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	 การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น	 เป็นกลไกส�าคัญที่จะก�าหนดทิศทาง	 นโยบาย	
แนวทาง	และกระบวนการในการพัฒนา	เพื่อจะน�าไปสู่จุดหมายเบื้องหน้า	คือ	ชุมชน	
(ประชาชน)	ทีส่ขุสมบูรณ์	การพัฒนาท้องถิน่	จงึเป็นกระบวนการด�าเนนิงานทีก่่อให้เกดิ 
การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น	เจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน	ทั้งทางด้าน 
เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 สิ่งแวดล้อม	 และความเป็นอยู่ของประชาชน	 รวมทั้ง 
ช่วยตนเอง	 (self-help)	 ในการคิดตัดสินใจและด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ตลอดจน 
ตอบสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวม
	 ดังน้ัน	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจะพัฒนาได้หรือไม่นั้น	 จะต้องม ี
องค์ประกอบของแนวคดิพืน้ฐานการพฒันาท้องถิน่น่ันคอื	“การมีส่วนร่วมของประชาชน” 
ซึง่ถอืเป็นหลกัสากลทีไ่ด้รบัการยอมรบั	สะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนอย่างชัดเจน	โดยเฉพาะอย่างยิง่การมีส่วนร่วมของประชาชนถอืเป็นหวัใจ	
หรือองค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้	และเพือ่ให้การบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
เพชรบุรีเป็นไปตามวิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์	และแนวทางการพัฒนา	จึงจ�าเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากพีน่้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรีในการขับเคลื่อน	ผลักดัน	และพัฒนา
จังหวัดเพชรบุรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
	 กระผมในฐานะผูแ้ทนคณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาท้องถ่ิน	ข้าราชการ	และพนักงาน
ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเพชรบรีุจงึขอเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นนโยบาย
การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี	 และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน	 หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคมต่าง	 ๆ	 ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้วยดมีาโดยตลอดจนประสบความส�าเรจ็ซึง่การด�าเนนิงานทีผ่่านมาจะประสบผลส�าเรจ็
ไม่ได้	ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ขอขอบพระคุณมากครับ

สารจาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

(นายชัยยะ อังกินันทน์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
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วิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ 

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
ประชาชนมีอาชีพมั่นคง 

และเข้าถึงบริการการศึกษา 
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
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1.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา	และคุณภาพชีวิต

3.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน	พาณิชยกรรม	และการท่องเที่ยว

5.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร	และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน
พัฒนา... องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

	1.	 ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
	2.	 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
	3.	 ปรับปรุงระบบผังเมืองและป้องกันการบุกรุกที่
	4.	 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
	5.	 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
	6.	 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	7.	 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
	8.	 ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม
	9.	 รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	และสาธารณภัย
	10.	 ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
	11.	 เฝ้าระวัง	ป้องกัน	สร้างจิตส�านึก	และความตระหนักในการอนุรักษ์
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	12.	 อนุรักษ์	สืบสานศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	13.	 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร	และการมีส่วนร่วมของประชาชน

พันธกิจ
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
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 เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน	 โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดั	และนโยบายของผูบ้รหิารเป็นไปตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ภายใต้จดุยนืทางยทุธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการพฒันา	

ดังนี้

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง

	 	 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

	 	 ปรับปรุงระบบผังเมืองและป้องกันการบุกรุกที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี

	 	 พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

	 	 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 	 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

	 	 ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
  และการท่องเที่ยว
  ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
  เฝ้าระวังป้องกัน	สร้างจิตส�านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
  และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 		 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร	และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

นายชัยยะ อังกินันทน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

นายสุขสันต์ อังกินันทน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

นายธวัช พรสมบูรณ์ศิริ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

พล.ต. ชนะชัย ภิงคารวัฒน์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

นายสมบูรณ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

นายสุชาติ เพชรลูกอินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

นายธนไชย อ�่าจั่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
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นายปราโมทย์ พุ่มพวง
ส.อบจ.เพชรบุรี อ�าเภอเมือง เขต 5

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
คนที่ 1

นางวรรณเพ็ญ อุสาหะ
ส.อบจ.เพชรบุรี อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
คนที่ 2

นายปราโมทย์ พุ่มพวง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
เขตอ�าเภอเมืองเพชรบุรี

เขตอ�าเภอท่ายาง

เขตอ�าเภอชะอ�า

เขตอ�าเภอบ้านแหลม เขตอ�าเภอบ้านลาด

เขตอ�าเภอเขาย้อย เขตอ�าเภอหนองหญ้าปล้องเขตอ�าเภอแก่งกระจาน

ส.อบจ.เพชรบุรี อ�าเภอเมือง 
เขต 1

นายยอดพล พลบุตร
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอเมือง	

เขต	2

ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอท่ายาง	เขต	1
นายสมชาติ หนูพลาย

ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอท่ายาง	เขต	2 ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอท่ายาง	เขต	3
นายวิฑูรย์ กรีธาธร

ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอท่ายาง	เขต	4

นายประยูร เนียมนิล
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอเมือง	

เขต	3
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอเมือง	

เขต	4

นายปราโมทย์ พุ่มพวง
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอเมือง	

เขต	5

นายอภินันทน์ อังกินันทน์
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอเมือง	

เขต	6

นางภัสนา เพิ่มทองเผือก
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอชะอ�า	เขต	1

นายชัยวัฒน์ สุขประเสริฐ
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอชะอ�า	เขต	2

นายพลศักดิ์ เกิดทรัพย์
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอชะอ�า	เขต	3

นางสาวพัชราภรณ์ เสือทอง
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอชะอ�า	เขต	4

นายมานพ นาคสุก
ส.อบจ.เพชรบุรี	

อ�าเภอบ้านแหลม	เขต	1

นายสังค์ เข็มกลัด
ส.อบจ.เพชรบุรี	

อ�าเภอบ้านลาด	เขต	1

นายปรีชา สังคีรี
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอเขาย้อย	เขต	1

นายดนัย สุขอุดม
ส.อบจ.เพชรบุรี	

อ�าเภอบ้านแหลม	เขต	2
ส.อบจ.เพชรบุรี	

อ�าเภอบ้านลาด	เขต	2

นายเอนก อุทยาน
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอเขาย้อย	เขต	2

นายพยงค์ สีดอกบวบ
ส.อบจ.เพชรบุรี	

อ�าเภอบ้านแหลม	เขต	3

นายสมชัย บังจิต
ส.อบจ.เพชรบุรี	

อ�าเภอบ้านลาด	เขต	3

นายอุทิศ เพิ่มทรัพย์
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอแก่งกระจาน

นางวรรณเพ็ญ อุสาหะ
ส.อบจ.เพชรบุรี	อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง
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นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

นางจิราพรรณ กลิ่นเกลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

นายธนชาติ ชัยศิริกุล
ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายสมชาย มีทรัพย์
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางจิราพรรณ กลิ่นเกลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	รักษาราชการแทน	

หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางปรีดา มีทรัพย์
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายณัฐวรรธ วงศ์เดช
ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ

นายบุญเลิศ พุ่มจิตร
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



โครงการปรบัปรงุผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตีฯ 
สายบ้านบางหอ-บ้านบางสามแพรก บรเิวณหมู่ท่ี 8 ต�าบลบางตะบูน 

อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุร ีวงเงนิค่าก่อสรา้ง 3,350,000.00 บาท

โครงการปรบัปรงุผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตีแบบ 
Pavement In Place Recycling 

สายอูต่ะเภา-เนินพุรงั บรเิวณหมู่ท่ี 6 ต�าบลหนองชมุพลเหนือ 
อ�าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบุร ีวงเงนิค่าก่อสรา้ง 4,539,000.00 บาท
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โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตีฯ 
สายต�าบลท่าคอย-ต�าบลท่ายาง บรเิวณหมู่ท่ี 6 ต�าบลท่าคอย 

อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีวงเงนิค่าก่อสรา้ง 4,860,000 บาท

โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตีฯ 
สายบ้านลาด-พุกาม บรเิวณหมู่ท่ี 1 ต�าบลถ�ารงค์ หมู่ท่ี 1, 2 ต�าบลต�าหร ุ

หมู่ท่ี 4, 5, 7 ต�าบลไรส่ะท้อน อ�าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุร ี
วงเงนิค่าก่อสรา้ง 5,360,000.00 บาท
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โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้พรอ้มดวงโคมแสงสวา่ง พรอ้มหม้อแปลงไฟฟา้
ขนาด 30 KVA จ�านวน 2 เครื่อง 

บรเิวณหมู่ท่ี 1, 5, 7 ต�าบลท่าชา้ง อ�าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุร ี
วงเงนิค่าก่อสรา้ง 4,110,000 บาท

โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้พรอ้มดวงโคมแสงสวา่ง พรอ้มหม้อแปลงไฟฟา้
ขนาด 30 KVA จ�านวน 2 เครื่อง 

บรเิวณบ้านด่านโง หมู่ท่ี 4, 5 ต�าบลหว้ยแม่เพรยีง อ�าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุร ีวงเงนิค่าก่อสรา้ง 4,110,000 บาท
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โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ขนาดเสาสูง 9 เมตร 
พรอ้มดวงโคมแสงสวา่ง หลอดแสงสวา่ง 99 ชดุ หม้อแปลงไฟฟา้ 3 เครื่อง 

บรเิวณหมู่ท่ี 1, 4 ต�าบลทับคาง อ�าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบุร ี
วงเงนิค่าก่อสรา้ง 5,027,000.00 บาท
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โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้พรอ้มดวงโคมแสงสวา่ง พรอ้มหม้อแปลงไฟฟา้
ขนาด 30 KVA จ�านวน 2 เครื่อง บรเิวณ หมู่ท่ี 1, 7 ต�าบลนายาง 
อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุร ีวงเงนิค่าก่อสรา้ง 4,016,000 บาท

โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้พรอ้มดวงโคมแสงสวา่ง ขนาดเสาสูง 9 เมตร 
พรอ้มหม้อแปลง 2 เครื่อง จ�านวน 80 ชดุ บรเิวณหมู่ท่ี 1, 2, 4 ต.ท่าแรง้ 

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ีวงเงนิค่าก่อสรา้ง 4,018,000.00 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต



การแข่งขันกีฬาเปตอง 
ในงานวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติจงัหวดัเพชรบุร ีประจ�าปี 2562 
16 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเปตอง หน้าศาลากลางจงัหวดัเพชรบุรี

การแข่งขันกีฬาวูด้บอล 
ในงานวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติจงัหวดัเพชรบุร ีประจ�าปี 2562 

17 มีนาคม 2562 ณ สนามวูด้บอล วทิยาลัยอาชวีศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี
รว่มกับวทิยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบุร ี
จดักิจกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษา ประจ�าภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา 2561 
	 ส�ำหรบันักศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต	ชัน้ปีท่ี	1	จ�ำนวน	81	คน	และอำจำรย์ผู้สอน 
จ�ำนวน	 9	 คน	 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมกำรรู้จักกำรเอำตัวรอด 
จำกกำรเสียชีวติเมื่อประสบเหตุทำงน�ำและสำมำรถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในวนัพุธท่ี	 20	
มีนำคม	พ.ศ.	 2562	ณ	สระวำ่ยน�ำสนำมกีฬำดอนคำน	 องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
เพชรบุรี
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี 
ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชน์และหา่งไกลยาเสพติด 
	 โดยกำรจดัหำและปรบัปรุงอุปกรณ์กำรออกก�ำลังกำยอย่ำงพอเพียงประจ�ำศูนย์
สรำ้งเสรมิสุขภำพ(ฟิตเนส)องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ีท้ัง	4	ศูนย์
ประกอบด้วย	
	 1.	 ศูนย์สรำ้งเสรมิสุขภำพ	(ฟิตเนส)	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ี
	 		 ประจ�ำอ�ำเภอเมอืง
	 2.	 ศูนย์สรำ้งเสรมิสุขภำพ	(ฟิตเนส)	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ี
	 		 ประจ�ำอ�ำเภอท่ำยำง
	 3.	 ศูนย์สรำ้งเสรมิสุขภำพ	(ฟิตเนส)	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ี
	 		 ประจ�ำอ�ำเภอบ้ำนแหลม
	 4.	 ศูนย์สรำ้งเสรมิสุขภำพ	(ฟิตเนส)	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ี
	 		 ประจ�ำอ�ำเภอชะอ�ำ
	 โดยมีประชำชนมำใช้บริกำร	 (ฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย)	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2562	 
รวมท้ังส้ิน	149,581	คน
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี
ส่งเสรมิสนับสนุนผู้สูงอายุ จดัโครงการทัศนศึกษา 

อย่างมีคณุค่า วยัชราเพชรบุรมีีความสุข 
ประจ�าปี 2562 ระหวา่งวนัท่ี 24-28 กันยายน 2562 

งบประมาณสนับสนุน 400,000 บาท
	 พิธีเปิดโครงกำรจัดในวนัท่ี	 24	 กันยำยน	 2562	ณ	ห้องประชุมพรบิพร	ี ชั้น	 2	 
ศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุร	ีโดย	นำงฉววีรรณ	จนัทรำงกรู	ต�ำแหน่ง	ประธำนสำขำสมำคม
สภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำชชนนี	
ประจ�ำจงัหวดัเพชรบุร	ีและเดินทำงไปทัศนศึกษำตำมก�ำหนดกำร
วนัท่ีพฤหสับดีท่ี 26 กันยายน 2562
 		 ศูนยว์ตักรรมกำรเรยีนรูกิ้จกรรมทำงกำยผู้สูงอำยุแบบองค์รวม	อ.ก�ำแพงแสน	 
	 		 จ.นครปฐม
 		 โรงเรยีนผู้สูงอำยุต�ำบลวงัน�ำเย็น	อ.บำงปลำมำ้	จ.สุพรรณบุรี
 		 วดัป่ำเลไลยก์วรวหิำร
วนัศุกรท่ี์ 27 กันยายน 2562
 		 อทุยำนประวติัศำสตรเ์มอืงสิงห์
 		 โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต�ำบล	บ้ำนหนองหญ้ำ	อ.เมอืง	จ.กำญจนบุรี
 		 วดัเมตตำธรรมโพธญิำณ
 		 วดัถ�ำพุหวำ้	กำญจนบุรี
วนัเสารท่ี์ 28 กันยายน 2562
 		 สะพำนข้ำมแมน่�ำแคว
 		 วดัถ�ำเสือ
 		 โรงเรยีนผู้สูงอำยุ	ต.เบิกไพร	อ.บ้ำนโป่ง	จ.รำชบุรี
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี 
สนับสนุนโครงการออกเยี่ยมเครอืข่ายสาขา 

สมาคมสภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทยฯ ประจ�าจงัหวดัเพชรบุร ี
งบประมาณสนับสนุน 400,000 บาท

เมืองเพชรบุรี
	 ครัง้ท่ี	1		วนัองัคำรท่ี	30	กรกฎำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุชมุชนไรร่อ	(วดัอมัพวนั)
	 ครัง้ท่ี	2		วนัองัคำรท่ี	6	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุโรงพยำบำลพระจอมเกลำ้
บ้านลาด
	 ครัง้ท่ี	1		วนัท่ี	23	กรกฎำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบลท่ำเสน
	 ครัง้ท่ี	2		วนัท่ี	20	สิงหำคม	2562	ณ	ชมผู้สูงอำยุต�ำบลไรส่ะท้อน
ท่ายาง
	 ครัง้ท่ี	1		วนัท่ี	26	กรกฎำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบลวงัไคร้
	 ครัง้ท่ี	2		วนัท่ี	22	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบลเขำกระปุก
ชะอ�า
	 ครัง้ท่ี	1		วนัท่ี	7	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุหนองตำพุต
	 ครัง้ท่ี	2		วนัท่ี	21	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนหว้ยทรำยเหนือ
แก่งกระจาน
	 ครัง้ท่ี	1		วนัท่ี	9	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบลหว้ยแมเ่พรยีง
	 ครัง้ท่ี	2		วนัท่ี	26	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบลสองพีน้่อง
บ้านแหลม
	 ครัง้ท่ี	1		วนัท่ี	19	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม
	 ครัง้ท่ี	2		วนัท่ี	27	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุวดัเขำตะเครำ
เขาย้อย
	 ครัง้ท่ี	1		วนัท่ี	14	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบลหว้ยท่ำชำ้ง
	 ครัง้ท่ี	2		วนัท่ี	28	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุโรงพยำบำลเขำย้อย
หนองหญ้าปล้อง
	 ครัง้ท่ี	1		วนัท่ี	16	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนหว้ยเกษม
	 ครัง้ท่ี	2		วนัท่ี	30	สิงหำคม	2562	ณ	ชมรมผู้สูงอำยุโรงพยำบำลหนองหญ้ำปลอ้ง

25



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจา้งครทู�าการสอน ใหกั้บโรงเรยีนในสังกัด 
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 และเขต 2  

และโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี

นายชยัยะ องักินันทน์ นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี
เป็นประธานเปิดงานและรดน�าขอพรผู้สูงอายุ 

ในงานวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ จงัหวดัเพชรบุร ีประจ�าปี 2562 
วนัท่ี 9 เมษายน 2562 ณ หอประชมุมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

งบประมาณสนับสนุน 770,800 บาท

26
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี
รว่มรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 

ของเยาวชนและประชาชนในจงัหวดัเพชรบุร ี 
โดยการสนับสนุนงบประมาณ ประจ�าปี 2562 

ใหกั้บต�ารวจภธูรจงัหวดัเพชรบุร ีจ�านวน 2,000,000 บาท

	 			 โครงกำร	Young	Petch-Pol
	 			 โครงกำรอบรมเครอืข่ำยประชำชนป้องกันอำชญำกรรม
	 		 	 ต�ำรวจภธูรจงัหวดัเพชรบุรี
	 			 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจงัหวดัเพชรบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว



30

งานพระนครคีร-ีเมืองเพชร ประจ�าปี 2562
8-17	กมุภำพนัธ	์2562

	 วนัท่ี	8	กมุภำพนัธ	์2562	นำยชยัยะ	องักินันทน์	นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
เพชรบุร	ีมอบหมำยใหน้ำงสำวสุกัญญำ	ทรพัยป์ระเสรฐิ	ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
เพชรบุร	ีเป็นผู้แทน	รว่มพธิเีปิดงำนพระนครคีร-ีเมอืงเพชร	ครัง้ท่ี	33	ประจ�ำปี	2562	
โดยมนีำยกอบชยั	บุณอรณะ	ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัเพชรบุร	ีเปน็ประธำนและมอบโลท่ี่ระลกึ	
แก่องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ีท่ีใหก้ำรสนับสนุนในกำรจดังำนในครัง้น้ี

	 นำยชัยยะ	 อังกินันทน์	 นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัเพชรบุรี	 ได้สนับสนุน 
งบประมำณใหกั้บ	ส�ำนักงำนจงัหวดัเพชรบุร	ีเพื่อจดัท�ำโครงกำรจดังำน	“พระนครคีร	ี-	 
เมืองเพชร”	 ประจ�ำปี	 2562	 งบประมำณสนับสนุน	 1,000,000	 บำท	 โดยม ี
นำงวนัเพญ็	มังศร	ี หัวหน้ำส�ำนักงำนจงัหวดัเพชรบุร	ี ในขณะน้ัน	 เป็นผู้รบัมอบ	 เมื่อ 
วนัท่ี	11	กมุภำพนัธ	์2562	ณ	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุรี
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	 นำยชัยยะ	 อังกินันทน์	 นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัเพชรบุร	ี เป็นประธำน 
เปิดงำน	“มหกรรมมอเตอรโ์ชวพ์ระนครคีร-ีเมอืงเพชร”	ครัง้ท่ี	33	ท่ี	หอกำรค้ำจงัหวดั
เพชรบุร	ี โดยกำรสนับสนุนจำก	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ีและภำคีเครอืข่ำย	 
โดยม	ีวำ่ท่ี	ร.อ.จติร	์ศิรธรำนนท์	ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจพื้นท่ีภำคกลำง 
หอกำรค้ำไทย	 ในฐำนะประธำนกิตติมศักด์ิหอกำรค้ำจังหวัดเพชรบุรี	 นำยจ�ำนงค์	 
ตันติรตันโอภำส	 และนำงวริลัพัชร	 วจิติรปัญญำรกัษ์	 ประธำนกิตติมศักด์ิหอกำรค้ำ 
จงัหวดัเพชรบุร	ีและตัวแทนจำกบรษิทัตัวแทนจ�ำหน่ำยรถยนต์-รถจกัรยำนยนต์	และธรุกิจ 
เก่ียวกับยำนยนต์ในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุร	ีณ	บรเิวณสนำมหน้ำโรงเรยีนเบญจมเทพอทิุศ
จงัหวดัเพชรบุร	ีอ.เมอืง	จ.เพชรบุร	ีในวนัท่ี	8	กมุภำพนัธ	์2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการปรบัปรงุณาปนสถาน (เตาเผาศพ) 
ชนิดปลอดมลพิษระบบน�ามันก่ึงไฟฟา้บรเิวณวดัไทรทอง 

หมู่ท่ี 1 ต�าบลท่าแรง้ อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี
วงเงนิค่าก่อสรา้ง 1,581,000.00 บาท

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ีโดยกองชา่ง 
น�าพนักงานฉีดล้างท�าความสะอาดอฒัจนัทรแ์ละถนนภายใน

สนามกีฬาดอนคานเพ่ือลดฝุ่น PM 2.5 โดยด�าเนินการเป็นประจ�าทุกสัปดาห์
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี
ใหก้ารสนับสนุนเครื่องจกัรกลและพนักงานด�าเนินการก�าจดัวชัพืช 

