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บทนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 และ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา  
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานและปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  

 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.   เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่เขต

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. เพ่ือให้สามารถประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
4. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีรวบรวมแผนงาน/โครงการ

พัฒนาของเทศบาล หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ      
ที่ดำเนินการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
เทศบาลเมืองเพชรบุรีพิจารณา 

3. ผู ้บร ิหารเทศบาลเมืองเพชรบุร ีประกาศเป็นแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. ปิดประกาศแผนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับตั ้งแต่วันที ่ประกาศ  
และปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2. เทศบาลฯ สามารถประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
3. เทศบาลฯ มีกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาที ่ช ัดเจน หน่วยงานสามารถเตรียม        

ความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า 
4. ประชาชนสามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 



สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 

บทนำ  
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - แผนงาน 1 
  - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
11 

  - โครงการเงนิอุดหนนุกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 12 

  - โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 

  - โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนตุลาคม  18 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนพฤศจกิายน 58 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนธันวาคม 81 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนมกราคม 91 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนกมุภาพันธ์ 108 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนมนีาคม 116 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนเมษายน 125 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนพฤษภาคม 131 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนมถิุนายน 139 

 - โครงการทีเ่ริ่มดำเนินการในเดอืนกรกฎาคม 143 

 - โครงการจากเงนิอดุหนุนกองทุนเพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวไทย 147 

  - โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 149 

  - โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 158 
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1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี ตุลาคม (21) 1,000,000
2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี มกราคม (92) 50,000
3 โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (22) 1,500,000
4 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (23) 1,500,000
5 โครงการวันเทศบาล มีนาคม (117) 50,000
6 โครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการจราจรของสถานีต ารวจภูธรเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (24) 100,000

7 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายให้แก่ประชาชน พฤษภาคม (132) 20,000
8 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน พฤษภาคม (133) 35,000

4,255,000

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

0

3. แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
1 โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด เมษายน (126) 30,000
2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กรกฎาคม (144) 50,000
3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT,LAS) กุมภาพันธ์ (109) 40,000
4 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น มกราคม (93) 60,000
5 โครงการวารสารการศึกษาท้องถ่ิน มิถุนายน (140) 95,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  0  โครงการ

งานบริหารงานท่ัวไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 8 โครงการ
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3. แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
6 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ินระดับประเทศ ตุลาคม (25) 50,000
7 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ มีนาคม (118) 300,000
8 โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์วัดโคก) ตุลาคม (26) 25,000
9 โครงการจัดท าแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย ตุลาคม (27) 250,000
10 โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ ตุลาคม (27) 400,000
11 โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน มีนาคม (119) 20,000
12 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี พฤษภาคม (134) 200,000
13 โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ ธันวาคม (82) 30,000
14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) พฤศจิกายน (60) 25,103,170
15 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ตุลาคม (28) 950,000
16 ค่าอาหารเสริม (นม) ตุลาคม (28) 7,243,240
17 โครงการก่อสร้างร้ัวสแตนเลสรอบโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ พฤศจิกายน (60) 250,000
18 โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กช้ันเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
ตุลาคม (29) 5,000,000

19 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กุมภาพันธ์ (110) 320,000
20 โครงการปรับปรุงห้องน้ าตึกอนุบาล ช้ัน 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ พฤศจิกายน (61) 200,000
21 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มกราคม (94) 6,228,000

งานระดับมัธยมศึกษา
22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) พฤศจิกายน (62) 2,026,580

48,870,990

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  22  โครงการ
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4. แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานโรงพยาบาล
1 โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง ตุลาคม (30) 200,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
2 โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม พฤศจิกายน (63) 400,000
3 โครงการคีรีร่วมใจ เล่ือมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) เมษายน (127) 40,000
4 โครงการชุมชนยุคใหม่ ห่างไกลบุหร่ี มกราคม (95) 20,000
5 โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข มีนาคม (120) 150,000
6 โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ ธันวาคม (83) 30,000
7 โครงการฝึกอบรมผู้น าเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จ๋ิว) กุมภาพันธ์ (111) 300,000
8 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข พฤศจิกายน (64) 340000
9 โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน” ตุลาคม (31) 450,000
10 โครงการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE พฤษภาคม (135) 300,000
11 โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ตุลาคม (32) 800,000
12 โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตุลาคม (33) 50,000
13 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ธันวาคม (83) 40,000
14 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มกราคม (96) 200,000
15 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค พฤศจิกายน (65) 20,000
16 โครงการรณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ธันวาคม (84) 80,000
17 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน พฤษภาคม (136) 30,000
18 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย ตุลาคม (34) 700,000
19 โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง พฤศจิกายน (66) 300,000
20 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตุลาคม (35) 30,000
21 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี พฤศจิกายน (67) 20,000
22 โครงการสุขภาพดี วิถีไทย มกราคม (97) 450,000
23 โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย ตุลาคม (36) 20,000
24 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กรกฎาคม (145) 300,000
25 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตุลาคม (37) 50,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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4. แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
26 โครงการเทศบาลรักษ์ไต ห่วงใยผู้ป่วยเร้ือรัง ตุลาคม (38) 50,000
27 โครงการบริการสุขภาพท่ีบ้าน (Home Health Care Services) ตุลาคม (39) 50,000
28 โครงการประเมินความเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเร้ือรังในศูนย์บริการสาธารณสุข ตุลาคม (40) 50,000
29 โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตุลาคม (41) 50,000
30 โครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ตุลาคม (42) 100,000
31 โครงการให้ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข
ตุลาคม (43) 50,000

5,670,000

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีเทศบาล ตุลาคม (44) 500,000
2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ตุลาคม (45) 200,000
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตุลาคม (46) 100,000

800,000

6. แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานไฟฟ้าถนน
1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนสุรินทรฦๅชัยและถนนวัดธ่อ มกราคม (98) 5,400,000
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าพุ บริเวณถนนด าเนินเกษม ธันวาคม (85) 500,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
3 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ท่ี ทาง และสถานท่ีสาธารณะ ตุลาคม (47) 30,000
4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตุลาคม (48) 150,000

งานบ าบัดน  าเสีย
5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณซอยแยกถนนราชเสวก ธันวาคม (86) 280,000

6,360,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  5  โครงการ

รวม  3  โครงการ

รวม 31 โครงการ
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7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน พฤศจิกายน (68) 300,000
2 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตุลาคม (49) 216,000
3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล มกราคม (99) 100,000
4 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว) มกราคม (100) 300,000
5 โครงการจัดท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง ตุลาคม (50) 30,000
6 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ธันวาคม (87) 20,000
7 โครงการปลูกผักสวนครัว ร้ัวกินได้ ปลอดสารพิษ เมษายน (128) 30,000
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน พฤศจิกายน (69) 100,000
9 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ มีนาคม (121) 100,000
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน พฤศจิกายน (70) 800,000
11 โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน พฤษภาคม (137) 300,000
12 โครงการอบรมการท าขนมไทยเป็นอาหารว่าง (ชุมชนหน้าพระลาน) พฤศจิกายน (70) 20,000
13 โครงการอบรมการท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาเอนกประสงค์ (ชุมชนชีสระอินทร์) พฤศจิกายน (71) 20,000
14 โครงการอบรมการท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาเอนกประสงค์ (ชุมชนพระปรางค์) พฤศจิกายน (71) 20,000
15 โครงการอบรมการท าน้ าหอมและน้ ายาล้างจาน (ชุมชนนามอญ) พฤศจิกายน (72) 20,000
16 โครงการอบรมการท ายาหม่องครีมและยาหม่องน้ า (ชุมชนวัดเกาะ) พฤศจิกายน (72) 20,000
17 โครงการอบรมการท ายาหม่องสมุนไพร (ชุมชนไร่ขิง) พฤศจิกายน (73) 20,000
18 โครงการอบรมการท าสบู่สมุนไพรและยาสระผมสมุนไพร (ชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก) พฤศจิกายน 73) 20,000
19 โครงการอบรมการท าสบู่สมุนไพรและสบู่ใยบวบ (ชุมชนพระนครคีรี) พฤศจิกายน 74) 20,000
20 โครงการอบรมการท าสบู่สมุนไพรและหมอนรองคอ (ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์) พฤศจิกายน (74) 20,000
21 โครงการอบรมการท าหมอนรองคอและเบาะรองน่ัง (ชุมชนไร่รอ) พฤศจิกายน (75) 20,000
22 โครงการอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้าลดโลกร้อน (ชุมชนวัดลาด) พฤศจิกายน (75) 20,000
23 โครงการอบรมการสกรีนเส้ือยืดชุมชน (ชุมชนทรัพย์สิน) พฤศจิกายน (76) 20,000
24 โครงการอบรมงานประดิษฐ์การท านาฬิกาแขวน (ชุมชนสุรินทรฦๅชัย) พฤศจิกายน (76) 20,000
25 โครงการอบรมท าท่ีนอนปิคนิคลูกระนาด (ชุมชนรามราชนิเวศน์) พฤศจิกายน (77) 20,000
26 โครงการอบรมท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาเอนกประสงค์ (ชุมชนต้นมะม่วง) พฤศจิกายน (77) 20,000
27 โครงการอบรมท าสเปรย์ตะไคร้หอมและยาดมยาหม่องสมุนไพร (ชุมชนท่าหิน) พฤศจิกายน (78) 20,000
28 โครงการอบรมท าหอยจ้อทะเลและขนมบ้าป่ินมะพร้าวอ่อน (ชุมชนจันทราวาส) พฤศจิกายน (78) 20,000

2,636,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  28  โครงการ
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8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตุลาคม (51) 650,000
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กรกฎาคม (146) 400,000
3 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเยาวชนและประชาชน มิถุนายน (141) 200,000
4 โครงการถนนคนเดิน กุมภาพันธ์ (112) 200,000
5 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ มีนาคม (122) 150,000
6 โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ มีนาคม (122) 50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
7 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา มิถุนายน (142) 150,000
8 โครงการงานวันครู พฤศจิกายน (79) 30,000
9 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน ธันวาคม (88) 200,000
10 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ตุลาคม (52) 50,000
11 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตุลาคม (52) 200,000
12 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ มีนาคม (123) 350,000
13 โครงการเรียนรู้งานปูนป้ัน พฤษภาคม (138) 120,000
14 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ธันวาคม (88) 300,000
15 โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) มิถุนายน (142) 100,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
16 โครงการยลงานศิลป์ ถ่ินช่างเมืองเพชร เย่ียมวัด ชมวัง มีนาคม (124) 20,000

3,170,000

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราชด าริห์ กุมภาพันธ์ (113) 8,900,000
2 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ ซอยทรัพย์สิน 4 และซอยทรัพย์สิน 4/2 กุมภาพันธ์ (114) 3,100,000
3 โครงการจ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (53) 500,000

12,500,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  16  โครงการ

รวม  3  โครงการ
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10. แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(เดือน/หน้า)

งบประมาณ

งานโรงฆ่าสัตว์
1 โครงการเขียงสะอาด เน้ือสัตว์ปลอดภัย ตุลาคม (54) 20,000
2 โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ ตุลาคม (55) 200,000

220,000
84,481,990

ล าดับ
ท่ี งบประมาณ

*1 3,383,300
*2 3,254,600

6,637,900
91,119,890

* หมายเหตุ  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ฯ ท้ัง 2 โครงการ มีการด าเนินการในหลายแผนงาน

รวม  2  โครงการ
รวมทั งสิ น  10  แผนงาน จ านวน 118 โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าส านักงานฯ จ านวน 26 รายการ
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จ านวน  9 รายการ

รวม  2  โครงการ
รวมทั งสิ น  120  โครงการ
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ล าดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณ

1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร ส านักปลัดฯ 5,000

จ านวน 1 ตัว

2 โต๊ะหมู่บูชา 9 ราคา 8,500 บาท/ชุด จ านวน 2 ชุด ส านักปลัดฯ 17,000

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพ - ส านักปลัดฯ 44,000

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000 บาท/เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ส านักปลัดฯ 575,000

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา จ านวน 1 คัน

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * กองวิชาการฯ 22,000

(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

6 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ กองวิชาการฯ 8,000

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง กองวิชาการฯ 2,500

8 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  กองคลัง 6,300

ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง
9 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองคลัง 34,400

ราคา 4,300 บาท/เคร่ือง จ านวน 8 เคร่ือง

10 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จ านวน 1 คัน ส านักการช่าง 1,075,000
11 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ราคา 17,500 บาท/เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง ส านักการช่าง 35,000

12 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) ราคา 9,500 บาท/เคร่ือง ส านักการช่าง 28,500
จ านวน 3 เคร่ือง

13 เคร่ีองเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง ส านักการช่าง 55,000

