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บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ขอ 26 และ 27 ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยรวบรวมแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น จัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณา 
แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศเปนแผนการดําเนินงานและปดประกาศใหประชาชนทราบ  

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
2. เพ่ือใหสามารถประสานและบูรณาการ การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนไดอยางเปนระบบ
3. เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
4. เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีรวบรวมแผนงาน/โครงการ

พัฒนาของเทศบาล หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ
ท่ีดําเนินการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
เทศบาลเมืองเพชรบุรีพิจารณา

3. ผูบริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีประกาศเปนแผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. ปดประกาศแผนการดําเนินงานใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีประกาศ
และปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. ประชาชนไดทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ

ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
2. เทศบาลฯ สามารถประสานและบูรณาการการทํางานรวมกันไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
3. เทศบาลฯ มีกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาท่ีชัดเจน หนวยงานสามารถเตรียม

ความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดลวงหนา
4. ประชาชนสามารถใชแผนการดําเนินงานเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการทํางานของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
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1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี ตุลาคม (18) 500,000
2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี มกราคม (99) 50,000
3 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ พฤษภาคม (139) 50,000
4 โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี พฤศจิกายน (60) 1,500,000
5 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (18) 2,000,000
6 โครงการวันเทศบาล เมษายน (127) 50,000
7 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ตุลาคม (19) 30,000

8 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายให้แก่ประชาชน เมษายน (128) 25,000
4,205,000

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

0

3. แผนงานการศึกษา
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
1 โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด เมษายน (129) 30,000
2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กรกฎาคม (152) 50,000
3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT,LAS) กุมภาพันธ์ (112) 40,000
4 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น มกราคม 100) 50,000
5 โครงการวารสารการศึกษาท้องถ่ิน มิถุนายน (147) 95,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
6 โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ตุลาคม (20) 100,000
7 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ินระดับประเทศ ตุลาคม (21) 50,000
8 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ มีนาคม (119) 300,000
9 โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์วัดโคก) ตุลาคม (22) 25,000

งานบริหารงานท่ัวไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 8 โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม  0  โครงการ
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3. แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

10 โครงการจัดท าแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย ตุลาคม (23) 250,000
11 โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ ตุลาคม (24) 800,000
12 โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน มีนาคม (119) 20,000
13 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี พฤษภาคม (140) 200,000
14 โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ ธันวาคม (89) 30,000
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) พฤศจิกายน (61) 25,299,210
16 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ตุลาคม (25) 950,000
17 ค่าอาหารเสริม (นม) ตุลาคม (26) 8,074,430
18 โครงการทาสีอาคารประถมช้ัน ป.3 ท้ังภายนอกและภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก มีนาคม (120) 300,000
19 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พฤศจิกายน (62) 123,200
20 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มกราคม (101) 6,564,000

งานระดับมัธยมศึกษา
21 โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ตุลาคม (27) 130,000
22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ธันวาคม (90) 2,198,840

45,679,680

4. แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

งานโรงพยาบาล
1 โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง ตุลาคม (28) 200,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
2 โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม พฤศจิกายน (63) 380,000
3 โครงการคีรีร่วมใจ เล่ือมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) เมษายน (130) 40,000
4 โครงการชุมชนยุคใหม่ ห่างไกลบุหร่ี มกราคม (102) 20,000
5 โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข มีนาคม (121) 130,000
6 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) เมษายน (131) 30,000
7 โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ ธันวาคม (91) 30,000
8 โครงการฝึกอบรมผู้น าเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จ๋ิว) กุมภาพันธ์ (113) 280,000
9 โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน” ตุลาคม (29) 300,000
10 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ตุลาคม (30) 750,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม  22  โครงการ
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4. แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

11 โครงการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE พฤษภาคม (141) 300,000
12 โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตุลาคม (31) 50,000
13 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ธันวาคม (92) 40,000
14 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กุมภาพันธ์ (114) 200,000
15 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค พฤศจิกายน (64) 20,000
16 โครงการรณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตุลาคม (32) 80,000
17 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน พฤษภาคม (142) 20,000
18 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข มกราคม (103) 340,000
19 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย ตุลาคม (33) 550,000
20 โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง พฤศจิกายน (65) 300,000
21 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตุลาคม (34) 30,000
22 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี พฤศจิกายน (66) 30,000
23 โครงการสุขภาพดี วิถีไทย มกราคม (104) 450,000
24 โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย พฤศจิกายน (67) 20,000
25 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กรกฎาคม (153) 200,000
26 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พฤศจิกายน (68) 50,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
27 โครงการเทศบาลรักษ์ไต ห่วงใยผู้ป่วยเร้ือรัง ตุลาคม (35) 50,000
28 โครงการบริการสุขภาพท่ีบ้าน (Home Health Care Services) ตุลาคม (36) 50,000
29 โครงการประเมินความเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเร้ือรังในศูนย์บริการสาธารณสุข ตุลาคม (37) 50,000
30 โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตุลาคม (38) 50,000
31 โครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ตุลาคม (39) 100,000
32 โครงการให้ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข
ตุลาคม (40) 50,000

5,190,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม 32 โครงการ
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5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีเทศบาล ตุลาคม (41) 500,000
2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ตุลาคม (42) 200,000
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตุลาคม (43) 100,000

800,000

6. แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

งานไฟฟ้าถนน
1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง แยกต้นมะม่วง ถนนบริพัตร ตุลาคม (44) 760,000

งานสวนสาธารณะ
2 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ ตุลาคม (45) 530,000
3 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายและเคร่ืองเด็กเล่นแทนของเดิมท่ีช ารุดบริเวณสวนสุขภาพ

ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ตุลาคม (46) 450,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

4 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ท่ี ทาง และสถานท่ีสาธารณะ ตุลาคม (47) 20,000
5 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตุลาคม (48) 200,000

งานบ าบัดน  าเสีย
6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนด ารงรักษ์ ธันวาคม (93) 11,000,000

12,960,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม  3  โครงการ

รวม  6  โครงการ
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7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน มิถุนายน (148) 300,000
2 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตุลาคม (49) 216,000
3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล กุมภาพันธ์ (115) 100,000
4 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว) มกราคม (105) 300,000
5 โครงการจัดท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง ตุลาคม (50) 30,000
6 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ธันวาคม (94) 30,000
7 โครงการปลูกผักสวนครัว ร้ัวกินได้ ปลอดสารพิษ เมษายน (132) 30,000
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน พฤศจิกายน (69) 100,000
9 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ มีนาคม (122) 100,000
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน เมษายน (133) 800,000
11 โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน พฤษภาคม (143) 300,000
12 โครงการประดิษฐริบบ้ินเพ่ือพัฒนาอาชีพเสริม – ชุมชนท่าหิน พฤศจิกายน (70) 20,000
13 โครงการฝึกอาชีพเสริมการท าสบู่สมุนไพรและน้ ายาสระผมสมุนไพร – ชุมชนไร่ขิง พฤศจิกายน (71) 20,000
14 โครงการอบรมการท าก๋วยเต๋ียวลุยสวนและเค้กผลไม้น่ึง – ชุมชนวัดลาด พฤศจิกายน (72) 20,000
15 โครงการอบรมการถนอมอาหารแหนมสดและข้าวทอด – ชุมชนวัดเกาะ พฤศจิกายน (73) 20,000
16 โครงการอบรมการท าขนมกรอบเค็มสามรสและขนมเค้กแต่งหน้า – ชุมชนจันทราวาส พฤศจิกายน (74) 20,000
17 โครงการอบรมการท าโคมไฟด้วยเชือกไหม – ชุมชนสุรินทรฦๅชัย พฤศจิกายน (75) 20,000
18 โครงการอบรมการท าน้ ายาซักผ้าและน้ ายาปรับผ้านุ่ม – ชุมชนต้นมะม่วง พฤศจิกายน (76) 20,000
19 โครงการอบรมการท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาปรับผ้านุ่ม – ชุมชนพระนครคีรี พฤศจิกายน (77) 20,000
20 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ ายาล้างจาน – ชุมชนชีสระอินทร์ พฤศจิกายน (78) 20,000
21 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ ายาล้างจาน – ชุมชนพระปรางค์ พฤศจิกายน (79) 20,000
22 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ ายาล้างจาน – ชุมชนรถไฟไชยสุรินทร์ พฤศจิกายน (80) 20,000
23 โครงการอบรมการท าสบู่สมุนไพรและน้ ายาล้างจาน – ชุมชนทรัพย์สิน พฤศจิกายน (81) 20,000
24 โครงการอบรมการท าเสปรย์กันยุงตะไคร้หอมและยาหม่องสมุนไพร – ชุมชนไร่รอ พฤศจิกายน (82) 20,000
25 โครงการอบรมการท าหมอนรองคอและเบาะรองน่ัง – ชุมชนรามราชนิเวศน์ พฤศจิกายน (83) 20,000
26 โครงการอบรมการท าอาหารว่างปอเป๊ียะไส้ผัก สาคูไส้ผักและหน้าต้ังไส้ผัก – ชุมชนหน้าพระลาน พฤศจิกายน (84) 20,000
27 โครงการอบรมการสานตระกร้าพลาสติกและน้ ายาปรับผ้านุ่ม – ชุมชนนามอญ พฤศจิกายน (85) 20,000
28 โครงการอบรมท าขนมข้าวฟางและข้าวเหนียวแดงกวน – ชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก พฤศจิกายน (86) 20,000

2,646,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม  28  โครงการ
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8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตุลาคม (51) 600,000
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เมษายน (134) 400,000
3 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเยาวชนและประชาชน เมษายน (135) 210,000
4 โครงการถนนคนเดิน กุมภาพันธ์ (116) 400,000
5 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ มีนาคม (123) 100,000
6 โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ มิถุนายน (149) 50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
7 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา มิถุนายน (150) 150,000
8 โครงการงานวันครู พฤศจิกายน (87) 30,000
9 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน มกราคม (106) 200,000
10 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ตุลาคม (52) 50,000
11 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตุลาคม (52) 200,000
12 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ มีนาคม (124) 350,000
13 โครงการเรียนรู้งานปูนป้ัน พฤษภาคม (144) 120,000
14 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ธันวาคม (95) 300,000
15 โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) พฤษภาคม (145) 100,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
16 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาท่ีมีชีวิต เมษายน (136) 25,000
17 โครงการรอบรู้เร่ืองเมืองเพชร กรกฎาคม (154) 25,000

3,310,000

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการปรับปรุงผังเมือง ตุลาคม (53) 4,000,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน
2 โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านเลขท่ี 28/4 ซอยเจตน์จ าลอง 3/1 ตุลาคม (54) 145,000

4,145,000

รวม  17  โครงการ

รวม  2  โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562



7

10. แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

งานโรงฆ่าสัตว์
1 โครงการเขียงสะอาด เน้ือสัตว์ปลอดภัย ตุลาคม (55) 20,000
2 โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ ตุลาคม (56) 200,000

220,000

79,155,680

ล าดับ
ท่ี งบประมาณ

*1 3,928,000  
*2 4,182,000  

8,110,000
87,265,680

* หมายเหตุ  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ฯ ท้ัง 2 โครงการ มีการด าเนินการในหลายแผนงาน

โครงการ

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าส านักงานฯ จ านวน 17 รายการ
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จ านวน  6 รายการ

รวม  2  โครงการ
รวมทั งสิ น  122  โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม  2  โครงการ

