 
 
 
 
 



 

64 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจัดสง
นักเรียนและครูใน
สังกัดเทศบาลฯ 
เขารวมกิจกรรมใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 
 

โครงการจัดสงนักเรียนและครู
ในสังกัดเทศบาลฯเขารวม
กิจกรรมในประเทศและ
ตางประเทศ 
-จัดประชุมกําหนดแนวทาง 
การจัดงาน 
-ติดตอประสานงาน 
-จัดทําโครงการและแตงตั้ง
คณะกรรมการเสนอขออนุมัติ 
-ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบ 
-ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

200,000 ตางจังหวัดหรือ
ตางประเทศ 

กอง 
การศึกษา 

 

            

 
 
 
 
 
 



 

65 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการอบรม
ผูประกอบการ 
แตงผม-เสริมสวย 
 

- จัดอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการ 
แตงผม-เสริมสวย จํานวน 
100 คน  
- ตรวจแนะนําดานสุขาภิบาล 
รานแตงผม-เสริมสวย ในเขต
เทศบาลฯ 
 

20,000 -หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการ อสม. 
สรางสุขภาพ  
ปรับพฤติกรรม  

 

- นําเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดําเนินการ 
- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
เบื้องตน 
- ตรวจประเมินสุขภาพ/
วิเคราะหและแปรผล 
ขอมูลสุขภาพ โดยใชปงปอง
จราจรชีวิต 7 ส ี
- จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของ 
อสม. 
- ติดตามตรวจเยี่ยมประเมิน
สุขภาพ ทุก 3 เดือน 
- สรุปผลและประเมินผล 
 

250,000 - ศสมช.เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

67 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการพัฒนาศูนย
เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE 

 
 
 
 

- นําเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ ครู 
เจาหนาท่ีและผูเก่ียวของ 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงาน 
TO BE NUMBER ONE  
ในโรงเรียน 
- จัดกิจกรรม “คายเพ่ือนชวย
เพ่ือน” 
- สรปุและประเมินผล
โครงการ 
 

300,000 - หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 

68 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการสรางสรรค 
ภูมิปญญา พัฒนา
สุขภาพผูสูงวัย 

 
 
 
 

- นําเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมเสริมความรู 
การดูแลสุขภาพและ 
ประเมินคัดกรอง ADL  
- จัดศึกษาเรียนรูนอกสถานท่ี 
- จัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 
ใน ศสมช. 
- สรปุผลและประเมินผล 
 

410,000 - ศสมช. 
เขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ศูนยดูแลสุขภาพ
ผูสูงวัย เทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการสายใยรัก
แหงครอบครัว 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

 
 
 

- นําเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดําเนินการ 
- ประชุมชี้แจงเจาหนาท่ี  
อสม. และผูเก่ียวของ 
- จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ 
ตามระเบียบ 
- ออกเยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ 
หลังคลอดและเด็กแรกเกิดทุก
บายวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี 
- สรุปผลการดําเนินงาน 
 

20,000 ชุมชนเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการรณรงค
ชุมชนเขมแข็ง
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 
 

- รวบรวมขอมูลจัดทํา
โครงการ 
- กิจกรรมอบรมใหความรูและ
ปองกันเรื่องโรคไขเลือดออก 
- กิจกรรมสงเสริมโรงเรียน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย 
- สรุปผลการดําเนินงาน 
 

50,000 
 

 
 
- โรงเรียนในเขต
เทศบาลท้ัง19 แหง 
- วัดในเขตเทศบาล
ท้ัง 29 วัด 
 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 10. แผนงานการพาณิชย 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการบานเมตตา
สัตวจรจัด ธรรมะ
ครองใจ 

1. สํารวจสุนัขที่มีเจาของและสุนัขจรจัด
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
2. ออกฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหกับสุนัขจรจัดภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
3. จางเหมาผูมีความชํานาญในการผาตัด
ทําหมันสัตว ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว
จรจัดและทําเคร่ืองหมายสัญลักษณ  
และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจรจัด ที่ผาน
การทําหมันดังกลาว 
4. ใหการดูแลรักษาพยาบาลแกสุนัข 
และแมว ภายหลังการผาตัดทําหมัน 
5. ดําเนินการคุมกําเนิดแบบชั่วคราว 
โดยการฉีดยาคุมกําเนิดใหแกสุนัขจรจัด
และแมวเพศเมีย ภายในเขตเทศบาลฯ 
6. ฉีดยารักษาโรคเร้ือนและยากําจัดเห็บ
และหมัด ใหแกสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  
7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

200,000 17 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

 

กอง
สาธารณสุข 

  
 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 

 
 



 

72 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย 

- จัดอบรมใหความรูดาน
สุขาภิบาลอาหารใหแก
ผูประกอบการอาหารและ
เครือขายชมรมผูประกอบการ
คาอาหารฯ จํานวน 100 คน 
- เก็บตัวอยางอาหาร/สวอป 
ภาชนะ อุปกรณและมือผู
สัมผัสอาหารในสถานท่ี
จําหนายอาหารในเขต 

เทศบาลฯ 

- จัดทํา/จัดหาสื่อประชาสัมพันธ 

ดานการสุขาภิบาลอาหาร เชน 
แผนพับ,ปาย ฯลฯ 

30,000 หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- รานอาหาร 

- แผงลอย 

- โรงอาหาร 

- ตลาดสด 

กอง
สาธารณสุข 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการสรางสุข 
แบบพอเพียง  

 
 
 

- นําเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดําเนินการ 
- จัดทําขอมูลสมาชิกชมรม 
“สรางสุข” 
- จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ดวยการแพทยทางเลือก เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูสัญจร 
- ติดตามเยี่ยมบานสมาชิก 
- จัดประชุมติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

300,000 - ศสมช.เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ศูนยดูแลสุขภาพ
ผูสูงวัย เทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. บริเวณ
หนาท่ีทําการชุมชน 
ไรขิง  
 
 
 
 
 
 
 

โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกวาง 4.40-5.40 เมตร 
ยาวประมาณ 134 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 695 ตารางเมตร  
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 
 

417,000 ซอยเจตนจําลอง  
ต.ทาราบ อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 

สํานัก 
การชาง 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการปรับปรุง
ไฟฟาสองสวางแยก
อาชีวะ 

โดยทําการติดตั้งเสาไฟเหล็ก
รีดเรียวชุบกาวาไนท ความสูง 
12 เมตร จํานวน 2 ตน โคม
ไฟฟลัดไลทชนิด LED ขนาด 
250 วัตต จํานวน 4  
ดวงโคม พรอมตูควบคุม 
จํานวน 2 ชุด วางทอรอย
สายไฟ NYY พรอมอุปกรณ
ประกอบ 
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 
 

380,000 บริเวณแยกอาชีวะ 
ต.คลองกระแชง 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

สํานัก 
การชาง 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 



 

76 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการปรับปรุง
ไฟฟาสองสวาง 
แยกทางข้ึนเขาวัง 

โดยทําการติดตั้งเสาไฟเหล็ก    
รีดเรียวชุบกาวาไนท ความสูง 
12 เมตร จํานวน 2 ตน โคม
ไฟฟลัดไลทชนิด LED ขนาด 
250 วัตต จํานวน 4 ดวงโคม 
พรอมตูควบคุม จํานวน 2 ชุด 
วางทอรอยสายไฟ NYY พรอม
อุปกรณประกอบ 
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 
 

380,000 บริเวณแยกทางข้ึน
เขาวัง 

สํานัก 
การชาง 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกายและ
เครื่องเด็กเลนแทน
ของเดิมท่ีชํารุด 
บริเวณสวนสุขภาพ
ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
 
 

 

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย
และเครื่องเด็กเลน  
จํานวน 6 ชุด 
 
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 
 

 

450,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนสุขภาพในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
 
 
 
 
 

 

สํานัก 
การชาง 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชประจํา
สํานักงานฯ 

ยอดรวมท้ัง 4 รายการ 1,683,000               

  สํานักปลัดเทศบาล 
ครุภัณฑการเกษตร 
1. เครื่องสูบน้ํา ชนิดทุนลอย 
จํานวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง 
จํานวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องสูบน้ําอเนกประสงค
จํานวน 3 เครื่อง 
4. เครื่องสูบน้ําพรอมทอ  
จํานวน 2 เครื่อง 

 
 

400,000 
 

1,250,000 
 

24,000 
 

9,000 

  
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1,400,000 สํานักปลัดฯ  
2 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 30,000 สํานักปลัดฯ  
3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยในชุมชน 50,000 สํานักปลัดฯ  
4 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 50,000 สํานักปลัดฯ  
5 โครงการวันเด็กแหงชาติ 400,000 กองการศึกษา  
6 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน 200,000 กองการศึกษา  
7 โครงการงานวันครู 30,000 กองการศึกษา  
8 โครงการศูนยเด็กเล็กรักคุณภาพ 30,000 กองการศึกษา  
9 โครงการทันตกรรมเฝาระวัง 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
10 โครงการปองกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองหางไกลโรคติดตอ 30,000 กองสาธารณสุขฯ  
11 โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคเอดส 40,000 กองสาธารณสุขฯ  
12 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมสตรีและวันสตรีสากล 100,000 กองสวัสดิการฯ  
13 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาลฯ 3,500,000 สํานักการชาง  
14 โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะ บริเวณริมแมน้ําเพชรบุรีถึงสะพานนเรศพรอมกอสรางอาคารประตูน้ํา  4,000,000 สํานักการชาง  
15 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําสํานักงานฯ จํานวน 2 รายการ 75,000 สํานักปลัดฯ/ 

กองการศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
 
 
 
 
 

เปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  และสมาชิก
สภาเทศบาล  โดยเปน
คาใชจายในกิจกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้ง 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  ดําเนินการตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

1,400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร 
 

เปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
ในรูปแบบการประชาสัมพันธ
แบบตาง ๆ เพ่ือใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายการเลือกตั้งฯ 
แกประชาชน 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  ดําเนินการตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ภัยในชุมชน 
 

อบรมใหความรูแกประชาชน 
ภายในเขตเทศบาลเก่ียวกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจดักิจกรรมในโครงการ
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายเก่ียวกับการปองกัน
สาธารณภัยแกประชาชนท่ัวไป 
ในเขตเทศบาล  
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

50,000 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย 
พลเรือน (อปพร.) 
 