14 เคร่ืองเจียร ราคา 6,300 บาท/เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง ส านักการช่าง 12,600

15 เคร่ืองสกัดคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง ส านักการช่าง 20,000

1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าส านักงานฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ล าดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณ
16 สว่านกระแทกคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง ส านักการช่าง 3,000
17 ประตูเหล็กหล่อ Gate Valve ส านักการช่าง 1,300,000
18 ตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้ ส านักการช่าง 6,000
19 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว ส านักการช่าง 5,000
20 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย - ส านักการช่าง 68,000

กว่า 19 น้ิว) จ านวน 4 เคร่ือง ราคา 17,000 บาท/เคร่ือง
21 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ส านักการช่าง 15,000
22 เคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ส านักการช่าง 8,000

(InkTank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
23 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 ส านักการช่าง 15,000

(38หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง
24 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท/เคร่ือง ส านักการช่าง 10,000

จ านวน 4 เคร่ือง
25 ตู้ 2 บานเปิดมือจับบิด จ านวน 1 ตู้ ส านักการช่าง 6,000
26 ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง จ านวน 1 ตู้ ส านักการช่าง 7,000

3,383,300รวม  26  รายการ

1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าส านักงานฯ (ต่อ)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ล าดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณ
1 โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 40 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดแก่นเหล็ก
72,000

2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ 
จ านวน 1 ห้อง

โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก

1,800,000

3 จอประชาสัมพันธ์ Digital Signage Kiosk 
Touch Screen 55” จ านวน 5 เคร่ือง

โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง

380,000

4 โต๊ะเด่ียวพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 100 ชุด โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส

150,000

5 กล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 4 ตัว

โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส

132,000

6 ระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมติดต้ังอินเทอร์เน็ต 18 จุด 
และวางระบบ Network

โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส

218,000

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 20 เคร่ือง

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์

440,000

8 เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 2 เคร่ือง โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์

12,600

9 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 20 เคร่ือง โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์

50,000

3,254,600

2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  9  รายการ
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แผนงาน จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั งหมด

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 6.66 4,255,000 4.67
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - -
3. แผนงานการศึกษา 22 18.33 48,870,990 53.64
4. แผนงานสาธารณสุข 31 25.83 5,670,000 6.22
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.50 800,000 0.88
6. แผนงานเคหะและชุมชน 5 4.17 6,360,000 6.98
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28 23.33 2,636,000 2.89
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 13.33 3,170,000 3.48
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 2.50 12,500,000 13.72
10. แผนงานการพาณิชย์ 2 1.67 220,000 0.24
* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าส านักงานฯ 1 0.84 3,383,300 3.71
* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 0.84 3,254,600 3.57

รวม 120 100 91,119,890 100

* หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ฯ มีการด าเนินการในหลายแผนงาน

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน
1 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าเพชรบุรี 

เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวส าหรับคนท้ังมวล (Tourism for all)
ธันวาคม (148) 2,840,000

2,840,000
2,840,000รวมทั งสิ น  1  โครงการ

เงินอุดหนุนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย

รวม  1  โครงการ
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไป
1 โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายส่ือสารภายในพ้ืนท่ีของส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (150) 380,000
2 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (150) 850,000

1,230,000

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / ครุภัณฑ์
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

*1 รถบดล้อเหล็กอัดส่ันสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

พฤศจิกายน (152) 1,350,000

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ต้ังแต่ถนนคีรีรัถยาถึงแม่น้ าเพชรบุรี กุมภาพันธ์ (156) 4,500,000

*3 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จ านวน 1 คัน ตุลาคม (151) 2,400,000
*4 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า  จ านวน 1 คัน พฤศจิกายน (153) 6,900,000

5 โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริมแม่น้ าเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ 
พร้อมก่อสร้างอาคารประตูน้ า

กุมภาพันธ์ (157) 4,000,000

*6 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า 5.5 kw 
พร้อมติดต้ังบริเวณถนนนามอญ (ครุภัณฑ์การเกษตร)

มกราคม (154) 480,000

*7 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KVA. พร้อมติดต้ังส าหรับเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
บริเวณถนนนามอญ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)

มกราคม (154) 300,000

19,930,000

ล าดับ
ท่ี

ครุภัณฑ์
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

*1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) มกราคม (155) 3,500,000
3,500,000

24,660,000

หมายเหตุ   * หมายเลข  หมายถึง  ครุภัณฑ์

รวมทั งสิ น  4  โครงการ และครุภัณฑ์  6  รายการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งานบ าบัดน  าเสีย

รวม  2  โครงการ และครุภัณฑ์  5  รายการ

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  2 โครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน

รวม  1  รายการ
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

ครุภัณฑ์
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไป
*1 พัดลมไอเย็น  จ านวน 6 ตัว ตุลาคม (162) 141,000
*2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 1 ชุด
ตุลาคม (162) 22,000

*3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ราคา 2,500 บาท/เคร่ือง จ านวน 8 เคร่ือง ตุลาคม (162) 20,000
*4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 1 เคร่ือง
ตุลาคม (162) 8,000

191,000

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / ครุภัณฑ์
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
*1 เก้าอ้ีขนาดกว้าง 58 ลึก 55 สูง 115 ถึง 127ซม. จ านวน 1 ตัว ตุลาคม (163) 4,800
*2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 1 ชุด
ตุลาคม (163) 22,000

*3 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง ตุลาคม (163) 2,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

*4 เก้าอ้ีปรับระดับพนักพิงขนาดกว้าง 58 ลึก 55 สูง 97 ถึง 109 ซม. จ านวน 1 ตัว ตุลาคม (166) 3,200
*5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ตุลาคม (166) 4,300
*6 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU พร้อมติดต้ัง

ราคา 51,200 บาท/เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
มีนาคม (187) 102,400

*7 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. ราคา 1,790 บาท/ตัว จ านวน 15 ตัว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

มีนาคม (187) 26,850

*8 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. ราคา 1,390 บาท/ตัว จ านวน 15 ตัว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

มีนาคม (188) 20,850

*9 เก้าอ้ีน่ังโครงเหล็กชุบโครเมียม มีพนักพิงเบาะนวม ราคา 600 บาท/ตัว จ านวน 50 ตัว 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

พฤษภาคม (188) 30,000

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานการศึกษา

รวม  4  รายการ
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ / ครุภัณฑ์
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

*10 เคร่ืองเล่นสนาม 1 ชุด ประกอบด้วยชิงช้าพาฝัน จ านวน 2 ช้ิน กระดานล่ืน จ านวน 1 ช้ิน ตุลาคม (166) 57,500
*11 โต๊ะเขียนเด็กอนุบาล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. 

สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม.จ านวน 12 ตัว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
กุมภาพันธ์ (185) 38,400

12 โครงการปรับปรุงสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์วัดโคก) ตุลาคม (164) 165,000
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
ตุลาคม (165) 570,000

14 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 6 
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

มกราคม (174) 610,000

15 โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ธันวาคม (173) 140,000
16 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
มกราคม (174) 150,000

*17 รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ท่ีน่ัง (แบบดีเซล) จ านวน 1 คัน 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

กุมภาพันธ์ (185) 3,000,000

18 โครงการปรับปรุงห้องน้ าโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พฤศจิกายน (171) 150,000
19 โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 4 

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
พฤศจิกายน (172) 150,000

*20 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
ราคา 17,000 บาท/เคร่ือง จ านวน 4 เคร่ือง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

มกราคม (175) 68,000

*21 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

มกราคม (175) 8,600

*22 ระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมติดต้ังอินเทอร์เน็ต 18 จุด และวางระบบ Network 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

มกราคม (175) 218,000

5,542,500

งานระดับมัธยมศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานการศึกษา (ต่อ)
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  7  โครงการ และครุภัณฑ์  15  รายการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ท่ี

ครุภัณฑ์
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
*1 โต๊ะไม้ขนาด 150x75x75 cm จ านวน 2 ตัว ตุลาคม (167) 10,000
*2 เก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 65x70x100 cm จ านวน 3 ตัว ตุลาคม (167) 7,500
*3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 1 ชุด
ตุลาคม (167) 22,000

*4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 1 ชุด ตุลาคม (168) 22,000
*5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง ตุลาคม (168) 6,300
*6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 เคร่ือง ตุลาคม (168) 2,500

70,300

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / ครุภัณฑ์
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

1 โครงการก่อสร้างถนนซอยแยกถนนด าเนินเกษม บริเวณบ้านเลขท่ี 373 มกราคม (176) 380,000
2 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขท่ี 44/1 ซอยแยกซอยหมู่บ้านปึกเตียนวิลล่า มกราคม (177) 110,000

งานสวนสาธารณะ
*3 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ ส าหรับจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด

(ครุภัณฑ์อ่ืน)
มกราคม (178) 530,000

*4 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายและเคร่ืองเด็กเล่นแทนของเดิมท่ีช ารุด 
บริเวณสวนสุขภาพในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ส าหรับจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
และเคร่ืองเด็กเล่น จ านวน 6 ชุด (ครุภัณฑ์อ่ืน)

มกราคม (178) 450,000

*5 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จ านวน 1 คัน ตุลาคม (169) 2,400,000

6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนด ารงรักษ์ กุมภาพันธ์ (186) 11,000,000
*7 ตู้เช่ือม ขนาด 300 แอมป์ จ านวน 1 ตู้ มกราคม (179) 23,000
*8 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง มกราคม (179) 16,000

14,909,000

งานบ าบัดน  าเสีย

รวม  3  โครงการ และครุภัณฑ์  5 รายการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม  6  รายการ
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ / ครุภัณฑ์
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
*1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

ราคา 30,000 บาท/เคร่ือง จ านวน 5 เคร่ือง
มกราคม (180) 150,000       

*2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
ราคา 17,000 บาท/เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง

มกราคม (181) 34,000         

*3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง มกราคม (182) 54,000         

*4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท/เคร่ือง 
จ านวน 3 เคร่ือง

มกราคม (182) 45,000         

*5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง

มกราคม (183) 15,000         

*6 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

มกราคม (183) 8,000           

*7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ราคา 2,500 บาท/เคร่ือง จ านวน 4 เคร่ือง มกราคม (184) 10,000         

8 โครงการจ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (170) 500,000       
816,000      

21,528,800  

หมายเหตุ   * หมายเลข  หมายถึง  ครุภัณฑ์

รวม  1  โครงการ และครุภัณฑ์  7  รายการ
รวมทั งสิ น  11  โครงการ และครุภัณฑ์  37  รายการ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 

 
 
 
 

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี 1,000,000 สำนักปลัดเทศบาล  
2 โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1,500,000 สำนักปลัดเทศบาล  
3 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1,500,000 สำนักปลัดเทศบาล  
4 โครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี 100,000 สำนักปลัดเทศบาล  
5 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 50,000 กองการศึกษา  
6 โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก) 25,000 กองการศึกษา  
7 โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย 250,000 กองการศึกษา  
8 โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ 400,000 กองการศึกษา  
9 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 950,000 กองการศึกษา  
10 ค่าอาหารเสริม (นม) 7,243,240 กองการศึกษา  
11 โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 5,000,000 กองการศึกษา  
12 โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
13 โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน” 450,000 กองสาธารณสุขฯ  
14 โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 800,000 กองสาธารณสุขฯ  
15 โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
16 โครงการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย 700,000 กองสาธารณสุขฯ  
17 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 30,000 กองสาธารณสุขฯ  
18 โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

19 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
20 โครงการเทศบาลรักษ์ไตห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
21 โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services) 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
22 โครงการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
23 โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
24 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน  100,000 กองสาธารณสุขฯ  
25 โครงการให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

ไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข  
50,000 กองสาธารณสุขฯ  

26 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาล 500,000 กองสวัสดิการฯ  
27 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 200,000 กองสวัสดิการฯ  
28 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 100,000 กองสวัสดิการฯ  
29 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ 30,000 กองสาธารณสุขฯ  
30 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 150,000 กองสาธารณสุขฯ  
31 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 216,000 กองสวัสดิการฯ  
32 โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 30,000 กองสวัสดิการฯ  
33 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 650,000 กองการศึกษา  
34 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 50,000 กองการศึกษา  
35 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000 กองการศึกษา  
36 โครงการจ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 500,000 สำนักการช่าง  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

37 โครงการเขียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
38 โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
39 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานฯ  จำนวน 2 รายการ 40,700 กองคลัง  

 
  **หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 103) 
 
 
 
 
 
 

 - จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและตอบสนอง
ภารกิจ ถวายเป็นพระราช
กุศลของพระมหากษัตริย์ทุก
พระองค์ 
- เสนอโครงการฯ เพ่ือขอ
อนุมัติ 
 - ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 - สรุปและติดตามผล 
 