และขุดลอกคลองท่ีต้ืนเขิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในเขตจงัหวดัเพชรบุรมีีส่วนรว่มสนับสนุนน�ามันเชื้อเพลิง ประจ�าปี 2562

ขุดลอกคลองเทศบำล	ต�ำบลท่ำยำง	หมู	่10	คลองธรรมชำติ	ต�ำบลท่ำยำง	
อ�ำเภอท่ำยำง

ขุดลอกคลอง	D1	รว่ม	ชลประทำน	หมู	่8	คลอง	D14	ต�ำบลหนองขนำน	อ�ำเภอเมอืง

ขุดลอกแมน่�ำเพชรบุร	ีหมู	่1,	2,	3,	4	ต�ำบลบ้ำนลำด	อ�ำเภอบ้ำนลำด
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โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตล่ิงรมิแม่น�าเพชรบุร ี
บรเิวณหมู่ 5 ต�าบลหนองโสน อ�าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุร ี 

ชนิดเข็มตอกขนาด 0.30x0.50 เมตร ความยาวสันเขื่อน 40 เมตร  
งบประมาณค่าก่อสรา้ง 3,400,000 บาท

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุรจีดัทีมเฝ้าระวงัอคัคีภัย
รว่มชว่ยเหลือระงบัเหตเุพลิงไหม้

	 1.	 วนัท่ี	29	เมษำยน	2562	เพลงิไหมโ้รงพยำบำลเพชรรชัต์
	 2.	วนัท่ี	3	พฤษภำคม	2562	เพลงิไหมพ้ื้นท่ีบ้ำนกุ่ม
	 3.	วนัท่ี	18	กันยำยน	2562	เพลงิไหมป้่ำทำงเข้ำวดัเขำทะโมน
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ีสนับสนุนบุคลากร
เข้ารว่มโครงการการฝึกรว่มการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยระดับจงัหวดั 
ระหวา่งวนัท่ี 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ หอ้งนพรตัน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน 

อ�าเภอเมืองเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุรี

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ีสนับสนุนรถน�า 
เพ่ือชว่ยเหลือภัยแล้ง

	 1.	 มสัยิดดำรุล้อบิำดะห	์ต.บำงขุนไทร	 9	พฤษภำคม	2562
	 2.	วดัดอนผิงแดด	ต.บำงขุนไทร	 	 10	พฤษภำคม	2562
	 3.	วดัสมุดโคดม	ต.แหลมผักเบี้ย	 	 14	พฤษภำคม	2562
	 4.	 ศูนย์วจิยัแหลมผักเบี้ย	 	 	 16	กันยำยน	2562
	 5.	โรงเรยีนวดัจนัทรำรำม	(บ้ำนทำน)	 08	พฤศจกิำยน	2562
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โครงการจดังานอนุรกัษ์แม่น�าเพชรบุร ีประจ�าปี 2562
“กิจกรรมรอ้ยใจรกัษ์พิทักษ์สายน�าเพชร”  

ในวนัท่ี 9 - 10 สิงหาคม 2562 ณ สวนเพชร รเิวอรว์วิ รสีอรท์  
อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีงบประมาณสนับสนุน 60,000 บาท

โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะใหแ้ก่ชมุชน  
ซึ่งในส่วนขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุรเีข้ารว่มกิจกรรม

โดยการปลกูต้นไม้บรเิวณสวนสาธารณะ  
สนามกีฬาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ีในวนัท่ี 23 กันยายน 2562

เริม่ปลกู

ปัจจบุัน
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ีด�าเนินการฉีดพ่นก�าจดัยุง 
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านพักข้าราชการ 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ีและตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขอรบัความอนุเคราะห์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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นิทรรศการ-ลานวฒันธรรมแก่งกระจาน 62  
“สืบสานวฒันธรรมพ้ืนบ้าน แก่งกระจานก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” 

วนัท่ี 15 กมุภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรยีนแก่งกระจานวทิยา  
งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท

โครงการ “รกัษ์ สาน ศิลป์” สภาวฒันธรรมอ�าเภอท่ายาง  
วนัท่ี 18 กมุภาพันธ์ 2562 ณ อบต.มาบปลาเค้า อ�าเภอท่ายาง  

จงัหวดัเพชรบุร ีงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท
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ไทด�า รวมใจเทิดไท้พระจอมเกล้า 
วนัท่ี 5 เมษายน 2562 ครัง้ท่ี 5 ณ อทุยานเฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั พระนครคีร ี(สนามหน้าเขาวงั) 
อ�าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุร ีงบประมาณสนับสนุน 200,000 บาท

ลานวฒันธรรมอ�าเภอเขาย้อย และประเพณีไทยทรงด�า 
ต�าบลหนองชมุพลเหนือ วนัท่ี 30 เมษายน 2562  

ณ วดัศีลคณุาราม (บ้านบ่อ) ต.หนองชมุพลเหนือ อ�าเภอเขาย้อย  
จงัหวดัเพชรบุร ีงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
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ตลาดนัดภมูิปัญญา สภาวฒันธรรมอ�าเภอเมืองเพชรบุร ี 
ณ เพชรพลีเซน็เตอรแ์ละลานวฒันธรรมบ้านศิลป์ (เรอืนบุหรงทองค�า)  

วนัพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2562 งบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท
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ลานวฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน  
“กินเหด็เด็ดพรกิกะเหรีย่ง”  

วนัท่ี 19-20 กรกฎาคม 2562 ณ อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จงัหวดัเพชรบุร ีงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท

โครงการ ”วถีิถ่ินวถีิไทย” สภาวฒันธรรมอ�าเภอชะอ�า  
วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ณ หน้าโรงเรยีนเทศบาล 1  

อ�าเภอเมืองชะอ�า จงัหวดัเพชรบุร ีงบประมาณอดุหนุน 100,000 บาท



โครงการลานวฒันธรรมอ�าเภอบ้านแหลม  
สภาวฒันธรรมอ�าเภอบ้านแหลม  

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านแหลม  
ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี 

งบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท

ลานเพลิน รอ้ยดี วถีิบ้านลาด  
“ลานวฒันธรรมมหกรรมสลากภัต อ�าเภอบ้านลาด” 

วนัท่ี 1 กันยายน 2562 ณ วดัโพธ์ิลอย ต�าบลหนองกะปุ  
อ�าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุร ีงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
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โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมจงัหวดัเพชรบุร ี 
ภาคฤดรูอ้น ประจ�าปี 2562  

วนัท่ี 28 เมษายน 2562 ณ โรงเรยีนเอีย๊ะยาอยีะห ์ม.4 ต.ท่าแรง้  
อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุร ีงบประมาณสนับสนุน 200,000 บาท

โครงการส่งเสรมิอบรมจรยิธรรม เทศกาลถือศีลอด  
เดือนรอมฎอน  

วนัท่ี 6 พฤษภาคม-4 มิถนุายน 2562  
ณ มัสยิดมู่ฎีอาตุ้ลอสิลามิยะห ์อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี 

งบประมาณสนันสนุน 596,800 บาท
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46