จัดอบรมใหความรูแกอาสา 
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) ของเทศบาล   
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  จัดซ้ือ จัดจาง วัสดุอุปกรณ
ตางๆ ท่ีตองใชในการจัด
กิจกรรมในโครงการและสง
กองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  จัดอบรมใหความรูแก 
(อปพร.)ของเทศบาล 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

50,000 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

400,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

200,000 บริเวณ 
ถนนสุรินทรฦๅชัย 
(ถนน 18 เมตร) 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการงานวันครู - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

30,000 หองประชุม
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการศูนยเด็กเล็ก
รักคุณภาพ 

ผูปกครองฝกปฏิบัติการดูแล
เด็กดานสุขอนามัยปรับ
สภาพแวดลอมศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเปนแหลงเรียนรูใหกับ
นักเรียน 
- จัดประชุมกําหนด 
แนวทางการจัดงาน 
- จัดทําโครงการและแตงตั้ง
คณะกรรมการนําเสนอ 
- จัดทํารายงานขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจาง 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 

30,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 



 

88 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการทันตกรรม
เฝาระวัง 
 

- กิจกรรมตรวจฟนและให  
ทันตสุขศึกษาในหนวย
เทศบาลเคลื่อนท่ี 
- ตรวจฟนและเคลือบ
ฟลูออไรด,อุดฟน,ขูดหินปูน
นักเรียนโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 
5 โรงเรียน และนักเรียนแปรง
ฟนหลังอาหารกลางวันท่ี
โรงเรียน 5 โรงเรียน 

200,000 
 

- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 4 แหง 
และโรงเรียนศึกษา
ปญญา 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการปองกัน
สุขภาพเชิงรุก 
ในการดูแลตนเอง
หางไกลโรคติดตอ 
 

- รวบรวมขอมูลจัดทํา
โครงการ 
- เผยแพรเอกสารโรคติดตอ
ตางๆและโรคติดตออุบัติใหม 
อุบัติซํ้า 
- จัดอบรมไดความรู 
- สรุปผลการดําเนินงาน 
 

30,000 
 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลท้ัง  4 แหง 
- ศูนยดูแลสุขภาพ      
ผูสูงวัย 
 

กอง
สาธารณสุข 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการรณรงค
ปองกันควบคุม 
โรคเอดส 
 

- รวบรวมขอมูลจัดทํา
โครงการ 
- อบรมใหความรูเด็กนักเรียน 
- เผยแพร ประชาสัมพันธ 
ความรูเรื่องโรคเอดส 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

 

40,000 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลท้ัง  4 แหง 

ท่ีทําการชุมชน 
ของแตละชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมสตรี 
และวันสตรีสากล 

อบรมใหความรูในการพัฒนา
ดานตางๆท่ีเก่ียวของกับสตรี 
อบรมสงเสริมความรูดานสิทธิ
ประโยชนและสงเสริม 
การขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
 - ประชาสัมพันธโครงการ 
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
 - สรุปผลและประเมิน
โครงการ 

100,000 
 

จ.เพชรบุรี กอง
สวัสดิการฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปดภายในเขต
เทศบาลฯ 

ติดตั้งกลองวงจรปด ภายใน
เขตเทศบาลฯ จํานวน 30 กลอง 
จํานวน 10 จุด พรอมอุปกรณ
บันทึก NVR รองรับการ
บันทึกภาพ 32 ชอง และ
อุปกรณเก็บขอมูล ขนาด 4 TB 
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 

3,500,000 ภายในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลฯ อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี 

สํานัก 
การชาง 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการปรับปรุง
คลองวัดเกาะ 
บริเวณริมแมน้ํา
เพชรบุรีถึงสะพาน
นเรศพรอมกอสราง
อาคารประตูน้ํา 
 
 

 

โดยทําการซอมแซมผนังคลอง 
เปนความยาวรวมไมนอยกวา 
432 เมตร ปรับปรุงพ้ืนทางเทา 
เปนพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
1,590 ตารางเมตร กอสราง
อาคารประตูน้ํากวาง 3 เมตร 
สูง 5 เมตร พรอมประตูน้ํา 
ขนาดกวาง 2.10 เมตร สูง 
2.40 เมตร จํานวน 1 บาน  
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 

4,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริเวณคลองวัดเกาะ 
ต.ทาราบ อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 

 

สํานัก 
การชาง 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนธันวาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชประจํา
สํานักงานฯ 

ยอดรวมท้ัง 2 รายการ 75,000               

  สํานักปลัดเทศบาล 
ครุภัณฑสํานักงาน 
1. ชุดรับแขกไมสักลายผา
หลุยส จํานวน 1 ชุด 

 
 

69,000 

  
 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

            

  กองการศึกษา 
ครุภัณฑสํานักงาน 
2. โตะหมู 9 สําหรับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (วัดโคก) 
จํานวน 1 ชุด 

 
 

6,000 

  
 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 50,000 สํานักปลัดฯ  
2 โครงการบริหารจัดการองคความรูในองคกรเทศบาลเมืองเพชรบุรี  80,000 สํานักปลัดฯ  
3 โครงการถนนคนเดิน 500,000 กองการศึกษา  
4 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเดน  50,000 กองการศึกษา  
5 โครงการสุขภาพดี วิถีไทย 300,000 กองสาธารณสุขฯ  
6 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
7 โครงการอบรมสงเสรมิกิจกรรมการปองกันอาชญากรรมในชุมชน 200,000 กองสวัสดิการฯ  
8 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ 100,000 กองสวัสดิการฯ  
9 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง (รวมพลคนครอบครวั)  300,000 กองสวัสดิการฯ  
10 โครงการปรับปรุงท่ีทําการชุมชนนามอญ 150,000 กองสวัสดิการฯ  
11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแตถนนคีรีรัถยาถึงแมน้ําเพชรบุรี 4,500,000 สํานักการชาง  
12 โครงการปรับปรุงลานพักขยะบริเวณท่ีดินเทศบาลฯ ตําบลบานกุม 850,000 สํานักการชาง  
13 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ําซอยแยกซอยเจตนจําลอง 610,000 สํานักการชาง  
14 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําสํานักงานฯ จํานวน 2 รายการ 99,000 กองการศึกษา/ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