1,000,000 พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง 
 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัต ิงานของพนักงาน
เทศบาล  ล ู กจ ้ า งประจำและ
พนักงานจ้าง 
 - จ ัดก ิจกรรมให้บ ุคลากรของ
เทศบาลได ้ เข ้าว ัด ทำบ ุญและ
ปฏ ิบ ัต ิ ธรรมในว ันสำค ัญทาง
ศาสนา 
 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ
ทา ง ร ่ า ง ก ายและจ ิ ต ใ จ  เ ช่ น  
การออกกำลัง 
 - จัดทัศนศึกษาดูงานองค์กรที่
ประสบความสำ เร ็ จด ้ านการ
บริหารจัดการที่ดี 
 - จัดกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงาน 

1,500,000  - สำนักงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
 - ทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานทีต่่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมฝึกอบรม 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 104) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 
เมืองเพชรบุรีให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรมและถูกต้องตามขั้นตอน
กฎหมาย 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - ส ่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 - สรุปและติดตามประเมินผล
โครงการ 
 

1,500,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการเงินอุดหนุน
ด้านการจัดการจราจร
ของสถานีตำรวจภูธร
เมืองเพชรบุรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 107) 
 
 
 
 
 

สำหร ับจ ่ายเป ็น เง ินสน ับสนุน 
ค่าจัดซื ้อแบบพิมพ์ใบสั ่งสำหรับ 
ใช้ในงานจราจร 
- จัดทำบันทึกข้อตกลง 
- จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงาน
โครงการเงินอุดหนุน 
- จัดทำฎีกาเบิกเงินอุดหนุนให้แก่ 
ผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
- ต ิดตามรายงานผลการใช้จ ่าย 
เงินอุดหนุน 

100,000 ภายในเขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 121) 
 

1. นักเรียนในสังกัดฯ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  
30 คน เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนไปแข่งขันโครงการคนเก่งใน 
โรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ 
2. จัดส่งตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
แข่งขันโครงการคนเก่งท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
 

50,000 ห้องประชุม 
พระปรางค์ 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
วันสำคัญต่างๆ  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
(ศูนย์วัดโคก) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 121) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ  
วันเด็ก วันไหว้ครู และวันเฉลิม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ที่ดีงาม 
- จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัด
โครงการ 
- จัดทำโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการและนำเสนอ 
- จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- สรุปและติดตามผล 
 

25,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 
(ศูนย์วัดโคก) 

 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดทำแบบฝึก 
ทักษะบูรณาการ 
ระดับปฐมวัย 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 121) 
 

1.จัดพิมพ์แบบฝึกพัฒนาทักษะด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 
 - อนุบาล 1 จำนวนประมาณ 1,100 เล่ม/ปี 
 - อนุบาล 2 จำนวนประมาณ 1,300 เล่ม/ปี 
 - อนุบาล 3 จำนวนประมาณ 1,800 เล่ม/ปี 
2.พิมพ์แบบบันทึกพัฒนาการ ระดับอนุบาล  
1-3, พิมพ์สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
ระดับอนุบาล 1-3 
 

250,000 โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

 

            

8 โครงการจัดส่งนักเรียน 
และครูในสังกัด 
เทศบาลฯ เข้าร่วม 
กิจกรรมในประเทศและ 
ต่างประเทศ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 122) 
 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบฯ 
- ดำเนินจัดทำกิจกรรมตามโครงการฯ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

400,000 ต่างจังหวัดหรือ 
ต่างประเทศ 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสอนภาษาจีน 
ในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 124) 
 

1.จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
2.จัดพิมพ์แบบเรียนภาษาจีน 
และแบบฝึกหัดเขียนภาษาจีน  
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน
ทุกระดับชั้น 
3.จัดให้มีชั่วโมงการเรียนการสอน
ภาษาจีนโรงเรียนในสังกัดฯ 

950,000 โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

 

            

10 ค่าอาหารเสริม (นม) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 125) 
 

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองเพชรบุรีทั้ง 4 แห่ง ,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี , โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 

7,243,240 - โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ทั้ง 4 แห่ง   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

 

            

 
 



 
 

29 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการก่อสร้าง 
อาคารโครงเหล็ก 
ชั้นเดียวมุงหลังคา 
เมทัลชีท 
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 128) 
 

- จัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร 
โครงเหล็กชั้นเดียวมุงหลังคา 
เมทัลชีท 
- สำรวจ/ออกแบบ/ประมาณการ 
- ส่งกองคลังดำเนินการระเบียบ 
งานพัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

5,000,000 สนามหน้าเสาธง 
โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดแก่นเหล็ก 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานโรงพยาบาล 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการทันตกรรม
เฝ้าระวัง 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 136) 
 
 
 
 
 

- ตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษา
ในหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 
- ตรวจฟัน,เคลือบฟลูออไรด์, 
อุดฟัน,ขูดหินปูนนักเรียนโรงเรียน
ที่รับผิดชอบ 5 โรงเรียน 
- นักเรียนแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน ที่โรงเรียน 5 โรงเรียน 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
 

200,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

31 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการพัฒนา
เครือข่าย  
“ชมรมอายุยืน”  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 140) 

 

- นำเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดำเนินการ 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
การจัดทำโครงการเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สัญจร 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและ
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
- ติดตามเยี่ยมบ้านสมาชิก
ชมรมอายุยืน 
- นิเทศ ติดตาม สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
 

450,000 - ศสมช.เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงวัย เทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการพัฒนา
สุขภาพ 
ภาคประชาชน  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 140) 
 

 
 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟู
ความรู้ อสม. 
- อบรมเสริมความรู้ต่อเนื่อง  
2 เดือน/ครั้ง 
- ทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดำเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
 

800,000 - ศสมช. เขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม                    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการรณรงค์ชุมชน
เข้มแข็งป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 141) 
 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดทำ
โครงการ 
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เอกสาร 
- กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียน
และวัดปลอดลูกน้ำยุงลาย 
 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันเรื่อง โรคไข้เลือดออก
และค้นหานวัตกรรมในการ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย 
- สรุปผลการดำเนินงาน  
 

50,000 
 

 
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 
 
- สถานศึกษา 18 
แห่ง และวัด 29 แห่ง
ในเขตเทศบาลฯ 
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 4 แห่ง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา พัฒนา
สุขภาพผู้สูงวัย 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 142) 
 

 
 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
การดูแลสุขภาพและ 
ประเมินคัดกรอง ADL  
- จัดศึกษาเรียนรู้ 
นอกสถานที่ 
- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ 
ผู้สูงวัยใน ศสมช. 
- สรุปและประเมินผล 
 

700,000 - ศสมช. 
เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงวัยเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม                    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 143) 
 
 
 

- จัดทำโครงการ 
- สำรวจข้อมูลเด็กแรกเกิดและ
เด็กท่ีมาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 
และตดิตามเด็กมารับวัคซีน        
- จัดซื้อยาเวชภณัฑ์และวัสดุ
ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการเด็ก
ที่มารับวัคซีนท่ีศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- ให้บริการฉีดวัคซีนเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ทุกพฤหัสบดีที่ 3 
ของเดือน ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน    
ไข้หวัดใหญ ่
- สำรวจข้อมูลการรับวคัซีนและ
ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1, 5 
และ 6 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
 

30,000 
 

 
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

 
 
 
 
 

- ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 
 
 
- ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 4 แห่ง และ
โรงเรียนศึกษาปัญญา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

           

  
 



 
 

36 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ 
แต่งผม - เสริมสวย 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 143) 
  

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการแต่งผม–เสริมสวย  
- ตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาล
ร้านแต่งผม–เสริมสวย ในเขต
เทศบาลฯ  

20,000 หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
  

กอง 
สาธารณสุขฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 144) 
  

- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการอาหารและ
ผู้สัมผัสอาหารฯ จำนวน 
200 คน 
- เก็บตัวอย่างอาหาร/
สวอปภาชนะ อุปกรณ์ 
และมือผู้สัมผัสอาหาร 
ในสถานที่จำหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลฯ 
- จัดทำ/จัดหาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้าน 
การสุขาภิบาลอาหาร เช่น  
แผ่นพับ,ป้าย ฯลฯ 
  

50,000 - หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- สถานประกอบการ
ด้านอาหารในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

       

     

 
 
 
 



 
 

38 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการเทศบาลรักษ์ไต
ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 147) 
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ประสานงานวิทยากร 
- ค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ 
โรคไตเรื้อรังโดยใช้ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
- จัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติตัว 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน 
- นัดกลุ่มเสี่ยงตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการซ้ำ 
- สรุปผลการดำเนินงานและ
ประเมินผล 
 

50,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 



 
 

39 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการบริการสุขภาพ
ที่บ้าน (Home Health 
Care Services)  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 147) 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดซื้อเวชภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การให้การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน 
- เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านตามปัญหา 
ของผู้ป่วยและสอนญาติให้ความรู้ 
ในการดูแลผู้ป่วยทำการพยาบาล ได้แก่ 
เจาะเลือด, ฉีดยา,ทำแผล,เปลี่ยนสาย 
ให้อาหารเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ, 
วัดความดันโลหิต เป็นต้น  
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

50,000 17 ชุมชนใน 
เขตเทศบาลฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

        

            

 

 

  

 
 

 
 
 
 



 
 

40 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการประเมิน
ความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดในผู้ป่วยเรื้อรัง
ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 148) 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ 
- ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ จัดทำเอกสารในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 
- จัดการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วยเร้ือรังทุกรายที่มารับ 
การรักษา ณ ศูนย์บริการฯ โดยใช้เคร่ืองมือ
ตารางสี (Color chart) 
- รวบรวมผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
- จัดทำกิจกรรมกลุ่มอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายตามตารางที่กำหนด 
- สรุปผลการทำกิจกรรมกลุ่ม 
- จัดการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
และหลอดเลือดในผู้ป่วยเร้ือรัง ในกลุ่มเสี่ยงปาน
กลาง เสี่ยงสูง และเสีย่งสูงมากซ้ำหลังทำ
กิจกรรมกลุ่ม 6 เดือน โดยใช้ตารางสี 
- สรุปผลการดำเนนิงานและประเมินผล 

50,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          



 
 

41 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 148) 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ตรวจเลือดและปัสสาวะประจำปี 
ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
- ตรวจจอประสาทตา และตรวจเท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูงที่มารับ
การรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข  
พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการป้องกัน 
โรคแทรกซ้อน 
- สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล 
 

50,000 ศูนย์บริการ 
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 

 



 
 

42 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

24 โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่สู่ชุมชน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 148) 
  
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือเตรียม
ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในการ 
ออกหน่วยร่วมกับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
และการออกหน่วยปฐมพยาบาล 
- ร่วมออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่  
โดยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น, 
วัดความดันโลหิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
ผู้รับบริการ และออกหน่วยปฐมพยาบาล
ตามกิจกรรมของเทศบาล 
- ออกหน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน 
การเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วมฉับพลันใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ถ้ามี) 
- สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล 
 

100,000 17 ชุมชนใน 
เขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          

 

 



 
 

43 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการให้ความรู้เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูงในศูนย์บริการ
สาธารณสุข  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 148) 
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ประสานงานวิทยากร 
- จัดทำกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง            
ไขมันในเลือดสูง 
- สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล 
 

50,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

44 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่
เทศบาล 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 153) 
 
 
 
 

- ช่วยเหลือสงเคราะห์ 
ประชาชนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนทุกข์ยาก 
ทางสังคม ซึ่งมีความจำเป็น
เร่งด่วน ไร้ซึ่งทรัพย์สิน  
สิ่งของหรือรายได้ สำหรับ
การยังชีพ ขาดที่พ่ึงพาอาศัย  
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ทั้ง 17 ชุมชน เพ่ือให้ม ี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

500,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

45 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบสาธารณภัย 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 153) 
 
 
 

- มอบทุนจัดซื้อและจัดหา 
เครื่องอุปโภค บริโภค  
มอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ทั้ง 17 ชุมชน 
เพ่ือป้องกันและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ  
 

200,000 ภายใน 
เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

46 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 153) 
 
 
 
 
 
 
 

- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำ
ข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ การรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 
- ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้
ชุมชนทราบ 
 

100,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 

 
 
 
 



 
 

47 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการพัฒนารักษา
ความสะอาด ที่ ทาง 
และสถานที่สาธารณะ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 162) 
 
  

- จัดกิจกรรมพัฒนารักษา
ความสะอาดที่ทางและ
สถานที่สาธารณะ โดยจ่าย
เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ป้ายรณรงค์ 
ห้ามทิ้งขยะ 
- ดำเนินกิจกรรมถนนปลอด
ถังขยะ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์และ
พัฒนารักษาความสะอาด ที่ 
ทางและสถานที่สาธารณะ 
โดยกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  