รวมทั งสิ น  10  แผนงาน จ านวน 120 โครงการ
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ล าดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณ
1 เก้าอ้ีน่ัง โครงท าจากเหล็กชุบโครเม่ียม จ านวน 300 ตัว ส านักปลัดฯ 180,000
2 โต๊ะเหล่ียม จ านวน 50 ตัว ส านักปลัดฯ 90,000
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบท่ี 2 จ านวน 8 เคร่ือง
ส านักปลัดฯ 168,000

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน กองคลัง 814,000
5 เคร่ืองพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) จ านวน 1 เคร่ือง กองสาธารณสุขฯ 90,000
6 เก้าอ้ี แบบมีพนักพิง จ านวน 3 ตัว กองสาธารณสุขฯ 4,500
7 เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบ 2 ก๊อก (แบบพลาสติก) จ านวน 2 เคร่ือง กองสาธารณสุขฯ 11,000
8 ตู้เก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ กองสาธารณสุขฯ 9,000
9 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จ านวน 1 ชุด กองสาธารณสุขฯ 8,500
10 โทรศัพท์แบบไร้สายใช้แบตเตอร่ี จ านวน 2 เคร่ือง กองสาธารณสุขฯ 3,000
11 พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง กองสาธารณสุขฯ 5,000
12 เคร่ืองพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จ านวน 1 เคร่ือง กองสาธารณสุขฯ 90,000
13 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จ านวน 1 คัน กองสาธารณสุขฯ 2,400,000
14 เคร่ืองเจียรแบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ส านักการช่าง 5,500
15 เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ส านักการช่าง 26,000
16 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง ส านักการช่าง 13,000
17 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) ขนาดเคร่ืองยนต์

ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง
ส านักการช่าง 10,500

3,928,000

1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าส านักงานฯ

รวม  17  รายการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ล าดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณ
1 โต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จ านวน 150 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดแก่นเหล็ก
252,000

2 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง

40,000

3 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง

700,000

4 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 25 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง

40,000

5 โต๊ะเด่ียวพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 100 ชุด

โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส

150,000

6 รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ท่ีน่ัง (แบบดีเซล)
จ านวน 1 คัน

โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์

3,000,000     

4,182,000

2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม  6  รายการ
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แบบ ผด.01     

แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั งหมด

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 6.56 4,205,000       4.82
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - -
3. แผนงานการศึกษา 22 18.03 45,679,680 52.35
4. แผนงานสาธารณสุข 32 26.23 5,190,000       5.95
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.46 800,000 0.92
6. แผนงานเคหะและชุมชน 6 4.92 12,960,000 14.85
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28 22.95 2,646,000       3.03
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 13.93 3,310,000       3.79
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.64 4,145,000       4.75
10. แผนงานการพาณิชย์ 2 1.64 220,000 0.25
* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าส านักงานฯ 1 0.82 3,928,000       4.50
* โครงการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 0.82 4,182,000       4.79

รวม 122 100 87,265,680    100

* หมายเหตุ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ฯ มีการด าเนินการในหลายแผนงาน

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

1 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองบันทึกภายในส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (156) 900,000
2 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (156) 1,600,000

2,500,000

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงถนนราชด าเนิน ต้ังแต่บริเวณแยกถนนด ารงรักษ์ถึงถนนรถไฟ ตุลาคม (157) 12,200,000
2 โครงการปรับปรุงทางเท้า ซอยหลังศาลากลาง (โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี) ตุลาคม (157) 500,000
3 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสวน 60 พรรษา ตุลาคม (158) 1,700,000
4 โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณแยกวัดมหาธาตุและถนนสุวรรณมุณี ตุลาคม (158) 490,000
5 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมบริเวณทางแยกถนนบริพัตรตัดกับถนนราชด าริห์ ตุลาคม (159) 250,000
6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ าบริเวณซอยกล้วยไม้ ถนนโพธ์ิการ้อง พฤศจิกายน (159) 1,070,000

16,210,000

18,710,000

รวม  6  โครงการ

รวมทั งสิ น  8  โครงการ

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 การบริหารจัดการท่ีดี

1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล

3 การพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน
3.1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ

รวม  2  โครงการ
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไป
1 โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายส่ือสารภายในพ้ืนท่ีของส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (162) 380,000
2 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตุลาคม (162) 850,000
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 จ านวน 9 เคร่ือง ตุลาคม (163) 51,300
4 อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนสาย LAN (PoE Switch Gigabite 8 Port Poe) 

จ านวน 4 เคร่ือง
ตุลาคม (163) 36,000

1,317,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบใช้ท่อสูบพญานาค 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว ยาว 12 ฟุต จ านวน 5 เคร่ือง
ตุลาคม (164) 65,000

2 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบใช้ท่อดูดส่งน้ า 
ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 3 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง

ตุลาคม (164) 65,000

3 ท่อเหล็กส่งน้ าขนาด 8 น้ิว หน้าแปลนหัวท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 3 เมตร จ านวน 5 ชุด ตุลาคม (165) 65,000
4 ท่อเหล็กส่งน้ าขนาด 8 น้ิว หน้าแปลนหัวท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 2 เมตร จ านวน 5 ชุด ตุลาคม (165) 47,500
5 เคร่ืองสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาดทางดูดน้ า 8 น้ิว ทางส่ง 8 น้ิว ชนิดขับด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 

4 สูบ 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง
ตุลาคม (166) 850,000

1,092,500

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม  4  โครงการ

รวม  5  โครงการ
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก กุมภาพันธ์ (167) 180,000
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 เป็นห้องสหการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง มีนาคม (167) 300,000
3 โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียน บริเวณช้ันล่างอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
กุมภาพันธ์ (168) 550,000

4 โครงการติดต้ังหลังคากันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ตุลาคม (168) 200,000
5 โครงการปรับปรุงเปล่ียนราวบันไดเป็นราวสแตนเลส อาคาร 1 พุทธรักษา 

อาคาร 2 ผกากรอง อาคาร 3 เฟ่ืองฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4  วัดไชยสุรินทร์
ตุลาคม (169) 180,000

1,410,000

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

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

ธันวาคม (170) 1,350,000

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร 
บริเวณแยกสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จ ากัด

พฤศจิกายน (171)
495,000

3 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จ านวน 1 คัน มกราคม (172) 2,400,000
4 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า พ้ืนท่ีหน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 

3.40 ตารางเมตร จ านวน 1 คัน
มกราคม (173) 6,900,000

5 โครงการปรับปรุงลานพักขยะบริเวณท่ีดินเทศบาลฯ ต าบลบ้านกุ่ม ตุลาคม (173) 850,000

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ต้ังแต่ถนนคีรีรัถยาถึงแม่น้ าเพชรบุรี พฤศจิกายน (174) 4,500,000
7 โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริมแม่น้ าเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ 

พร้อมก่อสร้างอาคารประตูน้ า
ตุลาคม (175) 4,000,000

8 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณถนนนามอญ ตุลาคม (176) 780,000
21,275,000

แผนงานการศึกษา

แผนงานเคหะและชุมชน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวม  5  โครงการ

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานบ าบัดน  าเสีย

รวม  8  โครงการ
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ
การด าเนินงาน

(หน้า)
งบประมาณ

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ ธันวาคม (177) 3,500,000
2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ าซอยแยก ซอย 3 ท่าหิน ตุลาคม (178) 290,000

3,790,000

แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

การด าเนินงาน
(หน้า)

งบประมาณ

งานโรงฆ่าสัตว์
1 ขอแขวนส าหรับถ่างขาสุกร จ านวน 20 ชุด มกราคม (179) 56,000
2 โต๊ะรองรับสุกร จ านวน 2 ตัว มกราคม (179) 66,000
3 อ่างล้างมือ แบบใช้เข่าดัน จ านวน 1 ตัว มกราคม (179) 16,500
4 เคร่ืองลวกและป่ันขนสุกร แบบ Combine 1 ลูกกล้ิง จ านวน 1 เคร่ือง มกราคม (179) 1,370,000

1,508,500

30,393,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวม  2  โครงการ

รวม  4  โครงการ

รวมทั งสิ น  28  โครงการ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน



โครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี 500,000 ส านักปลัดเทศบาล 
2 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2,000,000 ส านักปลัดเทศบาล 
3 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 30,000 ส านักปลัดเทศบาล 
4 โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 100,000 กองการศึกษา 
5 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 50,000 กองการศึกษา 
6 โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์วัดโคก) 25,000 กองการศึกษา 
7 โครงการจัดท าแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย 250,000 กองการศึกษา 
8 โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ 800,000 กองการศึกษา 
9 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 950,000 กองการศึกษา 
10 ค่าอาหารเสริม (นม) 8,074,430 กองการศึกษา 
11 โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 130,000 กองการศึกษา 
12 โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง 200,000 กองสาธารณสุขฯ 
13 โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน” 300,000 กองสาธารณสุขฯ 
14 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 750,000 กองสาธารณสุขฯ 
15 โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000 กองสาธารณสุขฯ 
16 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 80,000 กองสาธารณสุขฯ 
17 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย 550,000 กองสาธารณสุขฯ 
18 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 30,000 กองสาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
19 โครงการเทศบาลรักษ์ไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
20 โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services) 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
21 โครงการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
22 โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 50,000 กองสาธารณสุขฯ  
23 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน 100,000 กองสาธารณสุขฯ  
24 โครงการให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง 

ในศูนย์บริการสาธารณสุข 
50,000 กองสาธารณสุขฯ 

 

25 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอ านาจหน้าที่เทศบาล 500,000 กองสวัสดิการฯ  
26 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 200,000 กองสวัสดิการฯ  
27 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 100,000 กองสวัสดิการฯ  
28 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง แยกต้นมะม่วง ถนนบริพัตร 760,000 ส านักการช่าง  
29 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ 530,000 ส านักการช่าง  
30 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกายและเครื่องเด็กเล่นแทนของเดิมที่ช ารุดบริเวณสวนสุขภาพ 

ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
450,000 ส านักการช่าง 

 

31 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
32 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
33 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 216,000 กองสวัสดิการฯ  
34 โครงการจัดท าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 30,000 กองสวัสดิการฯ  
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
35 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600,000  กองการศึกษา  
36 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 50,000 กองการศึกษา  
37 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000 กองการศึกษา  
38 โครงการปรับปรุงผังเมือง 4,000,000 ส านักการช่าง  
39 โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านเลขท่ี 28/4 ซอยเจตน์จ าลอง 3/1 145,000 ส านักการช่าง  
40 โครงการเขียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย 20,000 กองสาธารณสุขฯ  
41 โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
42 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงานฯ  จ านวน 4 รายการ 485,000 ส านักปลัดเทศบาล 

/ส านักการช่าง 
 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....) 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
วันส าคัญของชาติ
และของจังหวัด
เพชรบุรี 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 120) 
 
 

- จ ัด ท า ขึ ้น เ พื ่อ เป ็น ก า ร เฉ ล ิม 
พระเกียรติและตอบสนองภารกิจ
ถ ว า ย เป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล ข อ ง
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค ์
- เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตามระเบียบฯ 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- สรุปและติดตามผล 

500,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

2 
 
 
 
 
 
 

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 121) 
 
 
 
 

- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และถูกต้องตามขั้นตอน
กฎหมาย 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตามระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
- ส รุ ป แ ล ะติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล
โครงการฯ 

2,000,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฏร 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 122) 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการสนับสนุนการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและติดตามประเมินผล
โครงการฯ 
 