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน



กิจกรรมจติอาสา “เราท�าความดี ด้วยหวัใจ”  
เดินรณรงค์ “คนรกัคลอง” ... “ไม่ท้ิง ไม่เท ทุ่มท�าความดี” 
วนัเสำรท่ี์	15	ธนัวำคม	2561	ณ	บรเิวณวดัใหมป่ระเสรฐิ	หมูท่ี่	7	ต�ำบลบ้ำนลำด	 
อ�ำเภอบ้ำนลำด	จงัหวดัเพชรบุร	ีและอำ่งเก็บน�ำ	บ้ำนระหำรน้อย-ระหำรใหญ่	 

หมูท่ี่	2	และ	หมูท่ี่	5	ต�ำบลต�ำหร	ุอ�ำเภอบ้ำนลำด	จงัหวดัเพชรบุรี

กิจกรรมจติอาสา “เราท�าความดี ด้วยหวัใจ”  
เน่ืองในวนัพ่อแหง่ชาติ  

วนัอำทิตย์ท่ี	5	ธนัวำคม	2562	ณ	คลองส่งน�ำหน้ำเทศบำลต�ำบลหวัสะพำน	 
อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัเพชรบุรี

47



จงัหวดัเพชรบุรกี�าหนดจดัท�าน�าอภิเษกของจงัหวดัเพชรบุรี
ในวนัท่ี	6	เมษำยน	2562	และมอบหมำยภำรกิจใหอ้งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุรี

ด�ำเนินกำรจดัสถำนท่ี	ส�ำหรบัท�ำพธิ	ีพลกีรรมตักน�ำ	 
ณ	ท่ำน�ำวดัท่ำไชยศิร	ิอ�ำเภอบ้ำนลำด	จงัหวดัเพชรบุรี

จงัหวดัเพชรบุรกี�าหนดจดัท�าน�าอภิเษก 
ในวนัท่ี	8	เมษำยน	2562	และพธิเีวยีนเทียนสมโภชน�ำอภิเษก	 

ในวนัท่ี	9	เมษำยน	2562	ณ	พระวหิำรวดัมหำธำตวุรวหิำร	อ�ำเภอเมอืงเพชรบุร	ีจงัหวดัเพชรบุรี
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พิธีถวายพระพรชยัมงคลและถวายค�าสัตย์ปฏิญาน  
“น้อมถวายความภักดี น้อมพลีด้วยจติอาสา”  

แด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั	เน่ืองในวโรกำสพระรำชพธิบีรมรำชำภิเษก	 
โดยมกีำรแปรอกัษรเลข	10	ตำมด้วยค�ำวำ่	“ทรงพระเจรญิ”	วนัท่ี	6	พฤษภำคม	2562	

ณ	ซุม้เฉลมิพระเกียรติ	ลำนรฐัพธิ	ีศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั	ในพธิถีวำยพระพรชยัมงคล	และรบัชมกำรถ่ำยทอดสด

ของโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแหง่ประเทศไทย	วนัท่ี	6	พฤษภำคม	2562	 
ณ	บรเิวณซุม้เฉลมิพระเกียรติ	ลำนรฐัพธิ	ีศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี
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วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีิ 
ประจ�ำปี	2562	วนัท่ี	3	มถินุำยน	2562	 

ณ	บรเิวณลำนรฐัพธิ	ีศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  
ประจ�ำปี	2562	วนัท่ี	28	กรกฎำคม	2562	 

ณ	บรเิวณลำนรฐัพธิ	ีศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี
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วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ  
พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ประจ�ำปี	2562	วนัท่ี	12	สิงหำคม	2562	 
ณ	บรเิวณลำนรฐัพธิ	ีศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี

วนัคล้ายวนัเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วนัท่ี	13	ตลุำคม	2562	ณ	บรเิวณลำนรฐัพธิ	ีศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี
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วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ประจ�ำปี	2562	วนัท่ี	5	ธนัวำคม	2562	 
ณ	บรเิวณลำนรฐัพธิ	ีศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี
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การติดตามและประเมินผลการใชจ้า่ยเงนิ  
โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุรี

1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวง 
 สถานศึกษาจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ีจ�านวน 11 แหง่	ได้แก่
	 1.	โรงเรยีนวชริธรรมโสภิต	 2.	โรงเรยีนบ้ำนแหลมวทิยำ
	 3.	โรงเรยีนวดัดอนไก่เต้ีย	 4.	โรงเรยีนอนุบำลเพชรบุรี
	 5.	โรงเรยีนบำงจำนวทิยำ	 6.	โรงเรยีนโยธนิบูรณะ
	 7.	โรงเรยีนเขำย้อยวทิยำ	 8.	โรงเรยีนท่ำยำงวทิยำ
	 9.	โรงเรยีนโตนดหลวงวทิยำ	 10.	โรงเรยีนหนองจอกวทิยำ
	 11.	โรงเรยีนพรหมำนุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี
2. โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนเพ่ือจา้งครทู�าการสอนจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
 เพชรบุร ีจ�านวน 19 แหง่	ได้แก่
	 1.	โรงเรยีนวชริธรรมโสภิต	 2.	โรงเรยีนบำงตะบูนวทิยำ
	 3.	โรงเรยีนบ้ำนแหลมวทิยำ	 4.	โรงเรยีนวดัดอนไก่เต้ีย
	 5.	โรงเรยีนบำงจำนวทิยำ	 6.	โรงเรยีนโยธนิบูรณะ	
	 7.	โรงเรยีนวดัจนัทรำวำส(ศุขประสำรำษฏร)์	 8.	โรงเรยีนเขำย้อยวทิยำ
	 9.	โรงเรยีนหนองหญ้ำปลอ้งวทิยำ	 10.	โรงเรยีนแก่งกระจำนวทิยำ
	 11.	โรงเรยีนท่ำยำงวทิยำ	 12.	โรงเรยีนดอนยำงวทิยำ
	 13.	โรงเรยีนโตนดหลวงวทิยำ	 14.	โรงเรยีนหนองจอกวทิยำ
	 15.	โรงเรยีนบ้ำนลำดวทิยำ	 16.	วทิยำลยักำรอำชพีบ้ำนลำด
	 17.	โรงเรยีนอนุบำลจงัหวดัเพชรบุรี
	 18.	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุร	ีเขต	1
	 19.	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุร	ีเขต	2
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การประชมุหวัหน้าส่วนราชการประจ�าเดือน  
ณ	หอ้งประชมุกองกำรศึกษำ	ศำสนำและวฒันธรรม	 

องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุรี

การประชมุประชาคมท้องถ่ิน เพื่อด�ำเนินกำรทบทวนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัเพชรบุร	ี(พ.ศ.	2561-2565)	 
และรบัทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อน�ำมำก�ำหนด 

แนวทำงกำรพฒันำท้องถ่ิน วนัท่ี	11	มถินุำยน	2562	 
ณ	หอ้งประชมุพรบิพร	ี(ชัน้	2)	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุรี
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การประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ี 
สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 ประจ�าปี พ.ศ. 2562  

วนัท่ี	26	เมษำยน	2562	
ณ	หอ้งประชมุสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ี(หอ้งพรบิพร)ี	ชัน้	2	 

ศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี

การประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุร ีสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี	23	สิงหำคม	2562	 
ณ	หอ้งประชมุสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุร	ี(หอ้งพรบิพร)ี	ชัน้	2	 

ศำลำกลำงจงัหวดัเพชรบุรี
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ออกบรกิารรบัช�าระค่าธรรมเนียมบ�ารงุ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุรนีอกสถานท่ี ประจ�าปี 2562