30,000 - เขตเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
- ถนนโดยรอบ
อุทยาน ร.4 
- เขตเทศบาลฯ  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

  

     

       
 
 
 
 
 



 
 

48 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการรณรงค์ 
คัดแยกขยะ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 162) 
 
 
 
 
 
 
 
  

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์เก่ียวกับการลดและ 
คัดแยกขยะ 
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ 
และจัดเก็บขยะอันตราย 
- กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ 
การคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
ในโรงเรียน 
- กิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” 
 
- กิจกรรม “ห่วงอะลูมิเนียม  
เพ่ือขาเทียม สำหรับเธอ”  
- กิจกรรมรับสมัครอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์รับซื้อ 
ขยะรีไซเคลิเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- กิจกรรมรับบริจาคกล่องยูเอชที 

150,000 - เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 17ชุมชน 
- โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 4 แห่ง 
 
- เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
- เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
- เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 17ชุมชน 
- เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

     

       
 



 
 

49 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 169) 
 
 
 
 
 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดประชุมคณะกรรมการ 
ชุมชนและประชาชนในชุมชน  
ทั้ง 17 ชุมชน จัดประชุม
ผู้บริหารพบแกนนำชุมชน 
เดือนละ 1 ครั้ง หรืออ่ืน ๆ  
ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ 
ภายในชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
- สรุปและประเมินผล 
 

216,000 ชุมชนในเขต 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

17 ชุมชน 
และสำนักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 

 
 
 
 



 
 

50 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทำ 
แผนแม่บทชุมชน
พ่ึงตนเอง 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 170) 
 
 
 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ประสานงานคณะทำงาน 
แผนชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน 
- จัดทำแผนแม่บทชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การสร้างแนวคิดเก่ียวกับการ 
ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข 
- สรุปและประเมินผล 

30,000 ชุมชนในเขต 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

17 ชุมชน 
และสำนักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

51 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 174) 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

650,000 สนามกีฬา 
เทศบาลนครนครปฐม 

กองการศึกษา             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

52 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 176) 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

50,000 
 

บริเวณหน้าเขาวัง 
ถนนราชวิถี 

กองการศึกษา             

35 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 176) 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

200,000 
 

บริเวณถนนข้างจวน
ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดเพชรบุรี 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 

โครงการจ้างออกแบบ
โครงการงานก่อสร้าง
ของเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 186) 

- จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการ
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจัดทำ
แบบแปลน และงานก่อสร้างพร้อม 
มีวิศวกรโยธาระดับสามัญ และ/หรือ
สถาปนิกฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนดฯ ลงนามรับรองแบบแปลนฯ 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 

500,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

54 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการพาณิชย์ 

งานโรงฆ่าสัตว์ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเขียงสะอาด 
เนื้อสัตว์ปลอดภัย 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 187) 
  

- กิจกรรมสำรวจข้อมูลและจัดทำ
ทะเบียนผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาลฯ 
- จัดทำแผนการออกตรวจแนะนำ 
และเตรียมเอกสารสื่อให้ความรู้  
และออกตรวจแนะนำความสะอาด
เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์  
- สุ่มเก็บตัวอย่างปสัสาวะสุกรที่เขา้มา
ทำการฆ่าในโรงฆ่าสตัว์ เพื่อตรวจหา
สารเร่งเนื้อแดง และร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานปศุสตัว์จังหวัดเพชรบรุี  
สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสตัว์ตามเขียง 
ในตลาด ส่งตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง  
- แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้จำหนา่ย
เนื้อสัตว์ทราบ ในรายที่ผลตรวจสอบ
พบว่ามีสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร 
และพบเชื้อแบคทีเรยีในเนื้อสตัว์ที่ส่ง
ตรวจ ให้คำแนะนำและตรวจสอบซ้ำ 

20,000  - โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี และเขียง
จำหน่ายเนื้อสัตว์ใน
เขตเทศบาลฯ 
 
 
 
 
  

กอง
สาธารณสุข 

         

   
 

 
 



 
 

55 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการพาณิชย์ 

งานโรงฆ่าสัตว์ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการบ้านเมตตา
สัตว์จรจัด  
ธรรมะครองใจ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 187)  

1. สำรวจสุนัขที่มีเจ้าของและ
สุนัขจรจัดในเขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี  
2. ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดภายใน
เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
3. จ้างเหมาผู้มีความชำนาญ 
ในการผ่าตัดทำหมันสัตว์ ผ่าตัด
ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด และ
ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์และ 
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจรจัด 
ที่ผ่านการทำหมันดังกล่าว 
4. ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่
สุนัขและแมว ภายหลังการผ่าตัด
ทำหมัน 
5. ดำเน ินการค ุมกำเน ิดแบบ
ชั่วคราว โดยการฉีดยาคุมกำเนิด
ให้แก่สุนัขจรจัดและแมวเพศเมีย 
ภายในเขตเทศบาลฯ 

200,000 17 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี  

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการพาณิชย์ 

งานโรงฆ่าสัตว์ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

โครงการบ้านเมตตา 
สัตว์จรจัด  
ธรรมะครองใจ (ต่อ) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 187)  

6. ฉีดยารักษาโรคเรื้อนและ 
ยากำจัดเห็บและหมัด ให้แก่ 
สุนัขจรจัดในเขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
7. กิจกรรมจัดอบรมแกนนำ
ชุมชนคนรักสัตว์ จำนวนชุมชนละ 
5 คน  
8. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 

โครงการจัดหา 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ประจำสำนักงาน
เทศบาลเมือง 
เพชรบุรี 

ยอดรวมทั้ง  2  รายการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 
จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 113) 

40,700 
 
 
 

6,300 
 
 

 
 
 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 

กองคลัง 

            

  2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ราคา 4,300 บาท/เครื่อง 
จำนวน 8 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 113) 

34,400 สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กองคลัง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 25,103,170 กองการศึกษา  
2 โครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลสรอบโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 250,000 กองการศึกษา  
3 โครงการปรับปรุงห้องน้ำตึกอนุบาล ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 200,000 กองการศึกษา  
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) 2,026,580 กองการศึกษา  
5 โครงการ อสม.สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม 400,000 กองสาธารณสุขฯ  
6 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 340,000 กองสาธารณสุขฯ  
7 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
8 โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง 300,000 กองสาธารณสุขฯ  
9 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
10 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 300,000 กองสวัสดิการฯ  
11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน 100,000 กองสวัสดิการฯ  
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 800,000 กองสวัสดิการฯ  
13 โครงการอบรมการทำขนมไทยเป็นอาหารว่าง – ชุมชนหน้าพระลาน 20,000 กองสวัสดิการฯ  
14 โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์ – ชุมชนชีสระอินทร์ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
15 โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์ – ชุมชนพระปรางค์ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
16 โครงการอบรมการทำน้ำหอมและน้ำยาล้างจาน – ชุมชนนามอญ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
17 โครงการอบรมการทำยาหม่องครีมและยาหม่องน้ำ – ชุมชนวัดเกาะ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
18 โครงการอบรมการทำยาหม่องสมุนไพร – ชุมชนไร่ขิง 20,000 กองสวัสดิการฯ  
19 โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและยาสระผมสมุนไพร – ชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก 20,000 กองสวัสดิการฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

20 โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและสบู่ใยบวบ – ชุมชนพระนครคีรี 20,000 กองสวัสดิการฯ  
21 โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและหมอนรองคอ – ชุมชนรถไฟไชยสุรินทร์ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
22 โครงการอบรมการทำหมอนรองคอและเบาะรองนั่ง – ชุมชนไร่รอ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
23 โครงการอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้าลดโลกร้อน – ชุมชนวัดลาด 20,000 กองสวัสดิการฯ  
24 โครงการอบรมการสกรีนเสื้อยืดชุมชน – ชุมชนทรัพย์สิน 20,000 กองสวัสดิการฯ  
25 โครงการอบรมงานประดิษฐ์การทำนาฬิกาแขวน – ชุมชนสุรินทรฦๅชัย 20,000 กองสวัสดิการฯ  
26 โครงการอบรมทำที่นอนปิคนิคลูกระนาด – ชุมชนรามราชนิเวศน์ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
27 โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์ – ชุมชนต้นมะม่วง 20,000 กองสวัสดิการฯ  
28 โครงการอบรมทำสเปรย์ตะไคร้หอมและยาดม ยาหม่องสมุนไพร – ชุมชนท่าหิน 20,000 กองสวัสดิการฯ  
29 โครงการอบรมทำหอยจ้อทะเลและขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน – ชุมชนจันทราวาส 20,000 กองสวัสดิการฯ  
30 โครงการงานวันครู 30,000 กองการศึกษา  
31 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จำนวน 2 รายการ 350,000 กองการศึกษา  

 
**หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา 
(ระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 122) 

- จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับ
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ระดับประถมศึกษาที่ได้รับจัดสรร   

25,103,170 โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาล 

กอง 
การศึกษา 

 

            

2 โครงการก่อสร้าง 
รั้วสแตนเลส 
รอบโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 128) 
 

- จัดทำโครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลส 
รอบโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 
- สำรวจ/ออกแบบ/ประมาณการ 
- ส่งกองคลังดำเนินการระเบียบ 
งานพัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

250,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 

 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ
ตึกอนุบาล ชั้น 2 
โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 129) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำ 
ตึกอนุบาล ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ สร้างห้องน้ำสำหรับ
นักเรียน และห้องน้ำครู ตึกอนุบาล 
ชั้น 2 โดยปรับปรุงด้วยการเปลี่ยน 
โถส้วม ที่ปัสสาวะ ที่ล้างมือ ที่อาบน้ำ 
และระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค  
สุขภัณฑ์ และปูพ้ืนกระเบื้องใหม่ 
ทั้งหมด 
- สำรวจ/ออกแบบ/ประมาณการ 
- ส่งกองคลังดำเนินการระเบียบ 
งานพัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

200,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร ์

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา  

งานระดับมัธยมศึกษา 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา  
(ระดับมัธยมศึกษา) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 130) 
 

- จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับ 
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาล ระดับมัธยมศึกษา 
ที่ได้รับจัดสรร   
 

2,026,580 โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาล 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

63 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการ อสม. 
สร้างสุขภาพ  
ปรับพฤติกรรม  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 138) 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
เบื้องต้น 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- จัดค่ายผู้นำการสร้างสุขภาพ
และศึกษาเรียนรู้ชมรม อสม. 
ดีเด่น 
- ติดตาม ตรวจเยี่ยมประเมิน
สุขภาพ ทุก 3 เดือน 
- สรุปและประเมินผล 
 

400,000 - ศสมช. 
เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

   
 

  
 

   
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

64 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 140) 
 

 
 

- ประชาคมชุมชน รวบรวม
ข้อมูลจัดทำโครงการเสนอ 
ขออนุมัติ 
- จัดทำโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 โครงการ 
ทั้ง 17 ชุมชน 
- ส่งเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
- ติดตาม รวมรวม สรุปผล 
การดำเนินงาน 
 

340,000 - ศสมช.เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

            

 
 
 
 

 
 



 
 

65 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม                    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรควัณโรค 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 141) 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดทำ
โครงการ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องวัณโรค 
- คัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
 

20,000 
 

17 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ 

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

           

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

66 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการสร้างสุข 
แบบพอเพียง  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 142) 
 

 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- จัดทำข้อมูลสมาชิกชมรม 
“ฅนพอเพียง” 
- จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์ทางเลือก อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
- ติดตามเยี่ยมบ้านสมาชิก 
- จัดประชุมติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
 

300,000 - ศสมช.เขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงวัย เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

            

 
 
 
 
 

 
 



 
 

67 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการสายใยรัก 
แห่งครอบครัว 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 143) 
 

 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที ่อสม. 
และผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
ตามระเบียบ 
- ออกเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ 
หลังคลอดและเด็กแรกเกิด 
ทุกบ่ายวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
 

20,000 ชุมชนเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

  
 

         
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

68 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขัน 
กีฬาชุมชน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 168) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา 
- จัดทำการแข่งขันกีฬาชุมชน 
(กีฬาพ้ืนเมือง กีฬาสากล) 
ระหว่างชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
- สรุปและประเมินผล 
 

300,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 

 
 
 



 
 

69 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
ภูมิปัญญาในชุมชน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 171) 
 
 
 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดอบรมส่งเสริมความรู้และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
และสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และชุมชน 
- สรุปและประเมินผล 
 

100,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

70 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 
ภาวะผู้นำชุมชนและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 171) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาวะ 
การเป็นผู้นำชุมชน  
- จัดศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
- สรุปและประเมินผล 

800,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

13 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการทำ 
ขนมไทยเป็นอาหารว่าง  
– ชุมชนหน้าพระลาน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 172) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 

 



 
 

71 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการทำ 
น้ำยาล้างจานและ 
น้ำยาเอนกประสงค์ 
– ชุมชนชีสระอินทร์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 172) 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