30,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-
ยุวกาชาด 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 137) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ทั้ง 4 โรงเรียน 
เพ่ือก าหนดแผนงานและสถานที่ 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 
โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 
สลับเป็นเจ้าภาพ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญ
ประชุม 
- จัด เตรียมสถานที่  เอกสาร 
อุปกรณ์และฐานความรู้ 
- สรุป ประเมินผลโครงการ 
 

100,000 - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขัน 
คนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่นระดับประเทศ 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 137) 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนในสังกัดฯ ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  5 และมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 จ านวน 30 คน เข้าร่วม
แข่งขัน เพ่ือคัด เลือกตัวแทน 
ไปแข่งขันโครงการคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 
2. จัดส่งตัวแทนที่ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมแข่งขันโครงการคนเก่ง
ท้องถิ่นระดับประเทศ 
 

50,000 - ห้องประชุม 
พระปรางค์ 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
วันส าคัญต่างๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
(ศูนย์วัดโคก) 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 137) 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ 
วัน เด็ ก  วันปี ใหม่  นั ก เรี ยนมี 
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 
- จัดประชุมก าหนดแนวทางการ 
จัดงาน 
- จั ดท าโครงการและแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการน าเสนอ 
- จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

25,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 
(ศูนย์วัดโคก) 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดท าแบบฝึก
ทักษะบูรณาการระดับ
ปฐมวัย 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 138) 
 
 
 
 
 

1. จัดซื้อแบบฝึกพัฒนาทักษะ
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ดังนี้ 
-อนุบาล 1 จ านวน ประมาณ 
2,500 เล่ม/ปี 
-อนุบาล 2 จ านวนประมาณ 
2,300 เล่ม/ปี 
-อนุบาล 3 จ านวนประมาณ 
2,000 เล่ม/ปี 
 

250,000 - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดส่ง
นักเรียนและครู 
ในสังกัดเทศบาลฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 138) 
 
 
 
 

โครงการจัดส่งนักเรียนและครู
ในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม
กิ จ ก ร รม ใน ป ระ เท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 
- จั ด ป ระชุ ม ก าห น ด แ น ว
ทางการจัดงาน 
- ติดต่อประสานงาน 
- จัดท าโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมเสนอขออนุมัติ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

800,000 - ต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 141) 
 
 
 
 
 

1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
2. จัดพิมพ์แบบเรียนภาษาจีน
และแบบฝึกหัดเขียนภาษาจีน
เพ่ื อ ใช้ ในการเรียนการสอน
ภาษาจีนทุกระดับชั้น 
3. จัดให้มีชั่วโมงการเรียนการสอน
ภาษาจีนโรงเรียนในสังกัดฯ 
 

950,000 - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 142) 
 
 
 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ 
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 แห่ง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
3. โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
 

8,074,430 1. โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ทั้ง 4 แห่ง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
3. โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 
 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับมัธยมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 145) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 
และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 
เพ่ือก าหนดแผนงานและสถานที่ 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญ
ประชุม 
5. ติดต่อประสานงาน และจัดเตรียม
สถานที่  เอกสารการจัดกิจกรรม 
เข้าค่ายฯ 
6. ด าเนินโครงการ 
7. สรุป ประเมินผลโครงการ 
 

130,000 -ค่ายลูกเสือครูเชียร กอง
การศึกษา 

            

 
 



 
 

28 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานโรงพยาบาล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 151) 
 
 
 
 
 

- ตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษา
ในหน่วยเทศบาลเคลื่อนท่ี 
- ตรวจฟัน, เคลือบฟลูออไรด์, 
อุ ด ฟั น , ขู ดหิ น ปู น นั ก เรี ย น
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 5 โรงเรียน 
- นักเรียนแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันที่โรงเรียน 5 โรงเรียน 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

200,000 ศูนย์บริการ 
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 “ชมรม
อายุยืน” 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 155) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียด
การจัดท าโครงการเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้อง 
- จั ดกิ จ กรรมแลก เปลี่ ยน
เรียนรู้สัญจร 
- จั ดอบ รม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร 
การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย 
- ติดตามเยี่ยมบ้านสมาชิก
ชมรมอายุยืน 
- นิเทศ ติดตาม สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

300,000 - ศสมช. เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงวัย เทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

30 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
ระบบสุขภาพ  
ภาคประชาชน 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 155) 
 
 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟู
ความรู้ อสม. 
- อบรมเสริมความรู้ต่อเนื่อง  
2 เดือน/ครั้ง 
- ทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การด าเนินงานระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 

750,000 - ศสมช. เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- จังหวัดเลย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์
ชุมชนเข้มแข็ง
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 156) 
 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดท าโครงการ 
- กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียน วัด 
ปลอดลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันเรื่อง โรคไข้เลือดออก 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

50,000  
- สถานศึกษาและ
วัดในเขตเทศบาลฯ 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 4 แห่ง 
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 157) 
 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จั ด ท า สื่ อ ป ระช าสั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
หรือประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์
ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิแ ล ะ
สิ่งแวดล้อม (จ านวน 1 ครั้ง) 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

80,000 - ในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญา พัฒนา
สุขภาพผู้สูงวัย 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 158) 
 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จ ัด ก ิจ ก ร รม เส ร ิม ค ว าม รู้ 
การดูแลสุขภาพและประเมิน 
คัดกรอง ADL 
- จัดศึกษาเรียนรู้นอกสถานที ่
- จัดกิจกรรมสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา 
พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยใน ศสมช. 
- สรุปและประเมินผล 

550,000 - ศสมช. เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงวัยเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าโครงการ 
- ส ารวจข้อมูลเด็กแรกเกิด
และเด็กที่มาอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาล และติดตามเด็กมา
รับวัคซีน 
- จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุ
ทางการแพทย์ เพ่ือให้บริการ
เด็กท่ีมารับวัคซีนที่ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 
- ให้ บ ริการฉีควัคซี น เสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ทุกพฤหัสบดี 
ที่ 3 ของเดือน ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- ส ารวจข้อมูลการรับวัคซีน
ของเด็กนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 1, 5 และ 6 
- ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

30,000  
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
- ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 
 
 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 4 แห่ง 
และโรงเรียนศึกษา
ปัญญา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 



 
 

35 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการเทศบาล
รักษ์ไต ห่วงใยผู้ป่วย
เรื้อรัง 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 163) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ประชุมชี้ แจงโครงการแก่
เจ้าหน้าที ่
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ประสานงานวิทยากร 
- ค้นห้าผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ
โรคไต เรื้อรั งโดยใช้ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- จัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้
ในการปฏิบัติตัว 2 ครั้ง ห่างกัน 
6 เดือน 
- นั ด ก ลุ่ ม เสี่ ย งต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการซ้ า 
- สรุปผลการด าเนินงานและ
ประเมินผล 
 

50,000 - ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 



 
 

36 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริการ
สุขภาพที่บ้าน 
(Home Health 
Care Services) 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 163) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ป ระชุ ม ชี้ แ จ ง เจ้ าห น้ าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
- จ ัด ซื ้อ เ ว ช ภ ัณ ฑ ์แ ล ะ 
ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้การ
พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน 
- เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านตาม
ปัญหาของผู้ป่วยและสอนญาติ
ให้ความรู้ ในการดูแลผู้ป่ วย 
ท าการพยาบาล ได้แก่  เจาะ
เลือดฉีดยา, ท าแผล, เปลี่ยน
สายให้อาหารเปลี่ยนสายสวน
ปัสสาวะ วัดความดันโลหิต 
เป็นต้น 
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

50,000 - 17 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 



 
 

37 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 
 
 
 
 
 

โครงการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและ 
หลอดเลือดในผู้ป่วย
เรื้อรังในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 164) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์  จัดท า
เอกสารในส่วนที่เก่ียวข้อง 
- จั ด ก ารป ระ เมิ น โอก าส เสี่ ย งต่ อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเร้ือรัง
ทุกรายที่มารับการรักษา ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขในเดือน พ.ย.-ธ.ค.61 โดยใช้
เครื่องมือตารางสี (Color chart) 
- รวบรวมผลการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
- จัดท ากิจกรรมกลุ่มอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายตามตารางที่ก าหนด 
- สรุปผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
- จั ด ก ารป ระ เมิ น โอก าส เสี่ ย งต่ อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเร้ือรัง
ซ้ าหลังท ากิจกรรมกลุ่ม 6 เดือน 
- สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล 

50,000 - ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 



 
 

38 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 164) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ป ระชุ ม ชี้ แ จ ง เจ้ าห น้ าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ตรวจจอประสาทตา และ
ตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
ความ ดั น โลหิ ต สู งที่ ม ารั บ 
ก า ร รั ก ษ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก า ร
สาธารณสุขพร้อมทั้งให้ความรู้ 
เรื่องการป้องกันโรคแทรกซ้อน 
- สรุปผลการด าเนินงานและ
ประเมินผล 
 

50,000 - ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

39 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่สู่ชุมชน 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 164) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่ อเตรียม
ให้บ ริการตรวจรักษ าโรค เบื้ อ งต้ น 
ในการออกหน่ วยร่วมกับ โครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่ และการออกหน่วย
ปฐมพยาบาล 
- ออกหน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
การเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วมฉับพลันใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ถ้ามี) 
- ร่วมออกหน่ วย เทศบาล เคลื่ อนที่ 
โดยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น,  
วัดความดันโลหิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ผู้ รับบริการและออกหน่วยปฐม
พยาบาลตามกิจกรรมของเทศบาล 
- สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล 
 

100,000 - 17 ชุมชนใน 
เขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 



 
 

40 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการให้ความรู้
เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
และไขมันในเลือดสูง
ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 165) 
 
 
 

- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ประชุมชี้ แจงโครงการแก่
เจ้าหน้าที ่
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
- ประสานงานวิทยากร 
- จัดท ากิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 
- สรุปผลการด าเนินงานและ
ประเมินผล 
 

50,000 - ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

41 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่
เทศบาล 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 170) 
 
 
 
 

- ช่ ว ย เห ลื อ ส ง เค ร า ะ ห์
ประชาชนที่ประสบปัญหา
ความ เดื อ ด ร้ อน ทุ ก ข์ ย าก 
ทางสังคม ซึ่งมีความจ าเป็น
เร่งด่วน ไร้ซึ่งทรัพย์สิน สิ่งของ 
หรือรายได้ส าหรับการยังชีพ 
ขาดที่ พ่ึ งพ าอาศั ย  ใน เขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 17 
ชุมชน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

500,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบสาธารณภัย 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 171) 
 
 
 
 
 
 
 

- มอบทุนจัดซื้อและจัดหา
เครื่องอุปโภค บริโภค มอบ
ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ทั้ง 17 ชุมชน เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ 

200,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 171) 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ าย  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท า
ข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการ
ป ระช าสั ม พั น ธ์  ก า ร รั บ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ 
- ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ 
- ส่ งกองคลั งด า เนิ น ตาม
ระเบียบพัสดุ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ให้ชุมชนทราบ 
 

100,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

44 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
แยกต้นมะม่วง  
ถนนบริพัตร 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 173) 
 
 

ท าการติดตั้งเสาไฟเหล็กรีดเรียว 
สูง 12 เมตร จ านวน 4 ต้น 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

760,000 - บริเวณ  
แยกต้นมะม่วง 
ถนนบริพัตร 

ส านักการช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
สวนสุขภาพชุมชนไร่รอ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 176) 
 
 
 
 

ท าการปรับพ้ืนที่  
46 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
เครื่องออกก าลังกาย  
จ านวน 6 ชุด 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