ตารางก�าหนดการออกพ้ืนท่ี
วนัพุธท่ี	10	ตลุำคม	2561		 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัศุกรท่ี์	9	พฤศจกิำยน	2561	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัศุกรท่ี์	7	ธนัวำคม	2561	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัพฤหสับดีท่ี	10	มกรำคม	2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัศุกรท่ี์	8	กมุภำพนัธ	์2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัศุกรท่ี์	8	มนีำคม	2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัพุธท่ี	10	เมษำยน	2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัศุกรท่ี์	10	พฤษภำคม	2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัจนัทรท่ี์	10	มถินุำยน	2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัพุธท่ี	10	กรกฎำคม	2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัศุกรท่ี์	9	สิงหำคม	2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ

วนัองัคำรท่ี	10	กันยำยน	2562	 เวลำ	10.00-12.00	น.		 ณ	โรงแรมนิพนธร์สีอรท์	อ.ชะอ�ำ
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งบหน้าสรปุรายรบั-จา่ยจรงิ
ประจ�ำปีงบประมำณ	2562	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพชรบุรี

รายรับจริง

1.1	รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 413,510,468.66

1.2	รายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ 138,516,319.95

 

รวม 552,026,788.61

รายจ่ายจริง

2.1	จ�านวนเงินเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

	ประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	(ทุกฉบับ) 174,630,563.99

2.2	จ�านวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปีจากเงินรายได้

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 140,832,400.00

2.3	จ�านวนเงินที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐ 93,740,257.95

2.4	จ�านวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปีจากเงินอุดหนุนของรัฐ 42,174,400.00

2.5	จ�านวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสมเฉพาะของปีนี้ 100,649,166.67

 

รวม 552,026,788.61
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สรปุผลการพัฒนา
ด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 

ประจ�ำปีงบประมำณ	2562

รายการ หมวด/ประเภท/รายละเอียด งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ

1.1.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์   

1.1.1	(1)	(น.115)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณ	หมู่ที่	5,	8,	3	ต.ดอนยาง	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,016,000.00 94,000.00

1.1.1	(2)	(น.115)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณหมู่ที่	3,	5	ต.วังไคร้	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,110,000.00 0.00

1.1.1	(3)	(น.115)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณหมู่ที่	12	ต.หนองจอก	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี

4,110,000.00 4,015,000.00 95,000.00

1.1.1	(4)	(น.116)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณ	หมู่ที่	3,	4	ต.กลัดหลวง	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี

5,201,000.00 5,170,000.00 31,000.00

1.1.1	(5)	(น.116)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณหมู่ที่	2,	3,	5,	6	ต.นาวุ้ง	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,110,000.00 0.00

1.1.1	(6)	(น.116)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณหมู่ที่	1,	7	ต.นายาง	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,016,000.00 94,000.00

1.1.1	(7)	(น.116)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณหมู่ที่	3,	5	ต.สามพระยา	ถึงหมู่ที่	5	ต.ไร่ใหม่พัฒนา	อ.ชะอ�า	
จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,110,000.00 0.00

1.1.1	(8)	(น.116)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณถนนสาย	บ่อแขมใต้-เพชรเกษม	(บายพาส)	ต.ชะอ�า	อ.ชะอ�า	
จ.เพชรบุรี

4,110,000.00 4,014,000.00 96,000.00

1.1.1	(9)	(น.117)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณหมู่ที่	1,	4	ต.ทับคาง	อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี

5,175,000.00 5,027,000.00 148,000.00

1.1.1	(10)	(น.117)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
	บริเวณหมู่ที่	4,	2,	1	ต.ท่าแร้ง	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,017,000.00 93,000.00

1.1.1	(11)	(น.117)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณ	หมู่ที่	1,	4	ต.แหลมผักเบี้ย	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,110,000.00 0.00

1.1.1	(12)	(น.117)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณ	หมู่ที่	3	ต.ปากทะเล	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี

4,110,000.00 4,017,000.00 93,000.00

1.1.1	(13)	(น.117)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณ	หมู่ที่	1,	2,	3	ต.ห้วยโรง	อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี

4,110,000.00 4,016,000.00 94,000.00

1.1.1	(14)	(น.118)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณหมู่ที่	1,	5,	7	ต.ท่าช้าง	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,110,000.00 0.00

1.1.1	(15)	(น.118)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	บริเวณ
หมู่ที่	8	ต.ท่าช้าง	ถึงหมู่ที่	1	ต.ลาดโพธิ์	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

3,328,000.00 3,328,000.00 0.00

1.1.1	(16)	(น.118)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง
บริเวณบ้านด่านโง	หมู่ที่	5,	4	ต.ห้วยแม่เพรียง	อ.แก่งกระจาน	จ.เพชรบุรี	

4,110,000.00 4,016,000.00 94,000.00
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1.1.1	(17)	(น.118)	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง	
บริเวณถนนสายห้วยท่าช้าง-ไร่โคกหมู่ที่	2	ต.ห้วยท่าช้าง	อ.เขาย้อย	ถึง	
หมู่ที่	5	ต.ไร่โคก	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,110,000.00 4,110,000.00 0.00

2.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

2.1.1	(1)	(น.124)	ปรับปรุงฌาปนสถาน	(เตาเผาศพ)	บริเวณวัดหนองไผ่	
หมู่ที่	3	ต.หนองหญ้าปล้อง	อ.หนองหญ้าปล้อง	จ.เพชรบุรี	

1,600,000.00 1,580,000.00 20,000.00

2.1.1	(2)	(น.124)	ปรับปรุงฌาปนสถาน	(เตาเผาศพ)	บริเวณวัดโตนดหลวง	
หมู่ที่	9	ต.บางเก่า	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

1,600,000.00 1,587,000.00 13,000.00

2.1.1	(3)	(น.124)	ปรับปรุงฌาปนสถาน	(เตาเผาศพ)	บริเวณวัดท่าเรือ	
หมู่ที่	8	ต.แก่งกระจาน	อ.แก่งกระจาน	จ.เพชรบุรี	(อุดหนุนทั่วไป)	

1,600,000.00 1,580,000.00 20,000.00

2.1.1	(4)	(น.125)	ปรับปรุงฌาปนสถาน	(เตาเผาศพ)	
บริเวณวัดท่าไชยศิริหมู่ที่	1	ต.สมอพลือ	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	

1,600,000.00 1,580,000.00 20,000.00

2.1.1	(5)	(น.125)	ปรับปรุงฌาปนสถาน	(เตาเผาศพ)	
บริเวณวัดไทรทอง	หมู่ที่	1	ต.ท่าแร้ง	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

1,600,000.00 1,581,000.00 19,000.00

2.1.1	(6)	(น.125)	ปรับปรุงฌาปนสถาน	(เตาเผาศพ)	
	บริเวณวัดขุนตรา	หมู่ที่	2	ต.บ้านกุ่ม	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(อุดหนุนทั่วไป)	

1,600,000.00 1,580,000.00 20,000.00

2.1.1	(7)	(น.125)	ปรับปรุงฌาปนสถาน	(เตาเผาศพ)	
บริเวณวัดอินทาราม	หมู่ที่	7	ต.ธงชัย	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี

1,600,000.00 1,583,000.00 17,000.00

1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.1.1	(1)	(น.138)	ปรับปรุงถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	IN	PLACE	
RECYCING	สายบ้านหัวทุ่ง-บ้านทุ่งพร้าว	บริเวณหมู่ที่	8	ต.ท่ายาง	ถึง	
หมู่ที่	9	ต.ท่าคอย	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี

3,456,000.00 3,286,000.00 170,000.00

1.1.1	(2)	(น.138)	ปรับปรุงถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	IN	PLACE	
RECYCING	สายต�าบลท่าคอย-ต�าบลท่ายาง	บริเวณหมู่ที่	6	ต.ท่าคอย	
อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,909,000.00 4,860,000.00 49,000.00

1.1.1	(3)	(น.138)	ปรับปรุงถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	IN	PLACE	
RECYCING	สายบ้านหนองโรง-บ้านยางชุม	บริเวณหมู่ที่	6,	8	ต.กลัดหลวง	
อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี

7,641,000.00 6,850,000.00 791,000.00

1.1.1	(4)	(น.138)	ปรับปรุงถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	IN	PLACE	
RECYCING	บริเวณหมู่ที่	2,	8	ต�าบลนาพันสาม	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี

4,982,000.00 4,720,000.00 262,000.00

1.1.1	(5)	(น.139)	ปรับปรุงถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	IN	PLACE	
RECYCLING	บริเวณหมู่ที่	8	ต�าบลบางเก่า	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,320,000.00 4,320,000.00 0.00

1.1.1	(6)	(น.139)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต	AC	
บริเวณหมู่ที่	5,	4,	9	ต.เขาใหญ่	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,950,000.00 4,950,000.00 0.00

1.1.1	(7)	(น.139)	ปรับปรุงถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	IN	PLACE	
RECYCING	สายบ้านทุ่งจับญวน-บ้านหนองเขื่อน	บริเวณหมู่ที่	1	
ต.ห้วยทรายเหนือ	ถึงหมู่ที่	4	ต.ไร่ใหม่พัฒนา	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี

4,896,000.00 4,410,000.00 486,000.00

1.1.1	(8)	(น.139)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต	AC	
บริเวณหมู่ที่	7	ต.หัวสะพาน	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,125,000.00 4,125,000.00 0.00

1.1.1	(9)	(น.139)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	
IN	PLACE	RECYCING	สายบ้านหนองประดู่-บ้านพุม่วง	บริเวณหมู่ที่	2,	5	
ต.หนองชุมพล	อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,320,000.00 3,720,000.00 600,000.00
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1.1.1	(10)	(น.140)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT
IN	PLACE	RECYCING	สายบ้านบางหอ-บ้านบางสามแพรก	

3,456,000.00 3,350,000.00 106,000.00

1.1.1	(11)	(น.140)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT
วัดเขาตระเครา	บริเวณหมู่ที่	4	ต.บางครก	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี

4,640,000.00 4,595,000.00 45,000.00

1.1.1	(12)	(น.140)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT
IN	PLACE	RECYCING	สายบ้านตลาด-บ้านบางขุนไทร	บริเวณหมู่ที่	2	
ต.บ้านแหลม	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี

4,032,000.00 3,930,000.00 102,000.00

1.1.1	(13)	(น.140)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT
IN	PLACE	RECYCING	สายอู่ตะเภา-เนินพุรัง	บริเวณหมู่ที่	6	
ต.หนองชุมพลเหนือ	อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

2,304,000.00 2,120,000.00 184,000.00

1.1.1	(14)	(น.140)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT
IN	PLACE	RECYCING	สายบ้านลาด-พกุาม	บรเิวณหมูท่ี	่1	ต.ถ�า้รงค์,	หมูท่ี1่,	2	 
ต.ต�าหรุ,	หมู่ที่	7,	4,	5	ต.ไร่สะท้อน	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

6,048,000.00 6,048,000.00 0.00

1.1.1	(15)	(น.141)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT
IN	PLACE	RECYCING	ถนนสายโพธิ์ลอย-บ้านหัวนา	บริเวณหมู่ที่	4,	8	
ต.หนองกะปุ-หมู่ที่	1	ต.บ้านทาน	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,224,000.00 3,829,000.00 395,000.00

1.1.1	(16)	(น.141)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT
IN	PLACE	RECYCING	สายบ้านต้นเกตุ	บริเวณหมู่ที่	13	ต.แก่งกระจาน	
อ.แก่งกระจาน	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

2,880,000.00 2,669,000.00 211,000.00

1.1.1	(17)	(น.141)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT
IN	PLACE	RECYCING	สายหนองปืนแตก-หนองมะค่า

4,320,000.00 4,028,000.00 292,000.00

1.1.1	(18)	(น.141)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	IN	
PLACE	RECYCING	สายท่าตะคร้อ-ห้วยสีดอ	บริเวณหมู่ที่	8	ต.ท่าตะคร้อ-	 
หมู่ที่	3	ต.หนองหญ้าปล้อง	อ.หนองหญ้าปล้อง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,982,000.00 4,570,000.00 412,000.00

1.1.1	(19)	(น.141)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	
IN	PLACE	RECYCING	สายเนินกระเบื้อง-หนองแดง	บริเวณหมู่ที่	1	
ต.ยางน�้ากลัดใต้	อ.หนองหญ้าปล้อง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,992,000.00 4,525,000.00 467,000.00

1.1.1	(20)	(น.142)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง	AC	แบบ	PAVEMENT	IN	
PLACE	RECYCING	สายเขามะเกลือ-บ้านห้วยเกษม	บริเวณหมู่ที่	2	
ต.ยางน�้ากลัดเหนือ	อ.หนองหญ้าปล้อง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,982,000.00 4,550,000.00 432,000.00

1.1.1	(21)	(น.142)	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริวณหมู่ที่	8	
ต.มาบปลาเค้า	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

1,080,000.00 1,080,000.00 0.00

1.1.1	(22)	(น.142)	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริเวณหมู่ที่	5	
ต.ส�ามะโรง	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

1,440,000.00 1,440,000.00 0.00

1.1.1	(23)	(น.142)	ก่อสร้างราวลูกกลิ้งป้องกันอุบัติเหตุ	ถนนสายบ้านยางชุม-
บ้านหนองโรง	บริเวณหมู่ที่	8	ต.กลัดหลวง	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	
(อุดหนุนทั่วไป)	(กันเงิน)	(เปลี่ยนสถานที่ท�า)	

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

1.1.1	(24)	(น.142)	ก่อสร้างราวลูกกลิ้งป้องกันอุบัติเหตุ	ถนนสายแยก	ทช.พบ.
4002-บ้านห้วยเสือ	บริเวณหมู่ที่	5	ต.เขากระปุก	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	
(กันเงิน)	(เปลี่ยนสถานที่ท�า)	

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00

1.1.1	(25)	(น.142)	ก่อสร้างราวลูกกลิ้งป้องกันอุบัติเหตุ	ถนนสายบ้านในดง-	
หนองศาลา	บริเวณหมู่ที่	2	ต.หนองจอก	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี

3,000,000.00 2,920,000.00 80,000.00
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1.1.1	(26)	(น.143)	ก่อสร้างราวลูกกลิ้งป้องกันอุบัติเหตุ	ถนนสายแยก	ทช.พบ.
4002-บ้านหนองเสือ	บริเวณหมู่ที่	5	ต.เขากระปุก	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	
(อุดหนุนทั่วไป)	