15 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการทำ 
น้ำยาล้างจานและ 
น้ำยาเอนกประสงค์  
– ชุมชนพระปรางค์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 172) 
 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 



 
 

72 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการทำ
น้ำหอมและ 
น้ำยาล้างจาน 
– ชุมชนนามอญ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 172) 
 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน
ชั่วคราว 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

17 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการทำ 
ยาหม่องครีมและ 
ยาหม่องน้ำ 
– ชุมชนวัดเกาะ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 172) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 



 
 

73 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการทำ
ยาหม่องสมุนไพร 
– ชุมชนไร่ขิง 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 172) 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

19 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการทำ
สบู่สมุนไพรและ 
ยาสระผมสมุนไพร 
– ชุมชนวิหารใหญ่- 
ไตรโลก 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 



 
 

74 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม 
การทำสบู่สมุนไพร
และสบู่ใยบวบ  
– ชุมชนพระนครคีรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

21 โครงการอบรม 
การทำสบู่สมุนไพร
และหมอนรองคอ  
– ชุมชนรถไฟ 
ไชยสุรินทร์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 



 
 

75 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการอบรม 
การทำหมอนรองคอ
และเบาะรองนั่ง  
– ชุมชนไร่รอ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

23 โครงการอบรมการเย็บ
กระเป๋าผ้าขาวม้า 
ลดโลกร้อน 
– ชุมชนวัดลาด 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 



 
 

76 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการอบรมการสกรีน
เสื้อยืดชุมชน  
– ชุมชนทรัพย์สิน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

25 โครงการอบรม 
งานประดิษฐ์การทำ
นาฬิกาแขวน 
– ชุมชนสุรินทรฦๅชัย 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 



 
 

77 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการอบรมทำ 
ที่นอนปิคนิคลูกระนาด  
– ชุมชนรามราชนิเวศน์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

27 โครงการอบรมการทำ 
น้ำยาล้างจานและ 
น้ำยาเอนกประสงค์  
– ชุมชนต้นมะม่วง 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 173) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน
ชั่วคราว 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 



 
 

78 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการอบรม 
ทำสเปรย์ตะไคร้หอม
และยาดม ยาหม่อง
สมุนไพร  
– ชุมชนท่าหิน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 174) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

29 โครงการอบรม 
ทำหอยจ้อทะเล 
และขนมบ้าบิ่น 
มะพร้าวอ่อน 
– ชุมชนจันทราวาส 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 174) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและ 
ทำบันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน 
เพ่ือจัดกิจกรรมการดำเนินงาน 
- จัดอบรม/ทำกิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 

20,000 ที่ทำการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 



 
 

79 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการงานวันครู 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 176) 
 

1.  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ  
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดกิจกรรมและ
ขั้นตอนดำเนินงาน   
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ         
3.  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน        
4.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 
5.  จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงมุทิตาจิต  
และมอบเกียรติบัตรพนักงานครูดีเด่น 
6.  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
 

30,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดหา 

วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ประจำโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ยอดรวมทั้ง 2 รายการ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1. กล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว 
**งบประมาณฯ (หน้า 126) 

350,000 
 
 
 
 

132,000 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

            

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. ระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง
อินเตอร์เน็ต จำนวน 18 จุด  
และวางระบบ Network 
**งบประมาณฯ (หน้า 127) 

 
218,000 

 
โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

 
กองการศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ 30,000 กองการศึกษา  
2 โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ 30,000 กองสาธารณสุขฯ  
3 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 40,000 กองสาธารณสุขฯ  
4 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 80,000 กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุ บริเวณถนนดำเนินเกษม 500,000 สำนักการช่าง  
6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยแยกถนนราชเสวก 280,000 สำนักการช่าง  
7 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 20,000 กองวิชาการฯ  
8 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน 200,000 กองการศึกษา  
9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 300,000 กองการศึกษา  
10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานฯ  จำนวน 5 รายการ 1,424,500 สำนักการช่าง  

 
**หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการศูนย์เด็กเล็ก 
รักคุณภาพ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 122) 
 
 
 
 
 
 

- ปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
- ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 
- จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัด
โครงการ 
- จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
และนำเสนอ 
- จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- สรุปและติดตามผล 
 

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

(ศูนย์วัดโคก) 
 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม                    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการป้องกัน
สุขภาพเชิงรุก 
ในการดูแลตนเอง
ห่างไกลโรคติดต่อ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 139) 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดทำโครงการ 
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่เอกสารโรคติดต่อต่างๆ
และโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 
- จัดอบรมให้ความรู้ครูและ
นักเรียนเรื่องโรคติดต่อต่างๆ 
- สรุปผลการดำเนินงาน  
 

30,000 
 

- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 
 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 4 แห่ง  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

           

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุม 
โรคเอดส์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 141) 
 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดทำโครงการ 
- อบรมให้ความรู้นักเรียน 
 
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้
เรื่องโรคเอดส์ 
 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
 

40,000 
 

- โรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม                    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการรณรงค์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 142) 
 

- จัดทำเอกสาร/สื่อรณรงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญ
ต่าง ๆ 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน 
เยาวชนและประชาชน 
ในชุมชนเขตเทศบาลฯ 
 

80,000 หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

   
 

  
 

   
 

  
 

  
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

85 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 
ภูมิทัศน์น้ำพุ  
บริเวณถนนดำเนินเกษม 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 156) 
 
 
 
 
 
 

- ทำการปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบเป็น
พ้ืนที่ 55 ตารางเมตร ติดตั้งไฟใต้
น้ำ LED ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 
13 ดวง ไฟชนิด Bollard ขนาดไม่
เกิน 20 วัตต์ จำนวน 8 ดวง พร้อม
ตู้ควบคุม 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

500,000 
 

บริเวณ 
ถนนดำเนินเกษม 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบำบัดน้ำเสีย 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ำบริเวณ 
ซอยแยกถนนราชเสวก 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 168) 
 
 
 
 

- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักเป็นความยาว
ประมาณ 102 เมตร 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

280,000 
 

ซอยแยก 
ถนนราชเสวก 

 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดเวที
ประชาคมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 170) 
 
 

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นสำหรับ
เทศบาลเมือง 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัด
กิจกรรมในโครงการและส่งกองคลัง
ดำเนินการตามระเบียบฯ 
-  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
สำหรับเทศบาลเมือง ในระดับตำบล 
และระดับชุมชน เพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลและเรื่องอ่ืนๆ  
ที่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนก่อนการดำเนินงาน 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 

 

20,000 
 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 176)  

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

200,000 
 

บริเวณ 
ถนนสุรินทรฦๅชัย 

กองการศึกษา     
      

  

9 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 177) 
 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

300,000 
 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

กองการศึกษา             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ประจำ
สำนักงานฯ 

ยอดรวมทั้ง 5 รายการ 1,424,500               

 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  
ราคา 17,500 บาท/เครื่อง 
จำนวน 2 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 159) 

 
 
 

35,000 

 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 

สำนักการช่าง 

            

  2.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
(แบบสะพาย)  
ราคา 9,500 บาท/เครื่อง 
จำนวน 3 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 160) 

28,500 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             

  ครุภัณฑ์โรงงาน 
3. เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  
จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 160) 

 
55,000 

 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

 
สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบำบัดน้ำเสีย 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
4.ประตูเหล็กหล่อ Gate Valve 
**งบประมาณฯ (หน้า 167) 

 
 
 

1,300,000 

 
 
 

ภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 

สำนักการช่าง 

            

  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
5.ตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง  
จำนวน 1 ตู้ 
**งบประมาณฯ (หน้า 180) 

 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 50,000 สำนักปลัดเทศบาล  
2 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 60,000 กองการศึกษา  
3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 6,228,000 กองการศึกษา  
4 โครงการชุมชนยุคใหม่ห่างไกลบุหรี่ 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
6 โครงการสุขภาพดี  วิถีไทย   450,000 กองสาธารณสุขฯ  
7 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนสุรินทรฦๅชัยและถนนวัดธ่อ 5,400,000 สำนักการช่าง  
8 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล 100,000 กองสวัสดิการฯ  
9 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 300,000 กองสวัสดิการฯ  
10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานฯ  จำนวน 19 รายการ 1,918,100 สำนักปลัดฯ/ 

กองวิชาการฯ/ 
สำนักการช่าง 

 

11 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จำนวน 1 รายการ 72,000 กองการศึกษา  
 
**หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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
เคลื่อนที่ 
**งบประมาณฯ 
(หน้า 103) 
 
 
 

 - จัดหน่วยบริการเคลื ่อนที่
เพื ่อประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับ
การปฏิบัติงาน อำนวยความ
สะดวกในการบร ิการต ่างๆ 
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 - สรุปและติดตามประเมนิผล
โครงการฯ 
 

50,000 พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ลำดับ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาและมอบ
เกียรติบัตรนักเรียน
ดีเด่น 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 119) 
 
 

1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ   
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดกิจกรรมและ
ขั้นตอนดำเนินงาน   
2. เสนอขออนุมัติโครงการ         
3. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน        
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 
5. จ ัดพิธ ีมอบประกาศนียบัตรนักเร ียนที่
สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียน
ดีเด่น 
6. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
 

60,000 หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ลำดับ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เงินอุดหนุนอาหาร 
กลางวันนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 129) 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
กลางวันให้กับนักเรียน  
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
 

6,228,000 โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม                    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการชุมชน 
ยุคใหม่ห่างไกลบุหรี่ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 139) 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดทำโครงการ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ผู้ประกอบการ ร้านค้า
เยาวชนและประชาชน เรื่อง 
พ.ร.บ.บุหรี ่
- อบรมให้ความรู้นักเรียนและ 
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
นักสูบหน้าใหม่ 
 
- สรุปผลการดำเนินงาน 
 

20,000 
 

 
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 
 
- โรงเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม                    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 141) 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดทำ
โครงการ 
- อบรมผู้นำ และแกนนำ
ชุมชน ต่อต้านยาเสพติด 
- จัดค่ายอบรมเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติดนอก
สถานที่ 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

200,000 
 

- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
- ในจังหวัดใกล้เคียง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสุขภาพดี  
วิถีไทย   
**งบประมาณฯ  
(หน้า 143) 
 

 
 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดำเนินการ 
- ประชุมทีมงานสร้างสุขภาพ 
เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- อบรมเสริมความรู้การดูแล
สุขภาพตามวิถีไทยแบบองค์รวม 
ณ ศสมช. ทั้ง 17 แห่ง 
- จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
การดูแลสุขภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
“ค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพ” และศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบการจัดการสุขภาพ 
- ดำเนินการชุมชนจัดการสุขภาพ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 

450,000 - ศสมช.เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ชุมชนต้นแบบ 
การจดัการสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง 
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนสุรินทรฦๅชัย  
และถนนวัดธ่อ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 156) 
 
 
 
 
 
 

ทำการปรับปรุงรื้อถอนโคมโซเดียม 
ขนาด 250 วัตต์ออก จำนวน 50 ชุด 
และทำการติดตั้งโคมหลอด LED  
ขนาด 150 วัตต์ พร้อมระบบควบคุม
ผ่านสมาร์ทโฟนหรือทางเว็บไซด์ 
เดินท่อร้อยสายไฟใหม่ด้วยสายไฟชนิด 
CVV ติดตั้งตู้ควบคุม จำนวน 3 ชุด 
 - เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

5,400,000 
 

ถนนสุรินทรฦๅชัย 
และถนนวัดธ่อ 

 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสตรี 
และวันสตรีสากล 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 169) 
 
 
 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
กลุ่มสตรีและเจ้าหน้าที่ 
- อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
งานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สตรีและส่งเสริมการขับเคลื่อน 
กิจกรรมต่าง ๆ 
- สรุปและประเมินผล 
 

100,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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
เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง  
(รวมพลคนครอบครัว) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 169) 
 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเสริมสร้างความอบอุ่น 
ในครอบครัวระดับชุมชน 
ตำบลท่าราบและ 
ตำบลคลองกระแชง 
- สรุปและประเมินผล 

300,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ประจำ
สำนักงานฯ 

ยอดรวมทั้ง 19 รายการ 1,918,100               

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x60x70 ซม. จำนวน 1 ตัว 
**งบประมาณฯ (หน้า 106) 

 
 

5,000 

 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

            

  2. โต๊ะหมู่บูชา 9 จำนวน 2 ชดุ 
**งบประมาณฯ (หน้า 106) 

17,000 สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

            

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์  
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*
จำนวน 2 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 107) 

 
44,000 

 
สำนักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี 

 
สำนัก 

ปลัดเทศบาล 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
**งบประมาณฯ (หน้า 110) 

 
 

22,000 
 
 
 

 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

  5. เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 110) 