530,000 - บริเวณท่ีท าการ
ชุมชนไร่รอ 

ส านักการช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

46 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้ง 
เครื่องออกก าลังกายและ
เครื่องเด็กเล่นแทน
ของเดิมที่ช ารุดบริเวณ
สวนสุขภาพในพื้นที่
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 176) 
 
 

ท าการติดตั้ง 
เครื่องออกก าลังกายและ
เครื่องเด็กเล่น  
จ านวน 6 ชุด 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่ งกองคลังด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

450,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักการช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

47 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 

โครงการพัฒนารักษา
ความสะอาด ที่ ทาง 
และสถานที่สาธารณะ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 178) 
 

- จัดกิจกรรมพัฒ นารักษา
ความสะอาดที่ทางและสถานที่
สาธารณะ โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสัม พันธ์ โครงการฯ  
ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ 
 

20,000 เขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ 
คัดแยกขยะ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 178) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมรณรงค์การบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ
และจัดเก็บขยะอันตราย 
- กิ จ ก ร รม อบ รม ส่ ง เส ริ ม
ความรู้การคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภทในโรงเรียน 
- กิ จกรรมทอดผ้ าป่ าขยะ 
รีไซเคิล 
- กิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” 
- กิจกรรม “ห่วงอะลูมิเนียม
เพ่ือขาเทียม ส าหรับเธอ” 
- กิจกรรม “มือถือเก่าไป ชีวิต
ใหม่มา” 
- กิจกรรมรับสมัครอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
- กิจกรรมจัดตั้ งศูนย์รับซื้อ
ขยะรี ไซ เคิล เทศบาลเมือ ง
เพชรบุรี 

200,000 - เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 17 
ชุมชน 
- โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 4 แห่ง 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 



 
 

49 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 183) 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จั ดป ระชุ มคณ ะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนในชุมชนทั้ง 
17 ชุมชน จัดประชุมผู้บริหาร
พบ แกนน าชุ มชน  เดื อน ละ 
1 ครั้ง หรืออ่ืนๆ ที่เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
- สรุปและประเมินผล 
 

216,000 - ชุมชนในเขต 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 17 ชุมชน 
– ส านักงาน
เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 

 

 

 

 



 
 

50 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดท า 
แผนแม่บทชุมชน
พ่ึงตนเอง 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 184) 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประสานงานคณะท างานแผน
ชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน 
- จัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการสร้าง
แนวคิดเกี่ยวกับการค้นหาปัญหา 
แนวทางแก้ไข  
- สรุปและประเมินผล 
 

30,000 - ชุมชนในเขต 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 17 ชุมชน 
- ส านักงาน
เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

51 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 189) 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

600,000 - สนามกีฬาจังหวัด 
ที่เป็นเจ้าภาพใน
การจัดการแข่งขัน 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 191) 
 
 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

  50,000 - บริเวณหน้าเขาวัง 
ถนนราชวิถ ี

กอง 
การศึกษา 

            

37 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 192) 
 
 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

200,000 - บริเวณถนน 
ข้างจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัด
เพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

53 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง 
ผังเมือง 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 194) 
 
 
 
 

ท าการจ้างบริษัทที่ปรึกษา
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมื องเพชรบุ รี เขต เทศบาล
เมืองเพชรบุรีและเขต อปท. 
จ านวน 18 แห่งโดยรอบ ตาม
แผนที่แสดงขอบเขตผังเมือง
รวมเพชรบุรี 
 

4,000,000 - เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรีและ
เขต อปท. จ านวน 
18 แห่งโดยรอบ 

ส านักการช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

54 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
บริเวณบ้านเลขที่ 28/4 
ซอยเจตน์จ าลอง 3/1 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 197) 
 
 
 
 
 
 

ท า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  
ค.ส.ล. กว้าง 4.50 เมตร 
ยาวประมาณ  36 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และราง
ระบ ายน้ า  กว้ า ง  0 .35 
เมตร หนา 36 เมตร 
- ท บ ท ว น แ บ บ แ ป ล น
พร้อมประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

145,000 - บริเวณซอย 
เจตน์จ าลอง3/1 

ส านักการช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

55 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการพาณิชย์ 

งานโรงฆ่าสัตว์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 
 
 
 
 
 
 

โครงการเขียงสะอาด 
เนื้อสัตว์ปลอดภัย 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 198) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กิจกรรมส ารวจข้อมูลและจัดท า
ทะเบียนผู้ประกอบการฆ่าสตัว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาลฯ 
- จัดท าแผนการออกตรวจแนะน า
และเตรียมเอกสารสื่อให้ความรู้ 
และออกตรวจแนะน าความสะอาด
เขียงจ าหน่ายเนื้อสัตว ์
- สุ่ม เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร 
ที่ เข้ามาท าการฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ 
เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงและ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบุรี สุ่มเก็บตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ตามเขียงในตลาดส่งตรวจหา
สารเร่งเนื้อแดง 
- แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ทราบ ในรายที่ผลตรวจสอบ
พบว่ามีสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะ
สุกร และพบเช่ือแบคที เรีย ใน
เนื้อสัตว์ที่ส่งตรวจให้ค าแนะน า
และตรวจสอบซ้ า 

20,000 - โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี และเขียง
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ใน
เขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 

 



 
 

56 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการพาณิชย์ 

งานโรงฆ่าสัตว์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการบ้านเมตตา 
สัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 198) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมส ารวจสุนัขและ
แมวที่มีเจ้าของ สุนัขและ
แมวจรจัด ในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- ก ิจ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์ และออก
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
จรจัดภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี  และแจก
เอกสารความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า 
- กิจกรรมจัดอบรมแกนน า
ชุมชนคนรักสัตว์ จ านวน
ชุมชนละ 5 คน 
 

200,000 - 17 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 



57 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ า
ส านักงานฯ 

ยอดรวมทั้ง 4 รำยกำร 485,000 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1. เก้าอ้ีนั่ง โครงท าจากเหล็กชุบ
โครเมี่ยม จ านวน 300 ตัว 
** งบประมาณฯ (หน้า 123) 

180,000 ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

2. โต๊ะเหลี่ยม จ านวน 50 ตัว 
** งบประมาณฯ (หน้า 124) 

90,000 ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 2 จ านวน 8 เครื่อง  
** งบประมาณฯ (หน้า 124)

168,000 ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนสวนสำธำรณะ 
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
4. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
(แบบสะพาย) ขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า  
จ านวน 1 เครื่อง 
** งบประมาณฯ (หน้า 176) 

10,500 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักการช่าง 



58 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1,500,000 ส านักปลัดเทศบาล 
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 25,299,210 กองการศึกษา 
3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 123,200 กองการศึกษา 
4 โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม 380,000 กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค 20,000 กองสาธารณสุขฯ 
6 โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง 300,000 กองสาธารณสุขฯ 
7 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 30,000 กองสาธารณสุขฯ 
8 โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย 20,000 กองสาธารณสุขฯ 
9 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 50,000 กองสาธารณสุขฯ 
10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน 100,000 กองสวัสดิการฯ 
11 โครงการประดิษฐ์ริบบิ้นเพ่ือพัฒนาอาชีพเสริม – ชุมชนท่าหิน 20,000 กองสวัสดิการฯ 
12 โครงการฝึกอาชีพเสริมการท าสบู่สมุนไพรและน้ ายาสระผมสมุนไพร – ชุมชนไร่ขิง 20,000 กองสวัสดิการฯ 
13 โครงการอบรมการท าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนและเค้กผลไม้นึ่ง – ชุมชนวัดลาด 20,000 กองสวัสดิการฯ 
14 โครงการอบรมการถนอมอาหารแหนมสดและข้าวทอด – ชุมชนวัดเกาะ 20,000 กองสวัสดิการฯ 
15 โครงการอบรมการท าขนมกรอบเค็มสามรสและขนมเค้กแต่งหน้า – ชุมชนจันทราวาส 20,000 กองสวัสดิการฯ 
16 โครงการอบรมการท าโคมไฟด้วยเชือกไหม – ชุมชนสุรินทรฦๅชัย 20,000 กองสวัสดิการฯ 
17 โครงการอบรมการท าน้ ายาซักผ้าและน้ ายาปรับผ้านุ่ม – ชมุชนต้นมะม่วง 20,000 กองสวัสดิการฯ 
18 โครงการอบรมการท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาปรับผ้านุ่ม – ชุมชนพระนครคีรี 20,000 กองสวัสดิการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
19 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ ายาล้างจาน – ชุมชนชีสระอินทร์ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
20 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ ายาล้างจาน – ชุมชนพระปรางค์ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
21 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ ายาล้างจาน – ชุมชนรถไฟไชยสุรินทร์ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
22 โครงการอบรมการท าสบู่สมุนไพรและน้ ายาล้างจาน – ชุมชนทรัพย์สิน 20,000 กองสวัสดิการฯ  
23 โครงการอบรมการท าสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมและยาหม่องสมุนไพร – ชุมชนไร่รอ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
24 โครงการอบรมการท าหมอนรองคอและเบาะรองนั่ง – ชุมชนรามราชนิเวศน์ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
25 โครงการอบรมการท าอาหารว่าง ปอเปี๊ยะไส้ผัก สาคูไส้ผักและหน้าตั้งไส้ผัก – ชุมชนหนา้พระลาน 20,000 กองสวัสดิการฯ  
26 โครงการอบรมการสานตะกร้าพลาสติกและน้ ายาปรับผ้านุ่ม – ชุมชนนามอญ 20,000 กองสวัสดิการฯ  
27 โครงการอบรมการท าขนมข้าวฟางและข้าวเหนียวแดงกวน – ชุมชนวิหารใหญ-่ไตรโลก 20,000 กองสวัสดิการฯ  
28 โครงการงานวันครู 30,000 กองการศึกษา  

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....) 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 121) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา
คณะผู้บริการ และสมาชิกสภา
เทศบาล  พนั กงาน เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
- จั ด กิ จกรรมฝึ ก อบ รม เพิ่ ม
ทักษะในการปฏิบัติ งานของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
- จัดกิจกรรมให้บุคลากรของ
เทศบาลได้เข้าวัดท าบุญ และ
ปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ 
เช่น การออกก าลังกาย 
- จัดทัศนศึกษาดูงานองค์กรที่
ประสบความส าเร็จด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
- จั ด กิ จ ก ร รม  5 ส . ภ า ย ใน
ส านักงาน 

1,500,000 - ส านักงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ณ 
สถานที่ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมฝึกอบรม 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 138-141) 
 

จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับ
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ระดับประถมศึกษา 
ที่ได้รับจัดสรร 

25,299,210 - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
กลางวันเด็กเล็กของ
ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 145) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็กของส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
 
 

123,200 - สถานรับเลี้ยงเด็ก
ชุมชนพระปรางค์ 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการ อสม.  
สร้างสุขภาพ  
ปรับพฤติกรรม 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 153) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-น า เสนอ โครงการเพ่ื อขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
เบื้องต้น 
- จั ดอบ รม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
- จัดค่ายผู้น าการสร้างสุขภาพ
และศึ กษ าเรี ยน รู้ ห มู่ บ้ าน
ต้ น แ บ บ ก ารป รั บ เป ลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ 
- ติดตาม ตรวจเยี่ยมประเมิน
สุขภาพ ทุก 3 เดือน 
- สรุปและประเมินผล 
 

380,000 - ศสมช. เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- หมู่บ้านต้นแบบ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
ป้องกันและควบคุม
โรควัณโรค 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 157) 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดท าโครงการ 
- เผยแพร่ป้องกันโรควัณโรค 
- ให้ความรู้ ประชาชน อสม. 
และคั ดกรองค้นหาผู้ ป่ วย 
รายใหม่ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