15 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 4 รายการ 1,763,500 กองการศึกษา  

 
 



 

96 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1. .แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการเทศบาล
เคลื่อนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดหนวยบริการเคลื่อนท่ี 
เพ่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน อํานวยความ
สะดวกในการใหบริการ 
ดานตางๆ ของเทศบาลฯ  
แกประชาชนนอกเวลาราชการ 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจดักิจกรรมในโครงการ
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

50,000 
 
 
 
 
 
 

ภายในเขต 
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1. .แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการบริหาร
จัดการองคความรูใน
องคกรเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแผนการบริหารจัดองค
ความรู,  จัดเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูหรือการถายทอด 
จัดทําบอรดเผยแพรความรูใน
องคกรของเทศบาลเมือง
เพชรบุรี  จัดทํา Homepage 
KM  ในเว็บไซดของเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

80,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 

            



 

98 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการถนนคนเดิน 
 
 
 
 
 
 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการฯ 

500,000 
 
 
 
 
 
 

บริเวณขางจวน 
ผูวาราชการ 

จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
3.แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนท่ีสําเร็จ
การศึกษาและมอบ
เกียรติบัตรนักเรียน
ดีเดน 
 
 
 
 
 

โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนท่ี
สําเร็จการศึกษาและมอบ
เกียรติบัตรนักเรียนดีเดน 
- จัดประชุมกําหนดแนวทาง           
การจัดงาน 
- จัดทําโครงการและแตงตั้ง
คณะกรรมการเสนอขออนุมัติ 
- ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบฯ 
- จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชน 

วัดจันทราวาส 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 



 

100 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
4.แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการสุขภาพดี 
วิถีไทย 

 
 
 

 

- นําเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดําเนินการ 
- ประชุมทีมงานสรางสุขภาพ
เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- อบรมเสริมความรูการดูแล
สุขภาพตามวิถีไทยแบบองค
รวม ณ ศสมช. ท้ัง 17 แหง 
- จัดกิจกรรมสรางสุขภาพ  
3อ. , 2ส. 
- ดําเนินการชุมชน 
จัดการสุขภาพ 
- จัดกิจกรรมสรางความ
ตระหนักการดูแลสุขภาพและ
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
สุขภาพ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการ 

300,000 ศสมช.เขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

            



 

101 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
4.แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 

 
 
 
 
 

โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
 

- รวบรวมขอมูลจัดทํา
โครงการ 
- กิจกรรมอบรมผูนําชุมชน 
- อบรมเยาวชนตอตาน 
ยาเสพติด 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

 

200,000 
 

ในจังหวัดเพชรบุร ี กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
7.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม
สงเสริมกิจกรรมการ 
ปองกันอาชญากรรม
ในชุมชน 

อบรมใหความรูในการปองกัน
อาชญากรรมในครอบครัวและ
ชุมชน 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 
 - ขออนุมัติจัดทําคําสั่ง 
 - จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร 
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ขออนุมัติยืมเงิน 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 - สรุปผลและประเมิน
โครงการ 
 

200,000 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 



 

103 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
7.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคน
พิการเทศบาลฯ 

อบรมและสงเสริมการสราง
คุณภาพชีวิตคนพิการในเขต
เทศบาลฯ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีอยางยั่งยืน 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 
 - ขออนุมัติจัดทําคําสั่ง
คณะกรรมการฯ 
 - จัดทําหนังสือตางๆ  
 - ขออนุมัติยืมเงิน 
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 - สรุปผลและประเมิน 
 

100,000 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 



 

104 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
7.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสรางครอบครัว 
อบอุนเขมแข็ง (รวม
พลคนครอบครัว) 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการเสริมสรางความอบอุน
ในครอบครัวในระดับชุมชน
ตําบลคลองกระแชงและตําบล
ทาราบ 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 
 - ประชาสัมพันธโครงการฯ 
ใหชุมชนทราบ 
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
 - สรุปผลและประเมิน
โครงการ 
 

300,000 
 

จังหวัดเพชรบุรี กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 



 

105 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
7.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงท่ี
ทําการชุมชนนามอญ 

ปรับปรุงซอมแซมท่ีทําการ
ชุมชน โดยทําการทาสีเปน
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 200 ตาราง
เมตร ทําการติดตั้งฝาเพดาน 
เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 50 
ตารางเมตร เปลี่ยนบานประตู
และซอมแซมหลังคา 
 - สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
การ 
 - สงกองคลังดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 
 - ดําเนินการกอสราง 

150,000 
 

ท่ีทําการ 
ชุมชนนามอญ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 



 

106 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
6.แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณถนนราชวิถี 
ตั้งแตถนนคีรีรัถยาถึง
แมน้ําเพชรบุรี 

โดยทําการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวางภายใน 
0.50-0.80 เมตร ยาวรวม 
970 เมตร 
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 
 

4,500,000 ถนนราชวิถี        
ต.คลองกระแชง  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

สํานัก 
การชาง 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

107 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
6.แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปรับปรุง
ลานพักขยะบริเวณ
ท่ีดินเทศบาลฯ 
ตําบลบานกุม 
 
 
 
 
 

โดยทําการปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. 
กวางขนาด  20 เมตร ยาว
ขนาด 40 เมตร ความหนา 
0.20-0.35 เมตร เปนพ้ืนท่ี
รวมไมนอยกวา 800 ตาราง
เมตร  
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 