8,000 
 
 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

  6. เครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 110) 

2,500 สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
7. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน  
**งบประมาณฯ (หน้า 117) 

 
 
 
 

575,000  

 
 
 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
8. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ  
จำนวน 1 คัน 
**งบประมาณฯ (หน้า 159) 

 
 
 

1,075,000 

 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 

สำนักการช่าง 

            

  งานบำบัดน้ำเสีย 
ครุภัณฑ์โรงงาน 
9. เครื่องสกัดคอนกรีต  
จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 167) 

 
 

20,000 

 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุร ี

 
 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบำบัดน้ำเสีย 
ครุภัณฑ์โรงงาน 
10. เครื่องเจียร  
ราคา 6,300 บาท/เครื่อง  
จำนวน 2 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 166) 

 
 
 

12,600 

 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 

สำนักการช่าง 

            

  11. สว่านกระแทกคอนกรีต 
จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 167) 

3,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุร ี

สำนักการช่าง             

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
12. โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตัว 
**งบประมาณฯ (หน้า 180) 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 
งานสำนักงาน* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จำนวน 4 เครื่อง  
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 181) 

 
68,000 

 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

 
สำนักการช่าง 

            

  14. เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 181) 

15,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             

  15. เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 181) 

8,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             

  16. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 
(38 หน้า/นาที)จำนวน 1 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 182) 

15,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
17. เครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  จำนวน 4 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 182) 

 
10,000 

 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

 
สำนักการช่าง 

            

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
18. ตู้ 2 บานเปิดมือจับบิด 
จำนวน 1 ตู้ 
**งบประมาณฯ (หน้า 184) 

 
 

6,000 

 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 

สำนักการช่าง 

            

  19. ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 
จำนวน 1 ตู้ 
**งบประมาณฯ (หน้า 185) 

7,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจัดหา 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ประจำโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ยอดรวมทั้ง 1 รายการ 72,000               

 แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. โต๊ะอเนกประสงค์ 
จำนวน 40 ตัว 
**งบประมาณฯ (หน้า 126) 

 
 
 
 

72,000 

 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดแก่นเหล็ก 

 
 
 
 

กองการศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT,LAS) 40,000 กองการศึกษา  
2 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 320,000 กองการศึกษา  
3 โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม.จิ๋ว) 300,000 กองสาธารณสุขฯ  
4 โครงการถนนคนเดิน 200,000 กองการศึกษา  
5 โครงการปรับปรุงถนนราชดำริห์  8,900,000 สำนักการช่าง  
6 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยทรัพย์สิน 4 และ ซอยทรัพย์สิน 4/2  3,100,000 สำนักการช่าง  
7 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำโรงเรียน  จำนวน 1 รายการ 150,000 กองการศึกษา  

 
**หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพผู้เรียน 
(NT,LAS) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 118) 

1. จัดซื้อข้อสอบ ระดับชั้น 
ป.2, ป.3, ป.5, ป.6  และ 
ม.2 เท่าจำนวนนักเรียน 
2. ประเมินนักเรียนระดับชั้น 
ป.2, ป.3, ป.5, ป.6  และ 
ม.2 ทุกคน 
 

40,000 
 

โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมือง 

กองการศึกษา     
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรุง 
โรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 128) 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 
- ก่อสร้างเคาท์เตอร์ ขนาด 
1.40 x 0.80 x 0.85 เมตร 
จำนวน 8 ชุด อ่างล้างมือ  
ขนาด 0.60 x 3.80 x 0.85 เมตร   
แผงกั้นความยาว 35.0 เมตร 
และปูพ้ืนกระเบื้อง เป็นพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 52.0 ตารางเมตร 
- สำรวจ/ออกแบบ/ประมาณการ 
- ส่งกองคลังดำเนินการระเบียบ 
งานพัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

320,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 
 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็ก 
ด้านสาธารณสุขในชุมชน 
(ค่าย อสม.จิ๋ว) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 139) 

 
 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติดำเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก
อายุ 8-12 ปี เข้าค่าย อสม.จิ๋ว 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- จัดอบรม 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน  
2 คืน ณ ศูนย์เรียนรู้ อสม.จิ๋ว 
ชุมชนพระนครคีรี และศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่ 
- เยี่ยมบ้าน อสม. จิ๋ว 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

300,000 ศูนย์เรียนรู้ 
อสม.จิ๋ว 
ชุมชน 

พระนครคีรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการถนนคนเดิน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 175) 
 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

200,000 
 

บริเวณถนนข้างจวน
ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดเพชรบุรี 

กองการศึกษา     
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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
ถนนราชดำริห์  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 185) 

- ทำการปรับปรุงผิวจราจรปูยางแอส
ฟัลท์ติกส์คอนกรีต ความหนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง 7.00-11.00 
เมตร ความยาวประมาณ 1,280 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
24,700 ตารางเมตร ตีเส้นจราจรเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

8,900,000 ถนนราชดำริห์ สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนบริเวณซอย
ทรัพย์สิน 4 และ 
ซอยทรัพย์สิน 4/2  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 186) 

- ทำการปรับปรุงผิวจราจรปูยางแอส
ฟัลท์ติกส์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ความกว้าง 8.00-12.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 750 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,420 
ตารางเมตร ตีเส้นจราจรเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 250 ตารางเมตร ปรับปรุง
รางระบายน้ำความกว้าง 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 73.00 เมตร 
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

3,100,000 ซอยทรัพย์สิน 4 
และซอยทรัพย์สิน 

4/2 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดหา 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ประจำโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
 

ยอดรวมทั้ง 1 รายการ 
แผนงานศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
1. โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอ้ี 
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน 100 ชุด 
**งบประมาณฯ (หน้า 126) 

150,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

            

 



 
 

116 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการวันเทศบาล 50,000 สำนักปลัดเทศบาล  
2 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 300,000 กองการศึกษา  
3 โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน 20,000 กองการศึกษา  
4 โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข  150,000 กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ 100,000 กองสวัสดิการฯ  
6 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ 150,000 กองการศึกษา  
7 โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ 50,000 กองการศึกษา  
8 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 350,000 กองการศึกษา  
9 โครงการยลงานศิลป์ ถิ่นช่างเมืองเพชร เยี่ยมวัด ชมวัง 20,000 กองวิชาการฯ  

 
**หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล
โดยมีพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ทำบุญเลี้ยงพระ และจัดกิจกรรม
การพัฒนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 - ส ่งกองคล ังดำเน ินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมตาม
โครงการฯ 
 - สรุปและติดตามประเมินผล
โครงการฯ 
 

50,000 เทศบาลเมืองเพชรบุรี
และพ้ืนที่ในเขต

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 121) 
 
 
 
 

1. นักเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วม 
แข่งขันความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ ทั้ง 3 ระดับ คือ 
ปฐมวัย, ประถม และมัธยม 
แข่งขันประมาณ ระดับละ 
25 กิจกรรม 
2. จัดประกวดเต็นท์นิทรรศการ 
ทางวิชาการ จำนวน 1 เต็นท์ 

300,000 1. โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
3. เมืองทองธานี 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศึกษา 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการพ่อแม่ลูก 
ผูกพัน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 122) 
 
 
 
 
 
 
 

จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรัก
ความอบอุ่น ผู้ปกครองมีเวลาอยู่
ร่วมกันกับนักเรียน 
- จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัด
โครงการ 
- จัดทำโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
และนำเสนอ 
- จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- สรุปและติดตามผล 
 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

(ศูนย์วัดโคก) 
 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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  
เติมใจ ผู้สูงวัย 
เป็นสุข  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 139) 

 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติดำเนินการ 
- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ เสริมความรู้ 
การดูแลสุขภาพ กาย-ใจ 
- สรุปและประเมินผล
โครงการ 

150,000 - หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงวัยเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
คนพิการเทศบาลฯ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 171) 
 
 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
ชมรมคนพิการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสมาชิก
ชมรมคนพิการ ผู้ดูแล แกนนำ
ชุมชนที่เก่ียวข้องกับผู้พิการ  
- สรุปและประเมินผล 
 

100,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการฝึกสอนทักษะ
กีฬาและนันทนาการ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 175) 
 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

150,000 
 

โรงเรียน 
อรุณประดิษฐ 

กองการศึกษา             

7 โครงการส่งนักกีฬา 
ของเทศบาลฯ 
เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 175) 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

50,000 
 

เทศบาล 
ตำบลเขาย้อย 

กองการศึกษา             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 176) 
 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

350,000 
 

- บริเวณถนนข้างจวน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
- อุทยานประวัติศาสตร์ 
พระนครคีรี 
- ศาลหลักเมือง (หน้าเขาวัง) 
- ศาลหลักเมืองหลังเก่า 
(สุสานจีน) 

กองการศึกษา             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการยลงานศิลป์ 
ถิ่นช่างเมืองเพชร 
เยี่ยมวัด ชมวัง 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 177) 
 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมใน
โครงการและส่งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

20,000 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี และ
ลงพื้นที่ศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยว
และสถานที่สำคัญ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด 30,000 กองการศึกษา  
2 โครงการคีรีร่วมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี)  40,000 กองสาธารณสุขฯ  
3 โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอดสารพิษ 30,000 กองสวัสดิการฯ  
4 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำโรงเรียน  จำนวน 5 รายการ 2,682,600 กองการศึกษา  

 
**หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการนิเทศการศึกษา
โดยต้นสังกัด 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 118) 
 
 
 
 
 

1.จัดทำเครื่องมือนิเทศ 
การเรียนการสอนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการศึกษา 
2.จัดนิเทศการเรียนการสอน 
โรงเรียนในสังกัดทุกระดับ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

30,000 1.โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2.ห้องประชุม 
พระปรางค์ 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการคีรีร่วมใจ 
เลื่อมใสพัฒนา  
ประชามีสุข 
(ชุมชนพระนครคีรี)  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 139) 

 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมโบราณสถาน 
ในท้องถิ่น ณ ศสมช. พระนครคีรี 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 

40,000 ศูนย์เรียนรู้ 
ชุมชนพระนครคีรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกผักสวนครัว 
รั้วกินได้ ปลอดสารพิษ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 170) 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- ประชุมเตรียมการวางแผน 
ดำเนินโครงการ 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ควบคู่ 
กับการสาธิตให้กับแกนนำ 
ชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน 
- สรุปและประเมินผล 
 

30,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจัดหา 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ประจำโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ยอดรวมทั้ง 5 รายการ 2,682,600               
 แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติ 
การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 
 จำนวน 1 ห้อง   
**งบประมาณฯ (หน้า 128) 

 
 
 
 

1,800,000 

 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

 
 
 
 

กองการศึกษา 

            

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. จอประชาสัมพันธ์ Digital 
Kiosk Touch Screen 55”  
จำนวน 5 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 127) 

 
380,000 

 
โรงเรียนเทศบาล 2 

วัดพระทรง 

 
กองการศึกษา 

            

  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่ 
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 20 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 127) 

440,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 

กองการศึกษา             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)  
จำนวน 2 เครื่อง   
**งบประมาณฯ (หน้า 127) 

 
12,600 

 
โรงเรียนเทศบาล 4 

วัดไชยสุรินทร์ 

 
กองการศึกษา 

            

  5. เครื่องสำรองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จำนวน 20 เครื่อง 
**งบประมาณฯ (หน้า 127) 

50,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 

กองการศึกษา             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายให้แก่ประชาชน 20,000 กองวิชาการฯ  
2 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน 35,000 กองวิชาการฯ  
3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 200,000 กองการศึกษา  
4 โครงการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 300,000 กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 30,000 กองสาธารณสุขฯ  
6 โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 300,000 กองสวัสดิการฯ  
7 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น 120,000 กองการศึกษา  

  
**หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 108) 
 
 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ควรทราบ 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัด
กิจกรรมในโครงการและส่งกองคลัง
ดำเนินการตามระเบียบฯ 
-  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล  
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

20,000 
 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 108) 
 

เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของหอ
กระจายข่าวชุมชนกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัด
กิจกรรมในโครงการและส่งกองคลัง
ดำเนินการตามระเบียบฯ 
-  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน
การดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

35,000 
 
 

สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ครูผู้สอนโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 122) 
 

จัดอบรมครูในสังกัดฯ 
ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา  จำนวน 
ประมาณ 160 - 180 คน 

200,000 
 
 

ห้องประชุม 
พระปรางค์ 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการพัฒนา
ศูนย์เพ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 140) 
 

 
 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ ครู 
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE  
ในโรงเรียน , ชุมชน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“ค่ายเพ่ือนช่วยเพื่อน” 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

300,000 - หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 142) 
  

 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามระเบียบ 
- ตรวจสุขภาพนักเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง และ
โรงเรียนศึกษาปัญญา 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

30,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมส่งเสริม
กิจกรรมการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 172) 
 