20,000 - 17 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างสุข
แบบพอเพียง 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จั ดท าข้ อมู ลสมาชิ กชมรม 
“ฅนพอเพียง” 
- จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์ทางเลือก อบรม
เชิงปฏิบัติการ 
- ติดตามเยี่ยมบ้านสมาชิก 
- จัดประชุมติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 

300,000 - ศสมช.เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงวัย เทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว 
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 159) 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อสม. 
และผู้เกี่ยวข้อง 
- จั ด ซื้ อ วั ส ดุ -อุ ป ก รณ์ ต า ม
ระเบียบ 
- ออกเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ 
หลังคลอดและเด็กแรกเกิดทุก
บ่ายวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 

30,000 - ชุมชนเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

67 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ  
แต่งผม-เสริมสวย 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 160) 
 
 
 

- จั ด อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ผู้ประกอบการร้านแต่งผม -
เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี จ านวน 100 คน  
- ตรวจแนะน าด้านสุขาภิบาล
ร้านแต่งผม-เสริมสวย 
 
 

20,000 - หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
 
- ร้านแต่งผม- 
เสริมสวยในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 160) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จั ด อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร จ านวน 
150 คน 
- เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร 
โดยการออกตรวจแนะน าและเก็บ
ตัวอย่าง ตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหาร/ภาชนะอุปกรณ์และมือ 
ผู้สัมผัสอาหาร 
 

50,000 - หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
 
ในเขตเทศบาลฯ 
- ร้านอาหาร 
- แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร 
- โรงอาหาร 
- ตลาดสด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

69 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
ภูมิปัญญาในชุมชน 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 185) 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จัดอบรมส่งเสริมความรู้และ
เผ ยแพ ร่ ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น 
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  และสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและชุมชน 
- สรุปและประเมินผล 
 

100,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

70 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการประดิษฐ์
ริบบิ้นเพ่ือพัฒนา
อาชีพเสริม 
– ชุมชนท่าหิน 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 187) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอาชีพเสริม
การท าสบู่สมุนไพรและ
น้ ายาสระผมสมุนไพร 
– ชุมชนไร่ขิง 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 187) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

72 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม 
การท าก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
และเค้กผลไม้นึ่ง 
– ชุมชนวัดลาด 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 187) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

73 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการถนอม
อาหารแหนมสดและ 
ข้าวทอด  
– ชุมชนวัดเกาะ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 187) 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิ กจ่ าย เงิน อุดหนุน ให้
ชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

74 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม 
การท าขนมกรอบเค็ม
สามรสและขนมเค้ก
แต่งหน้า  
– ชุมชนจันทราวาส 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 187) 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและท าบันทึก
ข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

75 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม 
การท าโคมไฟด้วย
เชือกไหม  
– ชุมชนสุรินทรฦๅชัย 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

76 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม 
การท าน้ ายาซักผ้า
และน้ ายาปรับผ้านุ่ม 
– ชุมชนต้นมะม่วง 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและท าบันทึก
ข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

77 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า
น้ ายาล้างจานและ
น้ ายาปรับผ้านุ่ม  
– ชุมชนพระนครคีรี 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

78 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
น้ ายาล้างจาน  
– ชุมชนชีสระอินทร์ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

79 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
น้ ายาล้างจาน  
– ชุมชนพระปรางค์ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

80 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
น้ ายาล้างจาน  
– ชุมชนรถไฟ 
ไชยสุรินทร์ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 

 

 

 

 

 



 
 

81 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า
สบู่สมุนไพรและ 
น้ ายาล้างจาน  
– ชุมชนทรัพย์สิน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

82 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า
สเปรย์กันยุงตะไคร้
หอมและยาหม่อง
สมุนไพร  
– ชุมชนไร่รอ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

83 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า
หมอนรองคอและ
เบาะรองนั่ง  
– ชุมชนรามราช
นิเวศน์ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 188) 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

84 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า 
อาหารว่าง ปอเปี๊ยะไส้ผัก 
สาคูไส้ผักและหน้าตั้งไส้ผัก  
– ชุมชนหน้าพระลาน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 189) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการสาน
ตะกร้าพลาสติกและ
น้ ายาปรับผ้านุ่ม  
– ชุมชนนามอญ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 189) 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

86 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการท า 
ขนมข้าวฟางและ 
ข้าวเหนียวแดงกวน  
– ชุมชนวิหารใหญ่-
ไตรโลก 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 189) 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
- ขออนุมัติจ่ายเงินและท า
บันทึกข้อตกลง 
- เบิ กจ่ าย เงิน อุดหนุ น ให้
ชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงาน 
- จัดอบรม/ท ากิจกรรม 
- สรุปและประเมินผล 
 

20,000 - ที่ท าการชุมชน กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการงานวันครู 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 191) 

- ป ระชุ ม ผู้ บ ริห าร โร งเรี ย น 
ในสังกัดฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมและขั้นตอน
ด าเนินงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 
- จั ด ท า พิ ธี ท าบุ ญ ตั กบ าต ร 
พิ ธี แสดงมุทิ ต าจิ ตและมอบ
เกียรติบัตรพนักงานครูดีเด่น 
- รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 

30,000 - โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ 30,000 กองการศึกษา 
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) 2,198,840 กองการศึกษา 
3 โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ 30,000 กองสาธารณสุขฯ 
4 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 40,000 กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า ถนนด ารงรักษ์ 11,000,000 ส านักการช่าง 
6 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 30,000 กองวิชาการฯ 
7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 300,000 กองการศึกษา 
8 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงานฯ จ านวน 1 รายการ 90,000 กองสาธารณสุขฯ 
9 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จ านวน 2 รายการ 80,000 โรงเรียนเทศบาล 2 

วัดพระทรง 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....)
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 138) 
 
 
 
 
 
 
 

ป รับ ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ข อ ง 
ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ กให้ เป็ น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
- จัดประชุมก าหนดแนวทาง 
การจัดงาน 
- จัดท าโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการน าเสนอ 
- จั ดท าราย งาน ขออนุ มั ติ
จัดซื อจัดจ้าง 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

30,000 - ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองเพชรบุรี  
(ศูนย์วัดโคก) 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับมัธยมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ระดับ
มัธยมศึกษา) 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 146) 
 

จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับ
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ระดับมัธยมศึกษาที่
ได้รับจัดสรร 
 

2,198,840 - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกัน
สุขภาพเชิงรุกใน 
การดูแลตนเอง
ห่างไกลโรคติดต่อ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 155) 
 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดท าโครงการ 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
- เผยแพร่เอกสารโรคติดต่อ
ต่างๆ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
อุบัติซ  า 
- จัดอบรมได้ความรู้ครูและ
นักเรียน เรื่องโรคติดต่อต่างๆ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 

30,000  
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 
 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั ง 4 แห่ง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
ป้องกันควบคุม 
โรคเอดส์ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 156) 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดท าโครงการ 
- อบรมให้ความรู้นักเรียน 
 
- เผยแพร่  ประชาสัม พันธ์
ความรู้เรื่องโรคเอดส ์
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 

40,000  
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั ง 4 แห่ง 
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน  าเสีย 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน  า 
ถนนด ารงรักษ์ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 182) 
 
 
 
 
 
 

ท าการก่อสร้างท่อระบายน  า 
ขนาด 1.20 เมตร ยาว 479 
เมตร ปูบล็อกทางเท้า 3,250 
ตารางเมตร ติดตั งไฟส่องสว่าง 
19 ชุด 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

11,000,000 - บริเวณ 
ถนนด ารงรักษ์ 

ส านักการช่าง             
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดเวที
ประชาคมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 185) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ส าหรับเทศบาลเมือง 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ
จัดกิจกรรมในโครงการและส่ง
ก อ งค ลั งด า เนิ น ก า รต าม
ระเบียบฯ 
- จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ส าหรับเทศบาลเมือง ในระดับ
ต าบลและระดับชุมชน เพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
และเรื่องอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนการด าเนินงาน 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

30,000 - ส านักงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง 
วิชาการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 192) 
 
 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

300,000 - บริเวณเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

8 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ า
ส านักงานฯ 

ยอดรวมทั้ง 1 รำยกำร 90,000               

 แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอื่น 
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
1. เครื่องพ่นสารเคมี ชนิด
ละอองฝอยละเอียด (ULV) 
จ านวน 1 เครื่อง 
** งบประมาณฯ (หน้า 162) 

 
 
 
 

90,000 

 
 
 
 

ในเขตเทศบาล 

 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ า
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

ยอดรวมทั้ง 2 รำยกำร 80,000 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี ส านักงาน
จ านวน 5 ชุด 
** งบประมาณฯ (หน้า 143) 

40,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

โรงเรียน
เทศบาล 2 
วัดพระทรง 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับมัธยมศึกษำ 
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2. โต๊ะพร้อมเก้าอี นักเรียน
จ านวน 25 ชุด 
** งบประมาณฯ (หน้า 146) 

40,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

โรงเรียน
เทศบาล 2 
วัดพระทรง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 50,000 ส านักปลัดเทศบาล 
2 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 50,000 กองการศึกษา 
3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 6,564,000 กองการศึกษา 
4 โครงการชุมชนยุคใหม่ ห่างไกลบุหรี่ 20,000 กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 340,000 กองสาธารณสุขฯ 
6 โครงการสุขภาพดี วิถีไทย 450,000 กองสาธารณสุขฯ 
7 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว) 300,000 กองสวัสดิการฯ 
8 โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน 200,000 กองการศึกษา 
9 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงานฯ จ านวน 8 รายการ 3,271,000 กองคลัง / 

กองสาธารณสุขฯ / 
ส านักการช่าง 

10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จ านวน 1 รายการ 3,000,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....)



 
 

99 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป ฏิ บั ติ ง าน  อ าน วยความ
สะดวกในการบริการต่างๆ 
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและติดตามประเมินผล
โครงการฯ 
 

50,000 - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาและมอบ
เกียรติบัตรนักเรียน
ดีเด่น 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 135) 
 
 
 
 
 
 

- ป ระชุ ม ผู้ บ ริห าร โร งเรี ย น 
ในสังกัดฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมและขั้นตอน
ด าเนินงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 
- จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 
- รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
 

50,000 - หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 145) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 
 

6,564,000 - โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 
 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

102 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการชุมชนยุคใหม่ 
ห่างไกลบุหรี่ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 154) 
 
 
 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดท าโครงการ 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ป ระชาสั ม พันธ์ ให้ ความรู้
ผู้ประกอบการ ร้านค้า เยาวชน
และประชาชน เรื่อง พ.ร.บ.
บุหรี่ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 

20,000  
 
 
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 158) 
 
 
 

- ประชาคมชุมชน รวบรวมข้อมูล
จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
- จ ัด ท า โ ค ร ง ก า ร ต า ม
พระราชด าริด้ านสาธารณ สุข 
จ านวน 3 โครงการ ทั้ง 17 ชุมชน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
- ติ ด ต าม  ร วบ รวม  ส รุ ป ผ ล 
การด าเนินงาน 
 

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

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประชุมทีมงานสร้างสุขภาพ
เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- อบรมเสริมความรู้การดูแล
สุขภาพตามวิถีไทยแบบองค์รวม 
ณ ศสมช. ทั้ง 17 แห่ง 
- จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
“ค่ ายผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง
สุขภาพ” และศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบการจัดการสุขภาพ 
- ด าเนินการชุมชนจัดการสุขภาพ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