850,000 
 

บริเวณท่ีดิน
เทศบาลฯ ตําบล 

บานกุม 

สํานัก 
การชาง 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
6.แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการกอสราง
ถนนค.ส.ล. พรอม
รางระบายน้ําซอยแยก
ซอยเจตนจําลอง  
บานเลขท่ี 16/14 

โดยทําการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาด
กวางเฉลี่ย4.72 เมตร ยาว
ประมาณ 74 เมตร หรือคิด
เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
423ตารางเมตร และกอสราง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง
ภายในขนาด 0.35 เมตร  
ท้ังสองขางยาวประมาณ  
74 เมตร 
- สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
ราคา 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดําเนินการกอสราง 
 

610,000 ถนนบริเวณขาง
บานเลขท่ี 16/14 
ซอยแยกซอยเจตน
จําลอง ต.ทาราบ 
อ.เมือง จ. เพชรบุรี 

สํานัก 
การชาง 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 
 
 

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชประจํา
สํานักงานฯ 

ยอดรวมท้ัง 2 รายการ 99,000               

กองการศึกษา 
ครุภัณฑสํานักงาน 
1. พัดลมแบบมีขาตั้ง สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (วัคโคก) 
จํานวน 2 ตัว 

 
 

40,000 

  
 

กอง 
การศึกษา 

            

  กองสาธารณสุขฯ 
ครุภัณฑการเกษตร 
2. เครื่องพนหมอกควัน ชนิด
สะพายไหล ถังน้ํายา ถังน้ํามัน 
ทอพนหมอกควัน และทอ
ระบายความรอน ทําดวยโลหะ
ท่ีไมเปนสนิม เปนเครื่องพนท่ี
ไดรับเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพการผลิต ไดรับการ
รับรองจากกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
และองคการอนามัยโลก จํานวน 
1 เครื่อง 

 
 

59,000 

  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 
 
 
 
 

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชประจํา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

ยอดรวมท้ัง 4 รายการ 1,763,500 
 

              

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก 
ครุภัณฑสํานักงาน 
1. โตะอาหารสแตนเลส พรอม
มานั่งสแตนเลส จํานวน 16 ชุด 

288,000 
 

 กอง 
การศึกษา 

            

  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 
ครุภัณฑสํานักงาน 
2. โตะ-เกาอ้ี สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 25 ชุด 

 
 

37,500 
 

  
 

กอง 
การศึกษา 

            

  โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 
ครุภัณฑสํานักงาน 
3. โตะ-เกาอ้ี สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 100 ชุด 

 
 
 

150,000 

  
 
 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมกราคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
 
 

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชประจํา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล (ตอ) 

โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดไชยสุรินทร 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
4. รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน 
 

 
 
 

1,288,000 

  
 
 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ ผูเรียน (คาNT,LAS ) 40,000 กองการศึกษา  
2 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 168,000 กองการศึกษา  
3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา) 2,103,060 กองการศึกษา  
4 โครงการเติมรักเตมิใจ ผูสูงวัยเปนสุข 110,000 กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการฝกอบรมผูนําเด็กดานสาธารณสุขในชุมชน(คาย อสม.จิ๋ว) 280,000 กองสาธารณสุขฯ  
6 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรควัณโรค 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
7 โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปญญาในชุมชน 100,000 กองสวัสดิการฯ  
8 โครงการเงินอุดหนุนการดําเนินการของคณะกรรมการชุมชน 340,000 กองสวัสดิการฯ  
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
3.แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 
 
 
 
 

โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ 
ประกันคุณภาพ 
ผูเรียน (คาNT,LAS ) 

1. จัดซ้ือขอสอบระดับชั้น  
ป.2,ป.3,ป.5,ป.6 และ ม.2 
เทาจํานวนนักเรียน 
2. ประเมินนักเรียนระดับชั้น  
ป.2,ป.3,ป.5,ป.6 และ ม.2 
ทุกคน 

40,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ท้ัง 4 แหง 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
3.แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

 
 
 

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กเล็กของ
สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 

สําหรับจายเปนเงินสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
สถานรับเลี้ยงเด็กชุมชนพระ
ปรางค 

168,000 สถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
3.แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

 
 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (งาน
ระดับมัธยมศึกษา) 

 2,103,060 
(ยอดรวมท้ัง  
2 รายการ) 

 กอง
การศึกษา 

 

            

1.สนับสนุนคาใชจายสําหรับ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของทองถ่ิน (คาปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน) 

189,000               

  2.สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ 
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แยกเปน 

1,914,060               

    - สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

               

    - สนับสนุนรายหัวสวนเพ่ิม  
(Top Up) 

               

    - สนับสนุนคาหนังสือเรียน                
    - สนับสนุนคาอุปกรณการเรียน                
    - สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน                
    - สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
4.แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการเติมรัก 
เตมิใจ ผูสูงวัยเปนสุข 

 
 
 
 

- นําเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
- จัดทําการดวันผูสูงอายุ
แหงชาติสงใหผูสูงอายุ 
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
แหงชาติเสริมความรู 
การดูแลสุขภาพ กาย-ใจ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการ 
 

110,000 - หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ศูนยดูแล 
สุขภาพผูสูงวัย 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 



 

117 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
4.แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการฝกอบรม 
ผูนําเด็ก 
ดานสาธารณสุข 
ในชุมชน 
(คาย อสม.จิ๋ว) 

 
 
 
 

- นําเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
- ประชาสัมพันธรับสมัครเด็ก
อายุ 8-12 ป เขาคาย อสม. 
จิ๋ว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- จัดอบรม 4 รุนๆ ละ 3 วัน 2 
คืน ณ ศูนยเรียนรู อสม.จิ๋ว 
ชุมชนพระนครคีรี 
- จัดประชุมติดตามผล 
- สรปุและประเมินผล
โครงการ 
 