 

- นำเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การส่งเสริมกิจกรรมการ
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
- สรุปและประเมินผล 
 

300,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเรียนรู้ 
งานปูนปั้น  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 176) 
  
 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 
2.  ประสานงานครูช่างปูนปั้น  และศูนย์ 
การเรียนรู้งานปูนปั้น  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานปูนปั้น 
3.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 
4.  ดำเนินงานตามโครงการ 
5.  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
 

120,000 ศูนย์การเรียนรู้ 
งานปูนปั้น 

อาจารย์ทองร่วง  
เอมโอษฐ 

 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น 95,000 กองการศึกษา  
2 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน 200,000 กองการศึกษา  
3 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 150,000 กองการศึกษา  
4 โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 100,000 กองการศึกษา  

 
 **หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการวารสาร
การศึกษาท้องถิ่น 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 119) 
 

จัดทำวารสารการศึกษาท้องถิ่น 
ของโรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 4 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดโคก)  
จำนวน 3,400 ฉบับ/ปี 
 

95,000 
 

1. โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(วัดโคก) 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือ
เยาวชนและประชาชน 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 175) 
 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

200,000 
 

บริเวณถนนข้างจวน
ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดเพชรบุรี 

กองการศึกษา     
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 
 

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 175) 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบฯ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

150,000 บริเวณ 
ถนนสุรินทร์ฦๅชัย 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอบรม
จริยธรรม 
(ค่ายพุทธบุตร) 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 177) 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบฯ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

100,000 วัดในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
(จัดกิจกรรม) 

1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 50,000 กองการศึกษา  
2 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  300,000 กองสาธารณสุขฯ  
3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 400,000 กองการศึกษา  

 
**หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า.....) 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 118) 
 

จัดนิเทศติดตาม ตรวจสอบ
การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัดฯ  
ทั้ง 4 โรงเรียน 

50,000 
 

  โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมือง 

กองการศึกษา     
  

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

145 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานสาธารณสุข 
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการอบรม
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ  
**งบประมาณฯ  
(หน้า 144) 
 

 
 
 

- นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการ 
- ประชุมชี้แจง อสม. เจ้าหน้าที่ 
และผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

300,000 - ศูนย์ดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงวัย เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ 
**งบประมาณฯ  
(หน้า 174) 
 
 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
-  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
-  สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

400,000 
 

สนามกีฬาโรงเรียน 
ในเขตเทศบาลฯ 

กองการศึกษา     
  

      

 

 



 

 
 
 
 

โครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากเงินอุดหนนุกองทุนเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรี  

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for all) 
2,840,000 สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากเงินอุดหนนุกองทุนเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
เส้นทางการท่องเที่ยว
ย่านเมืองเก่าเพชรบุรี  
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
สำหรับคนทั้งมวล 
(Tourism for all) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โดยทำการปรับปรุงซอยริมน้ำ
ถนนพานิชเจริญ เพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวบริเวณสะพานใหญ่
แยกถนนพระทรงถึงบริเวณสะพาน
จอมเกล้า ปรับปรุงบล็อกทางเท้า
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
1,500 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายซุ้ม 
จำนวน 2 ป้าย ป้ายบอกทางและ
สถานที่สำคัญ จำนวน 9 ป้าย  
ม้านั่งจำนวน 15 ชุด  
ภาพ Street Art จำนวน 5 ชดุ 
และโคมไฟ 30 ชุด 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 

2,840,000 ซอยริมน้ำ 
ถนนดำเนินเกษม 

 

สำนัก 
การช่าง 

            

 



 

 
 
 

โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารภายในพ้ืนที่ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 380,000 สำนักปลัดเทศบาล  
2 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี  850,000 สำนักปลัดเทศบาล  
3 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน 2,400,000 กองสาธารณสุขฯ  
4 รถบดล้อเหล็กอัดสั่นสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน 1,350,000 สำนักการช่าง  
5 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน 6,900,000 สำนักการช่าง  
6 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า 5.5 kw พร้อมติดตั้งบริเวณถนนนามอญ   

(ครุภัณฑ์การเกษตร)  
480,000 สำนักการช่าง 

 

7 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KVA. พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง บริเวณถนนนามอญ 
(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)  

300,000 สำนักการช่าง 
 

8 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ 3,500,000 สำนักการช่าง  
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนคีรีรัถยาถึงแม่น้ำเพชรบุรี 4,500,000 สำนักการช่าง  
10 โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ พร้อมก่อสร้างอาคารประตูน้ำ 4,000,000 สำนักการช่าง  

 

** การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 
**การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1/2562 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจัดระเบียบ
สายไฟฟ้าและ 
สายสื่อสารภายใน
พ้ืนที่ของสำนักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

 - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดำเนินการติดตั้ง 
 
 

380,000 สำนักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

            

2 โครงการติดตั้ง 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
400 KVA ของอาคาร
หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
 

 - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบฯ 
 - ดำเนินการติดตั้ง 
 

850,000 หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 
 
 
 



 
 

151 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ลำดับ

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย  
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
จำนวน 1 คัน 
  

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน รายละเอียด ดังนี้  
- ตู้บรรทุกมลูฝอย มีขนาดความจ ุ
ของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
และสามารถรับน้ำหนักมลูฝอยได ้
ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
- ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  
3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า  
4.50 มิลลิเมตร 
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก 
ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบ 
ไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  
1 ดวง 

2,400,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 
 

รถบดล้อเหล็กอัด
สั่นสะเทือน  
ขนาดไม่น้อยกว่า  
1 ตัน ขนาดกำลัง 
ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า 
จำนวน 1 คัน 

- จัดซื้อรถบดล้อเหล็กอัดสั่นสะเทือน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขนาดกำลัง
ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 
 

1,350,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 

รถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ 
ขนาด 165 แรงม้า 
จำนวน 1 คัน 

- จัดซื้อรถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ 
ขนาด 165 แรงม้า พ้ืนที่หน้าตัดของ
ใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 3.40 ตาราง
เมตร จำนวน 1 คัน 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 
 

6,900,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบำบัดน้ำเสีย 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า 
5.5 kw พร้อมติดตั้ง 
บริเวณถนนนามอญ  
(ครุภัณฑ์การเกษตร)   

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า 5.5 kw 
พร้อมติดตั้งบริเวณถนนนามอญ    
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

480,000 บริเวณ 
ถนนนามอญ 

สำนักการช่าง 
 

    
 
 
 
 

        

7 
 
 
 

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  
50 KVA. พร้อมติดตั้ง
สำหรับเครื่องสูบน้ำ 
แบบหอยโข่ง  
บริเวณถนนนามอญ   
(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)  

- จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 
KVA. พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง  
บริเวณถนนนามอญ    
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

300,000 บริเวณ 
ถนนนามอญ 

สำนักการช่าง 
 

    
 
 
 
 

        

 
 



 
 

155 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 

โครงการติดตั้ง 
กล้องวงจรปิด ภายใน
เขตเทศบาลฯ  
(ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่) 

- จัดซื้อกล้องวงจรปิด  
จำนวน 30 กล้อง จำนวน 10 จุด 
พร้อมอุปกรณ์บันทึก 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 
 

3,500,000 บริเวณภายในเขต
เทศบาลฯ 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
บริเวณถนนราชวิถี
ตั้งแต่ถนนคีรีรัถยาถึง
แม่น้ำเพชรบุรี  

- ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง 
0.50-0.80 เมตร ยาว 970 เมตร 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

4,500,000 บริเวณถนนราชวิถี สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบำบัดน้ำเสีย 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
คลองวัดเกาะบริเวณ
ริมแม่น้ำเพชรบุรี 
ถึงสะพานนเรศ 
พร้อมก่อสร้างอาคาร
ประตูน้ำ  

- ทำการซ่อมแซมผนังคลองยาว  
432 เมตร ปรับปรุงพ้ืนทางเดิน  
1,590 ตารางเมตร และก่อสร้างอาคาร
ประตูน้ำ 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

4,000,000 บริเวณ 
คลองวัดเกาะ 

สำนักการช่าง 
 

            

 



 

 
 
 
 

โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
1 พัดลมไอเย็น จำนวน 6 ตัว 141,000 สำนักปลัดเทศบาล  
2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 22,000 สำนักปลัดเทศบาล  
3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จำนวน 8 เครื่อง 20,000 สำนักปลัดเทศบาล  
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 8,000 สำนักปลัดเทศบาล  
5 เก้าอ้ีขนาดกว้าง 58 ลึก 55 สูง 115 ถึง 127 ซม. จำนวน 1 ตัว 4,800 กองการศึกษา  
6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 22,000 กองการศึกษา  
7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 2,600 กองการศึกษา  
8 โครงการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศูนย์วัดโคก) 165,000 กองการศึกษา  
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง ระดับอนุบาล ระดับระถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  

(โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก) 
570,000 กองการศึกษา 

 

10 เก้าอ้ีปรับระดับพนักพิง ขนาดกว้าง 58 ลึก 55 สูง 97 ถึง 109 ซม. จำนวน 1 ตัว 3,200 กองการศึกษา  
11 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วัดโคก) 4,300 กองการศึกษา  
12 เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด ประกอบด้วยชิงช้าพาฝัน จำนวน 2 ชิ้น กระดานลื่น จำนวน 1 ชิน้ (ศูนย์วัดโคก) 57,500 กองการศึกษา  
13 โต๊ะไม้ขนาด 150x75x75 cm จำนวน 2 ตัว 10,000 กองสวัสดิการฯ  
14 เก้าอ้ีสำนักงาน ขนาด 65x70x100 cm จำนวน 3 ตัว 7,500 กองสวัสดิการฯ  
15 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 22,000 กองสวัสดิการฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
16 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชดุ 22,000 กองสวัสดิการฯ  
17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 6,300 กองสวัสดิการฯ  
18 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 2,500 กองสวัสดิการฯ  
19 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 2,400,000 กองสาธารณสุขฯ  
20 โครงการจ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างเทศบาลเมืองเพชรบุรี 500,000 สำนักการช่าง  
21 โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง) 150,000 กองการศึกษา  
22 โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 4 (โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส) 150,000 กองการศึกษา  
23 โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือของนักเรียน (โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส) 140,000 กองการศึกษา  
24 โครงการปรับปรุงทาสี อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 6 (โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส) 610,000 กองการศึกษา  
25 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 (โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส) 150,000 กองการศึกษา  
26 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 17,000 บาท/เครื่อง 

จำนวน 4 เครื่อง (โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก) 
68,000 กองการศึกษา 

 

27 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหัวหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3  จำนวน 1 เครื่อง  
(โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก) 

8,600 กองการศึกษา 
 

28 ระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมติดตั้งอินเทอร์เน็ต 18 จุดและวางระบบ Network  (โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก) 218,000 กองการศึกษา  
29 โครงการก่อสร้างถนนซอยแยก ถนนดำเนินเกษม บริเวณบ้านเลขท่ี 373 380,000 สำนักการช่าง  
30 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 44/1 ซอยแยกซอยหมู่บ้านปึกเตียนวิลล่า 110,000 สำนักการช่าง  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
31 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ สำหรับจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด (ครุภัณฑ์อ่ืน) 530,000 สำนักการช่าง  
32 โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่นแทนของเดิมที่ชำรุด บริเวณสวนสุขภาพในพื้นที่ 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำหรับจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่น จำนวน 6 ชุด (ครุภัณฑ์อ่ืน) 
450,000 สำนักการช่าง 

 

33 ตู้เชื่อม ขนาด 300 แอมป์ จำนวน 1 ตู้ 23,000 สำนักการช่าง  
34 เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 16,000 สำนักการช่าง  
35 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท/เครื่อง 

จำนวน 5 เครื่อง 
150,000 สำนักการช่าง 

 

36 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท/เครื่อง  
จำนวน 2 เครื่อง 

34,000 สำนักการช่าง 
 

37 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง 54,000 สำนักการช่าง  
38 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท/เครื่อง จำนวน 3 เครื่อง 45,000 สำนักการช่าง  
39 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 15,000 สำนักการช่าง  
40 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 8,000 สำนักการช่าง  
41 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จำนวน 4 เครื่อง 10,000 สำนักการช่าง  
42 โต๊ะเขียนเด็กอนุบาล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม.  