450,000 - ศสมช.เขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ชุมชนต้นแบบการ
จัดการสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง  
(รวมพลคนครอบครัว) 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 184 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัวระดับ
ชุมชนต าบลคลองกระแชงและ
ต าบลท่าราบ 
- สรุปและประเมินผล 
 

300,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 191) 
 
 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

200,000 - บริเวณ 
ถนนสุรินทรฦๅชัย 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ า
ส านักงานฯ 

ยอดรวมทั้ง 8 รำยกำร 3,271,000               

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรงำนคลัง 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
จ านวน 1 คัน 
** งบประมาณฯ (หน้า 129) 

 
 
 

814,000 

 
 
 
ส านักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี 

 
 
 

กองคลัง 

    
 

        

  แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
2. เก้าอ้ี แบบมีพนักพิง  
จ านวน 3 ตัว  
** งบประมาณฯ (หน้า 166) 

 
 
 

4,500 

 
 
 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

      
 
 
 

      

  3. โทรศัพท์แบบไร้สายใช้
แบตเตอรี่ จ านวน 2 เครื่อง 
** งบประมาณฯ (หน้า 167) 

3,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

  4. พัดลมโคจรแบบติดเพดาน 
ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
** งบประมาณฯ (หน้า 168) 

5,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน 
ครุภัณฑ์โรงงำน 
5. เครื่องเจียรแบบมือถือ  
ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
** งบประมาณฯ (หน้า 173) 

 
 
 

5,500 

 
 
 
ส านักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี 

 
 
 

ส านักการช่าง 

   
 
 
 

         

  แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนสวนสำธำรณะ 
ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
6. เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้  
ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 
** งบประมาณฯ (หน้า 175) 

 
 
 

26,000 

 
 
 
ส านักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี 

 
 
 

ส านักการช่าง 

    
 
 
 

        

  7. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 
** งบประมาณฯ (หน้า 175) 

13,000 ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านักการช่าง             
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
8. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
** งบประมาณฯ (หน้า 180) 

 
 
 
 

2,400,000 

 
 
 
 

เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมกราคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
เครื่องใช้ประจ า
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

ยอดรวมทั้ง 1 รำยกำร 3,000,000 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
1. รถโดยสารแบบปรับอากาศ
ขนาด 24 ที่นั่ง (แบบดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
5,000 ซีซี จ านวน 1 คัน 
** งบประมาณฯ (หน้า 144) 

3,000,000 โรงเรียนเทศบาล 4
วัดไชยสุรินทร์ 

โรงเรียน
เทศบาล 4

วัดไชย
สุรินทร์ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT,LAS) 40,000 กองการศึกษา  
2 โครงการฝึกอบรมผู้น าเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จิ๋ว) 280,000 กองสาธารณสุขฯ  
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 200,000 กองสาธารณสุขฯ  
4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล 100,000 กองสวัสดิการฯ  
5 โครงการถนนคนเดิน 400,000 กองการศึกษา  
6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จ านวน 2 รายการ 952,000 โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดแก่นเหล็ก 
โรงเรียนเทศบาล 2 

วัดพระทรง 

 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....) 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพ
ผู้เรียน (ค่า NT,LAS) 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 134) 
 

1. จัดซื้อข้อสอบระดับชั้น ป.2,
ป .3 , ป .5 , ป .6  และ  ม .2 
เท่าจ านวนนักเรียน 
2. ประเมินนักเรียนระดับชั้น 
ป.2,ป.3, ป.5, ป.6 และ ม.2
ทุกคน 
 

40,000 - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
ผู้น าเด็กด้าน
สาธารณสุขในชุมชน 
(ค่าย อสม. จิ๋ว) 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 155) 
 

- น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก 
อายุ 8-12 ปี เข้าค่าย อสม.จิ๋ว 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- จัดอบรม 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน  
2 คืน ณ ศูนย์เรียนรู้ อสม.จิ๋ว 
ชุมชนพระนครคีรี 
- เยี่ยมบ้าน อสม.จิ๋ว 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

280,000 - ศูนย์เรียนรู้ อสม.จิ๋ว  
ชุมชนพระนครคีรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 157) 
 

- รวบรวมข้อมูลจัดท าโครงการ 
- อบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
- อบรมผู้น าและแกนน าชุมชน
ต่อต้านยาเสพติด 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 

200,000  
- ในจังหวัดเพชรบุรี 
- 17 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสตรี 
และวันสตรีสากล 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 184) 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
สตรีและเจ้าหน้าที่ 
- อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
งานด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
สตรีและส่งเสริมการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ 
- สรุปและประเมนิผล 
 

100,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการถนนคนเดิน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 190) 
 
 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

400,000 - บริเวณถนน 
ข้างจวนผู้ว่าราชการ 
จังหวัดเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ า
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

ยอดรวมทั้ง 2 รำยกำร 952,000 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
1. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
** งบประมาณฯ (หน้า 144) 

700,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

โรงเรียน
เทศบาล 2 วัด

พระทรง 
แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับมัธยมศึกษำ 
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2. โต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
จ านวน 150 ชุด 
** งบประมาณฯ (หน้า 146) 

252,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

โรงเรียน
เทศบาล 1 

วัดแก่นเหล็ก 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 300,000 กองการศึกษา 
2 โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน 20,000 กองการศึกษา 
3 โครงการทาสีอาคารประถมชั้น ป.3 ทั้งภายนอกและภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 300,000 กองการศึกษา 
4 โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข 130,000 กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ 100,000 กองสวัสดิการฯ 
6 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ 100,000 กองการศึกษา 
7 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 350,000 กองการศึกษา 
8 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จ านวน 1 รายการ 150,000 โรงเรียนเทศบาล 3 

ชุมชนวัดจันทราวาส 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....)
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการแข่งขัน
ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 137) 

1. นั ก เรียน ในสั งกัดฯ เข้ าร่ วม
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ทั้ง 3 ระดับ คือปฐมวัย, ประถม 
และมัธยม แข่งขันประมาณระดับละ 
25 กิจกรรม 
2. จัดประกวดเต็นท์นิทรรศการ
ทางวิชาการ จ านวน 1 เต็นท์ 

300,000 1. โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
2. กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง 
3. เมืองทองธานี

กอง
การศึกษา 

2 โครงการพ่อแม่ลูก
ผูกพัน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 138) 

- จั ด ให้ มี กิ จ ก ร รม เส ริ ม ส ร้ า ง 
ความรักความอบอุ่น ผู้ปกครอง 
มีเวลาอยู่ร่วมกันกับนักเรียน 
- จั ด ป ระชุ ม ก าห น ด แน วท าง 
การจัดงาน 
- จั ด ท า โค ร งก าร แ ล ะแ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการน าเสนอ 
- จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

20,000 - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
เพชรบุรี  
(ศูนย์วัดโคก) 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการทาสีอาคาร
ประถมชั้น ป.3  
ทั้งภายนอกและ
ภายใน  
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 144) 
 

ทาสีอาคารประถมชั้น ป.3  
ทั้งภายนอกและภายใน  
โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดแก่นเหล็ก 
 
 
 

300,000 - โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดแก่นเหล็ก 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ผู้สูงวัยเป็นสุข 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 154 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
เสริมความรู้  การดูแลสุขภาพ 
กาย-ใจ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

130,000 - หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงวัยเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 186) 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการชมรม
คนพิการ 
- จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สมาชิกชมรมคนพิการ ผู้ดูแล 
แกนน าชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับ 
ผู้พิการ 
- จัดศึกษาเรียนรู้นอกสถานที ่
- สรุปและประเมินผล 
 

100,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

123 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 

โครงการฝึกสอน
ทักษะกีฬาและ
นันทนาการ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 190) 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

100,000 - สระว่ายน้ า
โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี 
- สนามฟุตบอล
โรงเรียนสุวรรณฯ 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 192) 
 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

350,000 - บริเวณถนน 
ข้างจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมีนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ า
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

ยอดรวมทั้ง 1 รำยกำร 150,000 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
1. โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 100 ชุด 
** งบประมาณฯ (หน้า 143) 

150,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

โรงเรียน
เทศบาล 3 
ชุมชนวัด

จันทราวาส 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการวันเทศบาล 50,000 ส านักปลัดเทศบาล 
2 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 25,000 กองวิชาการฯ 
3 โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด 30,000 กองการศึกษา 
4 โครงการคีรีร่วมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) 40,000 กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) 30,000 กองสาธารณสุขฯ 
6 โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอดสารพิษ 30,000 กองสวัสดิการฯ 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 800,000 กองสวัสดิการฯ 
8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 400,000 กองการศึกษา 
9 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน 210,000 กองการศึกษา 
10 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต 25,000 กองวิชาการฯ 
11 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ 28,500 กองสาธารณสุขฯ 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....)
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 121) 

- จั ด กิ จ ก ร รม เนื่ อ ง ใน วั น
เทศบาล โดยมีพิธีไหว้สักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าบุญเลี้ยงพระ 
และจัดกิจกรรมการพัฒนา
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและติดตามประเมินผล
โครงการฯ 

50,000 - ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี และ
พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 125) 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ควรทราบ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ขออนุมัติจัดซื้ อจัดจ้ าง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัด
กิจกรรมในโครงการและส่งกอง
คลังด าเนินการตามระเบียบฯ 
- จัดอบรมให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ
กฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาล 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

25,000 - ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
วิชาการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 
 
 
 
 
 

โครงการนิเทศ
การศึกษาโดย 
ต้นสังกัด 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 134) 
 
 
 
 

1 . จั ด ท า เค รื่ อ งมื อ นิ เท ศ 
การเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
2. จัดนิเทศการเรียนการสอน
โรงเรียนในสั งกัดทุกระดับ  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

30,000 1.โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2.ห้องประชุมพระปรางค์ 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการคีรีร่วมใจ 
เลื่อมใสพัฒนา 
ประชามีสุข  
(ชุมชนพระนครคีรี) 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 154) 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม โบราณสถาน
ในท้องถิ่น ณ ศสมช.พระนครคีรี 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

40,000 - ศูนย์เรียนรู้ 
ชุมชนพระนครคีรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 

โครงการเทศบาล
เมืองน่าอยู่  
สู่เมืองไทยแข็งแรง 
(สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 154) 
 

- จัดกิจกรรมพัฒ นารักษา
ความสะอาด 
- เฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
คุณภาพน้ า โดยใช้จุลินทรีย์
บ าบัด 
 

30,000 - ริมสองฝั่งแม่น้ า
เพชรบุรี ช่วงที่ไหล
ผ่านเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกผักสวนครัว 
รั้วกินได้ ปลอดสารพิษ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 185) 
 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ป ระชุ ม เตรียมการวางแผน
ด าเนินโครงการ 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ควบคู่กับ
การสาธิตให้กับแกนน าชุมชน  
ทั้ง 17 ชุมชน 
- สรุปและประเมินผล 
 

30,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาวะผู้น า
ชุมชนและทัศนศึกษา
ดูงาน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 186) 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพภาวะการเป็นผู้น า
ชุมชน 
- จัดศึกษาเรียนรู้นอกสถานที ่
- สรุปและประเมินผล 
 

800,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 190) 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

400,000 - ณ สนามกีฬา 
ในเขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
นันทนาการเพ่ือ
เยาวชนและ
ประชาชน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 190) 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่ งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