280,000 ศูนยเรียนรูอสม.จิ๋ว 
ชุมชนพระนครคีรี 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 



 

118 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  

4.แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 

 
 

โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรควัณโรค 
 

- รวบรวมขอมูลจัดทํา
โครงการ 
- เผยแพรปองกันโรควัณโรค  
- ใหความรู ประชาชน อสม. 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 

20,000 
 

- ท่ีทําการชุมชน
ของแตละชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

119 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
7.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมและพัฒนา 
ภูมิปญญาในชุมชน 

จัดอบรมใหความรูและสราง
กิจกรรมสนับสนุนสงเสริม
เผยแพรและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินใหสามารถนํามาใชให
เกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน
และสรางรายไดใหกับชุมชน 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 
 - ประชาสัมพันธโครงการฯ 
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 - สรุปผลและประเมิน
โครงการฯ 
 

100,000 
 

บริเวณหลังจวน
ผูวาราชการจังหวัด 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 



 

120 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
7.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการเงินอุดหนุน
การดําเนินการของ 
คณะกรรมการชุมชน 

สนับสนุนการดําเนินงานหรือ
จัดกิจกรรมตางๆของชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ ท้ัง 17 ชุมชน 
ชุมชนละ 20,000 บาท 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
 - ขออนุมัติจายเงิน 
 - ทําบันทึกขอตกลง 
 - สงกองคลังดําเนินการ 
 - เบิกจายเงินอุดหนุนให
ชุมชน 

 

340,000 
 

ท่ีทําการชุมชน 
ท้ัง 17 ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 



 

121 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการวันเทศบาล 50,000 สํานักปลัดฯ  
2 โครงการตามรอยประวัติศาสตรอยุธยาท่ีมีชีวิต 25,000 กองวิชาการฯ  
3 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และประถมศึกษา  8,441,900 กองการศึกษา  
4 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 6,860,000 กองการศึกษา  
5 โครงการฝกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ 100,000 กองการศึกษา  
6 โครงการสงนักกีฬาของเทศบาลเขารวมการแขงขันรายการตาง ๆ 50,000 กองการศึกษา  
7 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 450,000 กองการศึกษา  
8 โครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ 300,000 กองการศึกษา  
9 โครงการพอแมลูกผูกพัน 20,000 กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

122 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการวันเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล (24 เมษายน) มีพิธี
ไหวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ทําบุญเลี้ยงพระ 
และจัดกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ 
ท่ีเปนประโยชน 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ 
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 

            

 



 

123 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการตามรอย
ประวัติศาสตรอยุธยา
ท่ีมีชีวิต 
 

จัดกิจกรรมนําเท่ียวตามแหลง
ทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม   
ดานสินคาบริการ ดานอาหาร  
ดานฝมือชางเมืองเพชร ฯลฯ 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  จัดซ้ือ จัดจาง วัสดุอุปกรณ
ตางๆ ท่ีตองใชในการจัด
กิจกรรมในโครงการและสง
กองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  จัดกิจกรรมนํานักทองเท่ียว
นั่งรถรางชมเมือง วัด วัง 
ภายในเขตเทศบาล 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 
 

25,000 
 
 

สถานท่ีทองเท่ียว
ภายในเขตเทศบาล 

กอง 
วิชาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

            

 



 

124 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน 
3.แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 

 
 

คาจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ใหกับนักเรียน
ระดับกอน
ประถมศึกษา และ
ประถมศึกษา 

- บันทึกเปดงานจัดซ้ือ 
-ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

8,441,900 
 
 
 
 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ท้ัง 4 แหง 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  
(ศูนยวัดโคก) 
- สถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค 
- ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเพชรบุร ี

กอง
การศึกษา 

 
 
 

            

4 เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล 
เพชรบุรี 

สําหรับจายเปนเงินสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนกอนประถมศึกษา 
และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี 

6,860,000 โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 



 

125 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการฝกสอน
ทักษะกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการฯ 

100,000 
 
 
 
 
 
 

สระวายน้ํา  
ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี 

สนามฟุตบอล 
ร.ร.สุวรรณฯ 

 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

126 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 

 
 
 
 
 

โครงการสงนักกีฬา
ของเทศบาลเขารวม
การแขงขันรายการ
ตาง ๆ 
 
 
 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการฯ 
 

50,000 
 
 
 
 
 

สนามกีฬาจังหวัด 
ท่ีเปนเจาภาพใน 

การจัดการแขงขัน 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

127 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 

8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต 
 
 
 
 
 
 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการฯ 

450,000 
 
 
 
 
 
 

บริเวณขางจวน 
ผูวาราชการ 

จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

128 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
3.แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการแขงขัน
ความเปนเลิศทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนในสังกัดฯเขารวม
แขงขันความเปนเลิศทาง
วิชาการท้ัง 3 ระดับ คือ 
ปฐมวัย ประถม และมัธยม 
แขงขันประมาณ ระดับละ 25 
กิจกรรม 
2. จัดประกวดเต็นท
นิทรรศการทางวิชาการ 
จํานวน  1  เต็นท 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนใน 
สังกัดท้ัง 4 แหง 
2. กลุมจังหวัด 
ภาคกลาง 
3. เมืองทองธานี 

 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 



 

129 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมีนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
3.แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการพอแมลูก
ผูกพัน 
 
 
 
 
 