จำนวน 12  ตัว (โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง) 
38,400 กองการศึกษา 

 

43 รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง (แบบดีเซล) จำนวน 1 คัน (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์) 3,000,000 กองการศึกษา  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ 

(จัดกิจกรรม) 
44 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนดำรงรักษ์ 11,000,000 สำนักการช่าง  
45 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU พร้อมติดตั้ง 

ราคา 51,200 บาท/เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง (โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง) 
102,400 กองการศึกษา 

 

46 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
ราคา 1,790 บาท/ตัว จำนวน 15 ตัว (โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง) 

26,850 กองการศึกษา 
 

47 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
ราคา 1,390 บาท/ตัว จำนวน 15 ตัว (โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง) 

20,850 กองการศึกษา 
 

48 เก้าอ้ีนั่งโครงเหล็กชุบโครเมียม มีพนักพิงเบาะนวม ราคา 600 บาท/ตัว จำนวน 50 ตัว 
(โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง) 

30,000 กองการศึกษา 
 

 

** การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 
**การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1/2562 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 พัดลมไอเย็น จำนวน 6 ตัว 
 

- ขออนุมัติจัดซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบ 

141,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 

- ขออนุมัติจัดซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบ 
 

22,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง 
จำนวน 8 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบ 
 

20,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบ 
 

8,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 เก้าอ้ีขนาดกว้าง 58 ลึก 55 
สูง 115 ถึง 127 ซม. 
จำนวน 1 ตัว 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

4,800 กองการศึกษา กอง 
การศึกษา 

            

6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

22,000 กองการศึกษา กอง 
การศึกษา 

            

7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดำ  
(18 หน้า/นาที)  
จำนวน 1 เครื่อง 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

2,600 กองการศึกษา กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการปรับปรุง
สถานที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ  
(ศูนย์วัดโคก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศูนย์วัดโคก) 
มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัย 
ดังรายการต่อไปนี้ 
1. ปรับพื้นพร้อมปูกระเบื้อง เป็น
พ้ืนที่รวมประมาณ 53 ตารางเมตร 
2. เปลี่ยนฝ้าเพดาน เป็นพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 
3. เปลี่ยนประตูกระจก อลูมิเนียม
(แบบเลื่อน) จำนวน 2 บาน 
4. ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้างภายใน  
0.35 เมตร ยาว 6 เมตร และท่อ
ระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักยาว 15 เมตร 

165,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 
(ศูนย์วัดโคก) 

 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องสุขาชาย-หญิง  
ระดับอนุบาล  
ระดับระถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา  
(โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดแก่นเหล็ก) 
 

โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องสุขาชาย-หญิง ระดับอนุบาล           
จำนวน 7 ห้อง ระดับประถมศึกษา
จำนวน 17 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวน 10 ห้อง                         
- สำรวจ/ออกแบบ/ประมาณการ      
- ส่งกองคลังดำเนินการระเบียบงาน
พัสดุฯ                                    
- ดำเนินการก่อสร้าง 
  

570,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

166 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เก้าอ้ีปรับระดับพนักพิง  
ขนาดกว้าง 58 ลึก 55  
สูง 97 ถึง 109 ซม.  
จำนวน 1 ตัว 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

3,200 กองการศึกษา กอง 
การศึกษา 

            

11 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง  

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

4,300 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 
(ศูนย์วัดโคก) 

กอง 
การศึกษา 

            

12 เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด 
ประกอบด้วยชิงช้าพาฝัน 
จำนวน 2 ชิ้น กระดานลื่น 
จำนวน 1 ชิ้น 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

57,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 
(ศูนย์วัดโคก) 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 

โต๊ะไม้ขนาด 150x75x75 cm 
จำนวน 2 ตัว 

- ขออนุมัติซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

10,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

14 เก้าอ้ีสำนักงาน  
ขนาด 65x70x100 cm 
จำนวน 3 ตัว 

- ขออนุมัติซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

7,500 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

15 เครื่องคอมพิวเตอร์  
สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 

- ขออนุมัติซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 
 

22,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับประมวลผล  
จำนวน 1 ชุด 

- ขออนุมัติซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

22,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษขนาด A3  
จำนวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 
 

6,300 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

18 เครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  
จำนวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติซื้อ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

2,500 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย  
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
จำนวน 1 คัน 
  

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน รายละเอียด ดังนี้  
- ตู้บรรทุกมลูฝอย มีขนาดความจขุองตู้
ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและ
สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้  
ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
- ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 
3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า  
4.50 มิลลิเมตร 
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก 
ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก 
สามารถผลิตแรงดันสูงสดุไม่น้อยกว่า 
2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 
1 ดวง 

2,400,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ  
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจ้าง
ออกแบบโครงการ
งานก่อสร้างเทศบาล
เมืองเพชรบุรี  

- จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการ
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจัดทำ
แบบแปลน และงานก่อสร้างพร้อมมี
วิศวกรโยธา ระดับสามัญ และ/หรือ
สถาปนิกฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนดฯ ลงนามรับรองแบบแปลนฯ 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

500,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ำโรงเรียน 
(โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง) 
 

1. ทำการปรับปรุงห้องสุขาชายและหญิง อาคาร 1 
ดังนี ้
- เปลี่ยนโถส้วมห้องน้ำชายและหญิงจากเดิมแบบ 
นั่งยองเปลี่ยนเป็นแบบชักโครก จำนวน 12 ชุด 
- บานประตูห้องนำ้ชายและหญงิ ทำการเปลีย่น 
บานประตูพร้อมวงกบ ลูกบิดและบานพบั  
จำนวน 12 ชุด 
- เพิ่มฝักบัวฉีดชำระพร้อมสาย จำนวน 12 ชุด 
2. ทำการปรับปรุงห้องสุขาชายและหญิง อาคาร 2 
ดังนี ้
- เปลี่ยนโถส้วมห้องน้ำชายและหญิงจากเดิม 
แบบนัง่ยองเปลี่ยนเป็นแบบชักโครกเด็ก  
จำนวน 5 ชุด เปลี่ยนเปน็แบบชกัโครก  
จำนวน 1 ชุด 
- บานประตูห้องนำ้ชายและหญงิ ทำการเปลีย่น 
บานประตูพร้อมวงกบ ลูกบิดและบานพบั  
จำนวน 7 ชุด 

150,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

 
 
 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการซ่อมแซม
หลังคาและฝ้าเพดาน 
อาคารเรียน 4 
(โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส) 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส  
โดยทำการซ่อมแซมหลังคาเป็นพื้นที่  
20 ตารางเมตร ติดตั้งเชิงชาย  
พร้อมปิดกันนกเป็นความยาว 
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร และซ่อมแซม 
ฝ้าเพดานเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
180 ตารางเมตร 

150,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

 
 
 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

173 

แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการก่อสร้าง 
อ่างล้างมือของนักเรียน  
(โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส) 
 
 
 

โดยทำการก่อสร้างอ่างล้างมือ 
สำหรับนักเรียนปฐมวัยขนาด 
กว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 
และสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร 
จำนวน 2 ชุด 
 

140,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

24 โครงการปรับปรุงทาสี 
อาคารเรียน 1 
และอาคารเรียน 6  
(โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส) 
 

โดยทำการปรับปรุงทาสีภายนอก 
และภายในอาคารเรียน 
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
6,140 ตารางเมตร 

610,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

 

กอง 
การศึกษา 

            

25 โครงการซ่อมแซม 
หลังคาอาคารเรียน 2 
และอาคารเรียน 3 
(โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส) 
 

ทำการซ่อมแซมหลังคา 
อาคารเรียน 2 และ 3 พร้อม 
ฝ้าเพดาน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
150 ตารางเมตร 

150,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
  งานระดับมัธยมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง 
จำนวน 4 เครื่อง  
(โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดแก่นเหล็ก) 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

68,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

 

กอง 
การศึกษา 

            

27 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหัวหมึก 
(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ 
A3  จำนวน 1 เครื่อง  
(โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดแก่นเหล็ก)   

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

8,600 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

 

กอง 
การศึกษา 

            

28 ระบบอินเตอร์เน็ต  
พร้อมติดตั้งอินเทอร์เน็ต 18 จุด
และวางระบบ Network  
(โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดแก่นเหล็ก)  

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

218,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนซอยแยก  
ถนนดำเนินเกษม 
บริเวณบ้านเลขที่ 
373 

- ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ความกว้างรวมรางระบายน้ำ 4.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร  
พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายใน  
0.35 เมตร ยาว 80 เมตร 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

380,000 ซอยแยก  
ถนนดำเนินเกษม 
บ้านเลขท่ี 373 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. บริเวณ
บ้านเลขท่ี 44/1  
ซอยแยกซอยหมู่บ้าน
ปึกเตียนวิลล่า 

- ทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร ความกว้าง  
3.00-5.50 เมตร ความหนา 37 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

110,000 ซอยแยก 
ซอยหมู่บ้าน 

ปึกเตียนวิลล่า 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชุมชนไร่รอ สำหรับจัดซื้อ
เครื่องออกกำลังกาย  
จำนวน 6 ชุด (ครุภัณฑ์อ่ืน) 

- ทำการปรับพ้ืนที่ 46 ตารางเมตร 
พร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 
จำนวน 6 ชุด  
- เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

530,000 บริเวณท่ีทำการ
ชุมชนไร่รอ 

สำนักการช่าง 
 

      
 

      

32 โครงการติดตั้ง 
เครื่องออกกำลังกายและ
เครื่องเด็กเล่นแทนของเดิม 
ที่ชำรุด บริเวณสวนสุขภาพ 
ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สำหรับจัดซื้อ 
เครื่องออกกำลังกายและ
เครื่องเด็กเล่น จำนวน 6 ชุด 
(ครุภัณฑ์อ่ืน) 

- จัดซื้อเครื่องออกกำลังและ 
เครื่องเด็กเล่น จำนวน 6 ชุด  
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 
 

450,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบำบัดน้ำเสีย 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ตู้เชื่อม  
ขนาด 300 แอมป์ 
จำนวน 1 ตู้ 

จัดซื้อตู้เชื่อม ขนาด 300 แอมป์ 
จำนวน 1 ตู้ 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

23,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             

34 เครื่องตัดไฟเบอร์ 
ขนาด 16 นิ้ว  
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว  
จำนวน 1 เครื่อง 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

  16,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 
/เครื่อง จำนวน 5 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 
งานประมวลผล แบบที่ 2*  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 30,000 บาท/เครื่อง  
จำนวน 5 เครื่อง 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

150,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงาน* (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 17,000 บาท/เครื่อง 
จำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 
งานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท/เครื่อง 
จำนวน 2 เครื่อง 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

34,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดำ  
ชนิด Network  
สำหรับกระดาษ A3 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network สำหรับ
กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

54,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             

38 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี ราคา 
15,000 บาท/เครื่อง  
จำนวน 3 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี  
ราคา 15,000 บาท/เครื่อง  
จำนวน 3 เครื่อง 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

45,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดำ  
ชนิด Network แบบที่ 2 
(38 หน้า/นาที)  
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2  
(38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

15,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             

40 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

8,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 800VA  
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง 
จำนวน 4 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง  
จำนวน 4 เครื่อง 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

10,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

สำนักการช่าง             
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โต๊ะเขียนเด็กอนุบาล ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.  
สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
จำนวน 12  ตัว 
(โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง) 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

38,400 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

กอง 
การศึกษา 

            

43 รถโดยสารแบบปรับอากาศ 
ขนาด 24 ที่นั่ง (แบบดีเซล) 
จำนวน 1 คัน 
(โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์) 
 

จัดซื้อรถโดยสารแบบ 
ปรับอากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง 
(แบบดีเซล) ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
5,000 ซีซ ีจำนวน 1 คัน 
 

3,000,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 

 
 
 
 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบำบัดน้ำเสีย 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

44 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ 
ถนนดำรงรักษ์ 

- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ขนาด 1.20 เมตร ยาว 479 เมตร  
ปูบล็อกทางเท้า 3,250 ตารางเมตร 
ติดตั้งไฟส่องสว่าง 19 ชุด 
- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ 
- ดำเนินการก่อสร้าง 
 

11,000,000 บริเวณ 
ถนนดำรงรักษ์ 

สำนักการช่าง 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า  
40,000 BTU พร้อมติดตั้ง 
ราคา 51,200 บาท/เครื่อง 
จำนวน 2 เครื่อง  
(โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง) 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

102,400 โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง 

กอง 
การศึกษา 

            

46 โต๊ะพับอเนกประสงค์  
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.  
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
ราคา 1,790 บาท/ตัว  
จำนวน 15 ตัว 
(โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง) 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

26,850 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โต๊ะพับอเนกประสงค์  
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.  
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
ราคา 1,390 บาท/ตัว  
จำนวน 15 ตัว 
(โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง) 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

20,850 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

กอง 
การศึกษา 

            

48 เก้าอ้ีนั่งโครงเหล็กชุบโครเมียม  
มีพนักพิงเบาะนวม  
ราคา 600 บาท/ตัว  
จำนวน 50 ตัว 
(โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง) 

- เสนอโครงการฯ 
- ส่งกองคลังดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

30,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

กอง 
การศึกษา 

            

 