210,000 - ณ บริเวณถนน 
ข้างจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัด
เพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามรอย
ประวัติศาสตร์อยุธยา
ที่มีชีวิต 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 193) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมน าเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านสินค้าบริการด้านอาหาร 
ด้านฝีมือช่างเมืองเพชร ฯลฯ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดซื้ อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม
ใน โครงการและส่ งกองคลั ง
ด าเนินการตามระเบียบฯ 
- จัดกิจกรรมน านักท่องเที่ยวนั่ง
รถรางชมเมือง วัด วัง ภายใน
เขตเทศบาล 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

25,000 -ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
วิชาการฯ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 
14 

เม.ย. 
2562 

     

 

 

 



137 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ า
ส านักงานฯ 

ยอดรวมทั้ง 3 รำยกำร 28,500 

แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1. เครื่องท าน้ าเย็น แบบ 2 ก๊อก
(แบบพลาสติก) จ านวน 2 เครื่อง 
** งบประมาณฯ (หน้า 167) 

11,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
จ านวน 2 ตู้ 
** งบประมาณฯ (หน้า 167) 

9,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จ านวน 1 ชุด
** งบประมาณฯ (หน้า 167) 

8,500 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 50,000 ส านักปลัดเทศบาล 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 200,000 กองการศึกษา 
3 โครงการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 300,000 กองสาธารณสุขฯ 
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 20,000 กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 300,000 กองสวัสดิการฯ 
6 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น 120,000 กองการศึกษา 
7 โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 100,000 กองการศึกษา 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....)
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชาศึกษา
และชุมชนสัมพันธ์ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จั ด อ บ ร ม ค ว า ม รู้ ให้ กั บ 
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห าร  ที่ ป รึ กษ า
นายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
ข อ ง เท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เท ศ บ า ล  ลู ก จ้ า งป ร ะ จ า 
พนักงานจ้างเทศบาล และ
ผู้แทนชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
- สรุปและติดตามประเมินผล
โครงการฯ 
 

50,000 - ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 138) 
 

จัดอบรมครูในสังกัดฯ ระดับ
ปฐมวัย, ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จ านวนประมาณ 
160-180 คน 
 

200,000 - ห้องประชุม 
พระปรางค์ 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 156) 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ ครู 
เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE ในโรงเรียน ชุมชน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่าย
เพ่ือนช่วยเพื่อน” 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

300,000 - หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
- จังหวัดสระบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 158) 
 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จั ด ซื้ อ วั ส ดุ -อุ ป ก รณ์ ต าม
ระเบียบ 
- ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 4 แห่ง และโรงเรียน
ศึกษาปัญญา 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

20,000 - โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมส่งเสริม
กิจกรรมการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 187) 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชนและศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่ 
- สรุปและประเมินผล 
 

300,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการเรียนรู้ 
งานปูนปั้น 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 192) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ 
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกิจกรรม
และขั้นตอนด าเนินงาน 
- เสนอโครงการ เพ่ื อขออนุ มั ติ
ด าเนินการ 
- ประสานครูช่างปูนปั้น และศูนย์
การเรียนรู้งานปูนปั้น เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานปูนปั้น 
- ประสานครูช่าง ครูศิลป์  และ
ศิลปินเมืองเพชรจัดนิทรรศการฐาน
เรียนรู้งานปูนปั้นและงานประณีต
ศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
- ด า เนิ นการจัดซื้ อจั ดจ้ างตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินงานตามโครงการ 
- รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
 

120,000 - หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการอบรม
จริยธรรม  
(ค่ายพุทธบุตร) 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 192) 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่ งกองคลั งด า เนิ น การตาม
ระเบียบฯ 
- ด า เนิ นการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 

100,000 - วัดและโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น 95,000 กองการศึกษา 
2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 300,000 กองสวัสดิการฯ 
3 โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ 50,000 กองการศึกษา 
4 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 150,000 กองการศึกษา 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....)
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 135) 
 
 
 

จั ด ท า ว า รส ารก ารศึ ก ษ า
ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด
ทั้ง 4 แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(วัดโคก) และศูนย์ เยาวชน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จ านวน 
3,400 ฉบับ/ปี 
 

95,000 1. โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (วัดโคก) 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 183) 
 
 
 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา 
- จัดท าการแข่งขันกีฬาชุมชน 
(กี ฬ า พ้ื น เมื อ ง  กี ฬ าส าก ล ) 
ระหว่างชุมชน ทั้ ง 17 ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- สรุปและประเมินผล 
 

300,000 - เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งนักกีฬา
ของเทศบาลฯ  
เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 190) 
 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
 

50,000 - สนามกีฬาในเขต
อ าเภอที่เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขัน
กีฬา 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนมิถุนายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 191) 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 

150,000 - บริเวณถนน 
สุรินทรฦๅชัย  
(ถนน 18 เมตร) 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกรกฎาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 50,000 กองการศึกษา 
2 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 200,000 กองสาธารณสุขฯ 
3 โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร 25,000 กองวิชาการฯ 

 **หมำยเหตุ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้า.....)
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกรกฎาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
** งบประมาณฯ  
(หน้า 134) 
 

จัดนิ เทศติดตาม ตรวจสอบ
การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 4 โรงเรียน 
 

50,000 - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกรกฎาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 160) 
 

- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ 
- ประชุมชี้แจง อสม.เจ้าหน้าที่ 
และผู้เกี่ยวข้อง 
- จั ด อ บ ร ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร
อาสาสมัครดูแลผู้สู งอายุและ
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที ่
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

200,000 - ศูนย์ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงวัย เทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
- หอประชุม
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดอืนกรกฎาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการรอบรู้ 
เรื่องเมืองเพชร 
** งบประมาณฯ 
(หน้า 193) 

จั ด กิ จ ก รรม ให้ ค ว าม รู้ แ ก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 
เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ผู้น า
เที่ยวหรือให้ค าแนะน าด้าน
การท่องเที่ยวได ้
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์
ต่ า งๆ  ที่ ต้ อ ง ใช้ ใน ก ารจั ด
กิจกรรมในโครงการและส่ง
ก อ งค ลั งด า เนิ น ก า รต าม
ระเบียบฯ 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวแก่เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล จ านวน 50 คน 
- สรุปและประเมินผลโครงการฯ 

25,000 - ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี  
และลงพ้ืนที่ศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยว
และสถานที่ส าคัญ 

กอง 
วิชาการฯ 



โครงการจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ขยายเวลาไวเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องบันทึกภายในส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 900,000 ส านักปลัดเทศบาล 
2 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1,600,000 ส านักปลัดเทศบาล 
3 โครงการปรับปรุงถนนราชด าเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนด ารงรักษ์ถึงถนนรถไฟ 12,200,000 ส านักการช่าง 
4 โครงการปรับปรุงทางเท้า ซอยหลังศาลากลาง (โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี) 500,000 ส านักการช่าง 
5 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสวน 60 พรรษา 1,700,000 ส านักการช่าง 
6 โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณแยกวัดมหาธาตุและถนนสุวรรณมุณี 490,000 ส านักการช่าง 
7 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณทางแยกถนนบริพัตรตัดกับถนนราชด าริห์ 250,000 ส านักการช่าง 
8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ าบริเวณซอยกล้วยไม้ ถนนโพธิ์การ้อง 1,070,000 ส านักการช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทาง 1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 
 
 

โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
เครื่องบันทึกภายใน
ส านักงานเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 

- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 

900,000 ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

2 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคาร
หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 
 

- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณการ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

1,600,000 อาคารหอประชุม
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
 แนวทาง 3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนราชด าเนิน 
ตั้งแต่บริเวณแยก
ถนนด ารงรักษ์ถึง
ถนนรถไฟ 
 
 
 

ท า ก า ร ปู ย า ง แ อ ส ฟั ส ท์ ติ ก 
ค อ น ก รี ต  ห น า  0 .0 5  เม ต ร  
ย าวป ระม าณ  2 ,1 40  เม ต ร  
พ้ืนที่ประมาณ 28,340 ตารางเมตร 
- ส่ งกองคลั งด า เนิ น การตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 

12,200,000 บริเวณ 
ถนนราชด าเนิน 

ส านัก 
การช่าง 

            

4 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ทางเท้า ซอยหลัง
ศาลากลาง (โรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี) 
 
 
 

ท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ท า ง เท้ า 
เป็นพื้นที่ 148 ตารางเมตร 
- ท บ ท วน แ บ บ แป ล น พ ร้ อ ม
ประมาณราคา 
- ส่ งกองคลั งด า เนิ น การตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

500,000 ซอยหลัง 
ศาลากลาง 

(โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี) 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
 แนวทาง 3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณสวน 60 
พรรษา 
 

ท า ก า ร ติ ด ตั้ ง เ ส า ไฟ สู ง 
เหล็กรีดเรียว สู ง 20 เมตร 
จ านวน 1 ต้น 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 

1,700,000 สวน 60 พรรษา ส านัก 
การช่าง 

            

6 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ทางเท้าบริเวณ 
แยกวัดมหาธาตุและ
ถนนสุวรรณมุณี 
 

ท าการปรับปรุงทางเท้า เป็น
พ้ืนที่รวม 375 ตารางเมตร 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

490,000 บริเวณแยก 
วัดมหาธาตุและ
ถนนสุวรรณมุณี 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2560 ขยายเวลาไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
แนวทาง 3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยมบริเวณ 
ทางแยกถนนบริพัตร
ตัดกับถนนราชด าริห์ 

ท าการก่อสร้ างท่ อ เหลี่ ยม 
ขนาด 0.08 เมตร 
ยาว 21 เมตร 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 

250,000 บริเวณทางแยก 
ถนนบริพัตรตัดกับ

ถนนราชด าริห์ 

ส านัก 
การช่าง 

8 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงรางระบายน้ า
บริเวณซอยกล้วยไม้ 
ถนนโพธิ์การ้อง 

ท าการปรับปรุงรางระบายน้ า 
ยาว 449 เมตร 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 

1,070,000 บริเวณซอยกล้วยไม้ 
ถนนโพธิ์การ้อง 

ส านัก 
การช่าง 



โครงการจากปงบประมาณ พ.ศ.2561 
กันเงินไวเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2562 



160 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
1 โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารภายในพื้นที่ของส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 380,000 ส านักปลัดเทศบาล 
2 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 850,000 ส านักปลัดเทศบาล 
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จ านวน 9 เครื่อง 51,300 ส านักปลัดเทศบาล 
4 อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนสาย LAN (PoE Switch Gigabite 8 Port Poe) จ านวน 4 เครื่อง 36,000 ส านักปลัดเทศบาล 
5 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบใช้ท่อสูบพญานาค 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 12 ฟุต จ านวน 5 เครื่อง 
65,000 ส านักปลัดเทศบาล 

6 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบใช้ท่อดูดส่งน้ า 
ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 

65,000 ส านักปลัดเทศบาล 

7 ท่อเหล็กส่งน้ าขนาด 8 นิ้ว หน้าแปลนหัวท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 3 เมตร จ านวน 5 ชุด 65,000 ส านักปลัดเทศบาล 
8 ท่อเหล็กส่งน้ าขนาด 8 นิ้ว หน้าแปลนหัวท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 2 เมตร จ านวน 5 ชุด 47,500 ส านักปลัดเทศบาล 
9 เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาดทางดูดน้ า 8 นิ้ว ทางส่ง 8 นิ้ว ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 

ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 
850,000 ส านักปลัดเทศบาล 

10 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 180,000 กองการศึกษา 
11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 เป็นห้องสหการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 300,000 กองการศึกษา 
12 โครงการปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียน บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 
550,000 กองการศึกษา 

13 โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 200,000 กองการศึกษา 



 
 