จัดใหมีกิจกรรมสรางความรัก 
ความอบอุน ผูปกครองมีเวลา
อยูรวมกันกับเด็ก 
- จัดประชุมกําหนด 
แนวทางการจัดงาน 
- จัดทําโครงการและแตงตั้ง 
คณะกรรมการนําเสนอ 
- จัดทํารายงานขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจาง 
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 
(ศูนยวัดโคก) 

 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 



 
130 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการอบรมใหความรูดานการใชเสียงตามสายในชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ 30,000 กองวิชาการฯ  
2 โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายใหแกประชาชน 35,000 กองวิชาการฯ  
3 โครงการนิเทศการศึกษาโดยตนสังกัด 30,000 กองการศึกษา  
4 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  20,000 กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการคีรีรวมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) 40,000 กองสาธารณสุขฯ  
6 โครงการรณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอม 80,000 กองสาธารณสุขฯ  
7 โครงการปลูกผัก สวนครัว รั้วกินได ปลอดสารพิษ 30,000 กองสวัสดิการฯ  
8 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําสํานักงานฯ จํานวน 1 รายการ 6,900,000 สํานักการชาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
131 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให
ความรูดานการใช
เสียงตามสายใน
ชุมชนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
 

จัดอบรมใหความรูผูแทนชุมชน 
ในเขตเทศบาล เพื่อให
ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การใชเสียงตามสายเพื่อการ
ประชาสัมพันธขาวสารในชุมชน 
และประชาชนไดมีสวนรวมใน
การประชาสัมพันธขาวสารของ
เทศบาล 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  จัดซื้อ จัดจาง วัสดุอุปกรณ
ตางๆ ที่ตองใชในการจัด
กิจกรรมในโครงการและสงกอง
คลังดําเนินการตามระเบียบฯ 
-  จัดอบรมใหความรูผูแทน
ชุมชนในเขตเทศบาล 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

 

30,000 
 

สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
วิชาการฯ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 
132 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสงเสริม
ความรูดานกฎหมาย
ใหแกประชาชน 
 

อบรมใหความรูแกประชาชน 
เก่ียวกับกฎหมายตางๆ  
ท่ีควรทราบ 
-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง 
วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชใน
การจดักิจกรรมในโครงการ
และสงกองคลังดําเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายแกประชาชนท่ัวไป
ในเขตเทศบาล  
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 
 

35,000 
 

สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
วิชาการฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการนิเทศ
การศึกษาโดย 
ตนสังกัด 

1. จัดทําเครื่องมือนิเทศ     
การเรียนการสอนตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา 
2. จัดนิเทศการเรียนการสอน
โรงเรียนในสังกัดทุกระดับ  
8 กลุมสาระการเรียนรู        
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

30,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท้ัง 4 แหง 

 
หองประชุม 

พระปรางค ชั้น 3 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
134 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน  
 

- นําเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
- จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ 
ตามระเบียบ 
- ตรวจสุขภาพนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 4 แหง 
และโรงเรียนศึกษาปญญา 
- สรปุและประเมินผล
โครงการ 
 

20,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุข 

           

 

 
 
 
 
 
 



 
135 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการคีรีรวมใจ 
เลื่อมใสพัฒนา 
ประชามีสุข 
(ชุมชนพระนครคีรี) 

- นําเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
- จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
โบราณสถานในทองถ่ิน  
ณ ศสมช.พระนครคีรี 
- สรปุผลและประเมินผล
โครงการ 
 

40,000 ศูนยเรียนรู 
ชุมชนพระนครคีรี 

กอง
สาธารณสุข 

          

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
136 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการรณรงค
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

- จัดอบรมใหความรู        
ดานสิ่งแวดลอมแกนักเรียน 
เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลฯ    
จํานวน  200 คน 
(แบง 2 รุนฯ ละ 100 คน ) 

80,000 หอประชุม
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

       

 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
137 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการปลูกผัก 
สวนครัว รั้วกินได 
ปลอดสารพิษ 

 

จัดอบรมใหกับแกนนําชุมชน
ท้ัง 17 ชุมชน 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 
 - ประชาสัมพันธโครงการฯ 
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 - สรุปผลและประเมิน
โครงการ 

30,000 

 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 
กอง

สวัสดิการฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนเมษายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชประจํา
สํานักงานฯ 

ยอดรวม 1 รายการ 6,900,000               

  สํานักการชาง 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
1. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
ขนาด 165 แรงมา  
จํานวน 1 คัน 

 
 

6,900,000 

  
 

สํานัก 
การชาง 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ 50,000 สํานักปลัดฯ  
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครผููสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 190,000 กองการศึกษา  
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนพฤษภาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 

โครงการประชา
ศึกษาและชุมชน
สัมพันธ 

อบรมพัฒนาความรูใหกับ
คณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
เทศบาลและผูแทนชุมชน 

50,000 สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

  - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ                
  - ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง วัสดุ

อุปกรณตางๆ ท่ีตองใชในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ และ
สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 

               

  - ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

               

  - สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนพฤษภาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครผููสอน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

จัดอบรมครูในสังกัดฯ ระดับ
ปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จํานวนประมาณ 
160-180 คน 

190,000 หองประชุม     
พระปรางค ชั้น 3 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมิถุนายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการรอบรูเรื่องเมืองเพชร 25,000 กองวิชาการฯ  
2 โครงการงานประเพณีแหเทียนพรรษา 200,000 กองการศึกษา  
3 โครงการวารสารการศึกษาทองถ่ิน 95,000 กองการศึกษา  
4 โครงการเทศบาลเมืองนาอยู สูเมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยูเย็นเปนสุข)  120,000 กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการปรับปรุงผังเมือง 2,050,000 สํานักการชาง  
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนมิถุนายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรอบรูเรื่อง
เมืองเพชร 
 

จัดกิจกรรมใหความรูแกเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปเก่ียวกับ
แหลงทองเที่ยวและสถานที่
สําคัญในเขตเทศบาล 
เพื่อใหสามารถทําหนาที ่
ผูนําเที่ยวหรือใหคําแนะนํา 
ดานการทองเที่ยวได 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  จัดซื้อ จัดจาง วัสดุอุปกรณ
ตางๆ ที่ตองใชในการจัด
กิจกรรมในโครงการและสงกอง
คลังดําเนินการตามระเบียบฯ 
-  จัดอบรมใหความรู 
ดานการทองเที่ยวแกเด็ก 
และเยาวชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 50 คน 
-  สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

25,000 
 

สํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี    
และลงพ้ืนท่ีศึกษา
สถานท่ีทองเท่ียว
และสถานท่ีสําคัญ 

กอง 
วิชาการฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนมิถุนายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการงาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการฯ 

200,000 ณ บริเวณถนน     
สุรินทรฤาชัย 

(ถนน 18 เมตร) 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนมิถุนายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการวารสาร
การศึกษาทองถ่ิน 

- จัดทําวารสารการศึกษา
ทองถ่ินของโรงเรียนในสังกัดฯ 
4 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(วัดโคก) และศูนยเยาวชน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  
จํานวน 3,400 ฉบับ/ป 

95,000 1. โรงเรียนในสังกัด
ท้ัง 4 แหง 

2. ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนมิถุนายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเทศบาล
เมืองนาอยู  
สูเมืองไทยแข็งแรง 
(สังคมอยูเย็นเปนสุข) 
 
 

- จัดกิจกรรมพัฒนาทําความ
สะอาดและปรับปรุงคุณภาพ
น้ําแมน้ําเพชรบุรี  
โดยใชจุลินทรียบําบัด  
จํานวน 2 ครั้ง  
- จัดนิทรรศการ 

ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ครั้ง 

120,000 ถนนริมน้ําขางจวน
ผูวาราชการ 

จังหวัดเพชรบุรีและ
ริมแมน้ําเพชรบุรี 

 

กอง 

สาธารณสุขฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนมิถุนายน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปรับปรุง 
ผังเมือง 

 

ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
เพชรบุรี 

2,050,000 

 
พ้ืนท่ีภายในเขต 

ผังเมืองรวม
เพชรบุรี 

สํานัก 
การชาง 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการอบรมจรยิธรรม (คายพุทธบุตร)             100,000 กองการศึกษา  
2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 400,000 กองการศึกษา  
3 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 50,000 กองการศึกษา  
4 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 150,000 กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน 300,000 กองสวัสดิการฯ  
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนกรกฎาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 
 

โครงการอบรม
จริยธรรม            
(คายพุทธบุตร)             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

100,000 วัดขอยและ
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมือง

เพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนกรกฎาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภท
ตางๆ 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการฯ 

400,000 สนามกีฬา 
ในเขตเทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนกรกฎาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ  
 3. แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

จัดนิเทศติดตาม ตรวจสอบ
การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัด  
ท้ัง 4 แหง 

50,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท้ัง 4 แหง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

152 

แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนกรกฎาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 4. แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ก.ย
. 

4 โครงการอบรม
อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ  
 
 

- นําเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติดําเนินการ 
- ประชุมชี้แจง อสม.  
เจาหนาท่ี และผูเก่ียวของ 
- จัดอบรมอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ 
- สรปุและประเมินผล
โครงการ 
 

150,000 ศูนยดูแลสุขภาพ  
ผูสูงวัย เทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนกรกฎาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชน 

 

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา
พ้ืนเมือง กีฬาสากลระหวางชุมชน
ท้ัง 17 ชุมชน เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ดานกีฬาและนันทนาการ รณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 - ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
จัดการแขงขันกีฬา 
- ขออนุมัติจัดทําคําสั่ง
คณะกรรมการและเจาหนาท่ี 
จัดการแขงขันกีฬา 
 - จัดทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหตางๆ  
 - สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
 - ขออนุมัติยืมเงิน 
 - ดําเนินงานจัดทําการแขงขัน
กีฬาชุมชน 
 - สรุปผลและประเมินโครงการ 

300,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สวัสดิการฯ 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดือนสิงหาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการวันเยาวชนแหงชาต ิ 200,000 กองการศึกษา  
2 โครงการเชิดชูครูชาง ครูศิลป ศิลปนเมืองเพชร 120,000 กองการศึกษา  
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนสงิหาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 
 
 

โครงการวันเยาวชน
แหงชาต ิ

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- สงกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 

200,000 หองประชุม
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุร ีเดือนสงิหาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการเชิดชูครูชาง 
ครูศิลป ศิลปน    
เมืองเพชร 

1. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของครูชางครูศิลป และศิลปน
เมืองเพชร จํานวน 2 วัน  
2. จัดพิธมีอบโลเกียรติคุณ  
จํานวน 20 ราย  
3. เด็ก เยาวชน ประชาชน
รวมโครงการจํานวนประมาณ 
400 คน  

120,000 หองประชุม 
พระปรางค ชั้น 3 

กอง
การศึกษา 

            

 


	บัญชีสรุปจำนวนโครงการ
	บ-ช แยกแผนงาน
	ครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โรงเรียน
	ผด.01