161 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน 
หมำยเหต ุ

(จัดกิจกรรม) 
14 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนราวบันไดเป็นราวสแตนเลส อาคาร 1 พุทธรักษา อาคาร 2 ผกากรอง  

อาคาร 3 เฟ่ืองฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4  วัดไชยสุรินทร์ 
180,000 กองการศึกษา 

 

15 รถบดล้อเหล็กอัดสั่นสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จ านวน 1 คัน 1,350,000 ส านักการช่าง  
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จ ากัด 495,000 ส านักการช่าง  
17 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จ านวน 1 คัน 2,400,000 กองสาธารณสุขฯ  
18 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า พ้ืนที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 3.40 ตารางเมตร  

จ านวน 1 คัน 
6,900,000 ส านักการช่าง 

 

19 โครงการปรับปรุงลานพักขยะบริเวณท่ีดินเทศบาลฯ ต าบลบ้านกุ่ม 850,000 ส านักการช่าง  
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนคีรีรัถยาถึงแม่น้ าเพชรบุรี 4,500,000 ส านักการช่าง  
21 โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริมแม่น้ าเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ พร้อมก่อสร้างอาคารประตูน้ า 4,000,000 ส านักการช่าง  
22 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณถนนนามอญ 780,000 ส านักการช่าง  
23 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ 3,500,000 ส านักการช่าง  
24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ซอยแยก ซอย 3 ท่าหิน 290,000 ส านักการช่าง  
25 ขอแขวนส าหรับถ่างขาสุกร จ านวน 20 ชุด 56,000 กองสาธารณสุขฯ  
26 โต๊ะรองรับสุกร จ านวน 2 ตัว 66,000 กองสาธารณสุขฯ  
27 อ่างล้างมือ แบบใช้เข่าดัน จ านวน 1 ตัว 16,500 กองสาธารณสุขฯ  
28 เครื่องลวกและปั่นขนสุกร แบบ Combine 1 ลูกกลิ้ง จ านวน 1 เครื่อง 1,370,000 กองสาธารณสุขฯ  
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
พ้ืนที่ของส านักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 
 

380,000 ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

2 โครงการติดตั้ง 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
400 KVA ของอาคาร
หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 
 

850,000 หอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point)  
แบบที่ 1  
จ านวน 9 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 
 

51,300 ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

4 อุปกรณ์จ่าย
กระแสไฟฟ้าไปบน
สาย LAN (PoE 
Switch Gigabite 8 
Port Poe)  
จ านวน 4 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 
 
 

36,000 ส านักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 

 
 
 
 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน  
ขนาด 5.5 แรงม้า  
แบบใช้ท่อสูบพญานาค  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
5 นิ้ว ยาว 12 ฟุต  
จ านวน 5 เครื่อง 
 

- ขออนุมัติจัดซื้อ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 
 

65,000 พ้ืนที่ภายใน 
เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

6 
 
 
 
 
 
 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน  
ขนาด 5.5 แรงม้า  
แบบใช้ท่อดูดส่งน้ า  
ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 
3 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดซื้อ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 
 
 

65,000 พ้ืนที่ภายใน 
เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 
 

ท่อเหล็กส่งน้ าขนาด  
8 นิ้ว หน้าแปลน 
หัวท้ายพร้อมอุปกรณ์ 
ความยาว 3 เมตร 
จ านวน 5 ชุด 
 

- ขออนุมัติจัดซื้อ 
- ส่งกองคลังด าเนินการ
ตามระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 

65,000 พ้ืนที่ภายใน 
เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

8 
 
 

ท่อเหล็กส่งน้ าขนาด  
8 นิ้ว หน้าแปลน 
หัวท้ายพร้อมอุปกรณ์ 
ความยาว 2 เมตร 
จ านวน 5 ชุด 
 

- ขออนุมัติจัดซื้อ 
- ส่งกองคลังด าเนินการ
ตามระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 

47,500 พ้ืนที่ภายใน 
เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 
 
 

 



 
 

166 

แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องสูบน้ าชนิด 
หอยโข่ง ขนาดทาง 
ดูดน้ า 8 นิ้ว ทางส่ง  
8 นิ้ว ชนิดขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 
4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 
70 แรงม้า  
จ านวน 1 เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 
- ด าเนินการติดตั้ง 
 
 
 
 
 

850,000 พ้ืนที่ภายใน 
เขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุม 
สนามเด็กเล่น  
โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น 
ขน าดกว้ างป ระมาณ  5  เมต ร  
ยาวประมาณ 25 เมตร คิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร 
 

180,000 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

11 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร 1 
เป็นห้องสหการ
โรงเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 
 

ปรับปรุงที่ด้านหน้าของอาคาร 1 
ให้เป็นห้องสหการ จ านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 21 เมตร 
 
 
 

300,000 โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปรับปรุง 
พ้ืนอาคารเรียน 
บริเวณชั้นล่าง 
อาคารเรียน 2 และ
อาคารเรียน 3 
โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

ปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนโดยการ 
ปูกระเบื้องบริเวณชั้นล่างอาคาร
เรี ย น  2  แ ล ะ อ าค า ร เรี ย น  3  
รวมพ้ืนที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร 
 
 
 

550,000 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 

กอง
การศึกษา 

            

13 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งหลังคา
กันสาด อาคาร 1 
โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 
 

ท าก ารติ ด ตั้ งห ลั งค ากั น ส าด 
เมทั ลชีท  ด้ านข้ างห้ องประชุ ม  
ก ว้ า ง  3 . 8 0 -4 . 3 0  เ ม ต ร  
ยาว 12.00 เมตร พร้อมปรับปรุงพ้ืน 
 

200,000 โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์ 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนราวบันไดเป็น
ราวสแตนเลส  
อาคาร 1 พุทธรักษา 
อาคาร 2 ผกากรอง 
อาคาร 3 เฟ่ืองฟ้า 
โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดไชยสุรินทร์ 

เป ลี่ ยน ราวบั น ได เป็ น ราว 
สแตนเลส อาคาร 1 พุทธรักษา 
อาคาร 2 ผกากรอง อาคาร 3 
เฟ่ืองฟ้า โดยท าการรื้อราว
บันไดเหล็กเดิม พร้อมท าการ
ติดตั้ งราวบั น ไดสแตนเลส  
เป็ นความยาวรวมทั้ งหมด 
ไม่น้อยกว่า 56 เมตร 
 

180,000 โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดไชยสุรินทร์ 

กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 รถบดล้อเหล็กอัด
สั่นสะเทือน ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1 ตัน  
ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า  
15 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

จั ด ซื้ อ ร ถ บ ด ล้ อ เห ล็ ก อั ด
สั่นสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 
1 ตัน ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า  
15 แรงม้าจ านวน 1 คัน 
- ก าหนดคุณลักษณะ 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการจัดซื้อ 
 

1,350,000 พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
สัญญาณไฟจราจร 
บริเวณแยกสหกรณ์
การเกษตรเมือง
เพชรบุรี จ ากัด 

ท าการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สัญ ญ าณ ไฟจราจรบริ เวณ 
แ ย ก ส ห ก รณ์ ก า ร เก ษ ต ร 
เมืองเพชรบุรี จ ากัด 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

495,000 บริเวณ 
แยกสหกรณ์
การเกษตร 

เมืองเพชรบุรี จ ากัด 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 รถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 
ขนาด 6 ตัน  
จ านวน 1 คัน 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ตั น  6  ล้ อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
ห รื อ ก าลั ง เค รื่ อ งยน ต์ สู งสุ ด 
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  
จ านวน 1 คัน  
- ก าหนดคุณลักษณะ 
- ส่ งกองคลั งด า เนิ นการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการจัดซื้อ 
 

2,400,000 พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
ขนาด 165 แรงม้า 
พ้ืนที่หน้าตัดของ 
ใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า  
3.40 ตารางเมตร  
จ านวน 1 คัน 
 

จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
ขน าด  165  แรงม้ า  พ้ื น ที่ 
ห น้ าตั ด ข อ ง ใบ มี ด ดั น ดิ น 
ไม่น้อยกว่า 3.40 ตารางเมตร 
 

6,900,000 พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาล 

เมืองเพชรบุรี 

ส านัก 
การช่าง 

            

19 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง 
ลานพักขยะบริเวณที่ดิน
เทศบาลฯ ต าบลบ้านกุ่ม 
 
 
 
 

ท าการปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. 
ขนาด 20x40 เมตร 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

850,000 บริเวณลานพักขยะ
ที่ดินเทศบาลฯ 
ต าบลบ้านกุ่ม 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
บริเวณถนนราชวิถี 
ตั้งแต่ถนนคีรีรัถยาถึง
แม่น้ าเพชรบุรี 
 
 
 

ท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 
กว้าง 0.50-0.80 เมตร  
ยาว 970 เมตร 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

4,500,000 บริเวณถนนราชวิถี ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
คลองวัดเกาะบริเวณ 
ริมแม่น้ าเพชรบุรีถึง
สะพานนเรศ พร้อม
ก่อสร้างอาคารประตูน้ า 
 
 
 
 

ท าการซ่อมแซมผนั งคลอง 
ยาว 432 เมตร ปรับปรุงพ้ืน
ทางเดิน 1,590 ตารางเมตร 
และก่อสร้างอาคารประตูน้ า 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

4,000,000 บริเวณ 
คลองวัดเกาะ 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบ 
หอยโข่ง และติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า  
บริเวณถนนนามอญ 

ท าการติดตั้ งเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ ง  และติ ดตั้ ง 
หม้อแปลงไฟฟ้า  
บริเวณถนนนามอญ 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

780,000 บริเวณ 
ถนนนามอญ 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้ง 
กล้องวงจรปิด  
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 

ท าการติดตั้ งกล้องวงจรปิด 
จ าน วน  30  กล้ อ ง พ ร้ อม
อุปกรณ์บันทึก 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

3,500,000 บริเวณภายใน 
เขตเทศบาลฯ 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
รางระบายน้ า  
ซอยแยก 
ซอย 3 ท่าหิน 

ท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมรางระบายน้ า ซอยแยก
ซอย 3 ท่าหิน 
- ทบทวนแบบแปลนพร้อม
ประมาณราคา 
- ส่งกองคลังด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการก่อสร้าง 
 

290,000 บริเวณซอยแยก 
ซอย 3 ท่าหิน 

ส านัก 
การช่าง 
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แผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการจากงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานการพาณิชย์ 
งานโรงฆ่าสัตว์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ขอแขวนส าหรับถ่างขา
สุกร จ านวน 20 ชุด 

จัดซื้อขอแขวนส าหรับถ่างขา
สุกร ส าหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์ 
ร าค าชุ ด ล ะ  2 ,8 0 0  บ าท
จ านวน 20 ชุด 

56,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

26 โต๊ะรองรับสุกร 
จ านวน 2 ตัว 

จัดซื้อโต๊ะรองรับสุกรส าหรับ
ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ราคาตัวละ 
33,000 บาท จ านวน 2 ตัว 

66,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

27 อ่างล้างมือ แบบใช้เข่าดัน 
จ านวน 1 ตัว 

จัดซื้ออ่างล้างมือแบบใช้เข่าดัน 
ส าหรับ ใช้ ใน โรงฆ่ าสัตว์ ให้
พอเพียง จ านวน 1 ตัว 

16,500 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

28 เครื่องลวกและปั่นขน
สุกร แบบ Combine 
1 ลูกกลิ้ง  
จ านวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องลวกและปั่นขน
สุกร แบบ Combine 1 ลูก 
ส า ห รั บ ใช้ ใน โร งฆ่ า สั ต ว์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

1,370,000 เทศบาล 
เมืองเพชรบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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