5,000,000.00 4,900,000.00 100,000.00

1.1.1	(27)	(น.143)	ก่อสร้างราวลูกกลิ้งป้องกันอุบัติเหตุ	
ถนนสายบ้านทุ่งจับญวน-บ้านทุ่งขาม	บริเวณหมู่ที่	2	ต.ไร่ใหม่พัฒนา	
อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	(อุดหนุนทั่วไป)	

5,000,000.00 4,880,000.00 120,000.00

1.1.1	(28)	(น.143)	ก่อสร้างราวลูกกลิ้งป้องกันอุบัติเหตุ	
บริเวณสามแยกตัววาย	หมู่ที่	7	ต.บ้านลาด	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

1.1.1	(29)	(น.143)	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริเวณหมู่ที่	2	
บ้านระหารน้อย	ต.ต�าหรุ	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

1,440,000.00 1,440,000.00 0.00

1.1.2	(น.143)	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	(ค่า	K)	 200,000.00 0.00 200,000.00

1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.1.1	(1)	(น.144)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมแม่น�้าเพชรบุรี	
บริเวณหมู่ที่	1	ต.ต้นมะม่วง	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(เงินรายได้	1,500,000.00/
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,750,000.00)	(กันเงิน)	

4,250,000.00 4,250,000.00 0.00

1.1.1	(2)	(น.144)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมแม่น�้าเพชรบุรี	
บริเวณหมู่ที่	3	ต.ยางหย่อง	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	(อุดหนุนทั่วไป)	(กันเงิน)	

4,250,000.00 4,250,000.00 0.00

1.1.1	(3)	(น.144)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมแม่น�้าเพชรบุรี
บริเวณหมู่ที่	5	ต.หนองโสน	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

3,400,000.00 3,400,000.00 0.00

1.1.1	(4)	(น.145)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมแม่น�้าเพชรบุรี
บริเวณหมู่ที่	1	ต.บ้านหม้อ	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(อุดหนุนทั่วไป)	(กันเงิน)	

4,250,000.00 4,250,000.00 0.00

1.1.1	(5)	(น.145)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมแม่น�้าเพชรบุรี
บริเวณหมู่ที่	10	ต.บ้านกุ่ม	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,250,000.00 4,250,000.00 0.00

1.1.1	(6)	(น.145)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมคลอง	D26
บริเวณหมู่ที่	7	ต.บางขุนไทร	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,250,000.00 4,250,000.00 0.00

1.1.1	(7)	(น.145)	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมคลอง
ท่าแร้ง	บริเวณหมู่ที่	5	ต.ท่าแร้ง	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,350,000.00 4,350,000.00 0.00

1.1.1	(8)	(น.145)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมแม่น�้าเพชรบุรี
บริเวณหมู่ที่	7	ต.บ้านลาด	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	(อุดหนุนทั่วไป)	(กันเงิน)	

4,250,000.00 4,250,000.00 0.00

1.1.1	(9)	(น.145)	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่ง	บริเวณริมคลอง
ท่าแร้ง	บริเวณหมู่ที่	2,	4	ต.ท่าแร้งออก	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	(กันเงิน)	

4,350,000.00 4,350,000.00 0.00

รวมค่าสิ่งก่อสร้าง 244,663,000.00 214,314,000.00 30,349,000.00
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หมวดเงนิอดุหนุน 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2562

หมวดเงินอุดหนุน  งบประมาณ  จ่ายจริง  คงเหลือ 

4.1.1	(1)	(น.103-104)	อุดหนุนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต	1	=	83	โครงการ

 5,810,000.00  5,810,000.00 0.00 

4.1.1	(2)	(น104-107)	อุดหนุนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต	2	=	121โครงการ

 8,610,000.00  8,540,000.00 70,000.00	

4.1.1	(3)	(น.107)	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรี  1,000,440.00  1,000,440.00 0.00 

4.1.1	(4)	(น.107)	อุดหนุนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  1,000,440.00  1,000,440.00 0.00 

4.1.1	(5)	(น.107)	อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)	จ.เพชรบุรี  500,000.00  500,000.00 0.00 

4.1.1	(6)	(น.107)	อุดหนุนโรงเรียนคงคาราม	เพชรบุรี  500,000.00  500,000.00 0.00 

4.1.1	(7)	(น.107)	อุดหนุนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  200,000.00  200,000.00 0.00 

4.1.1	(8)	(น.107)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา  150,000.00  150,000.00 0.00 

4.1.1	(9)	(น.107)	อุดหนุนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  150,000.00  150,000.00 0.00 

4.1.1	(10)	(น.107)	อุดหนุนโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี  150,000.00  150,000.00 0.00 

4.1.1	(11)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  200,000.00  200,000.00 0.00 

4.1.1	(12)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา  150,000.00  150,000.00 0.00 

4.1.1	(13)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต  150,000.00  150,000.00 0.00 

4.1.1	(14)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนหนองจอกวิทยา  100,000.00  100,000.00 0.00 

4.1.1	(15)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนดอนยางวิทยา  100,000.00  100,000.00 0.00 

4.1.1	(16)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา  100,000.00  100,000.00 0.00 

4.1.1	(17)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา  100,000.00  100,000.00 0.00 

4.1.1	(18)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนท่ายางวิทยา  150,000.00  150,000.00 0.00 

4.1.1	(19)	(น.108)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  150,000.00  150,000.00 0.00 

4.1.1	(20)	(น.109)	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี  200,000.00  200,000.00 0.00 

4.1.1	(21)	(น.109)	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  100,000.00  100,000.00 0.00 

4.1.1	(22)	(น.109)	อุดหนุนโรงเรียนบางจานวิทยา  100,000.00  100,000.00 0.00 

4.1.1	(23)	(น.109)	อุดหนุนโรงเรียนชะอ�าคุณหญิงเนื่องบุรี  150,000.00 0.00 150,000.00 

4.1.1	(24)	(น.109)	อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  100,000.00  100,000.00 0.00 

4.1.1	(25)	(น.109)	อุดหนนุกองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี	14	(เตมิเตม็ความรู)้	 	879,360.00	 	879,360.00	 0.00 

4.1.1	(26)	(น.109)	อุดหนุนกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	14	
(ผลผลิตทางการเกษตร)	

 184,300.00  184,300.00 0.00 

4.1.1	(27)	(น.109)	อุดหนุนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  500,000.00  494,000.00 6,000.00 

4.1.1	(28)	(น.109)	อุดหนุนโรงเรียนโยธินบูรณะ  500,000.00  493,000.00 7,000.00	

4.1.1	(29)	(น.110)	อุดหนุนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา  500,000.00  494,000.00 6,000.00 

4.1.1	(30)	(น.110)	อุดหนุนโรงเรียนชะอ�าคุณหญิงเนื่องบุรี  500,000.00 0.00 500,000.00 
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หมวดเงินอุดหนุน  งบประมาณ  จ่ายจริง  คงเหลือ 

4.1.1	(31)	(น.110)	อุดหนุนโรงเรียนหนองจอกวิทยา  500,000.00 	494,700.00	 5,300.00 

4.1.1	(32)	(น.110)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา  500,000.00  494,600.00 5,400.00 

4.1.1	(33)	(น.110)	อุดหนุนโรงเรียนบางจานวิทยา  500,000.00  494,600.00 5,400.00 

4.1.1	(34)	(น.110)	อุดหนุนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  500,000.00  494,500.00 5,500.00 

4.1.1	(35)	(น.110)	อุดหนุนโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต  500,000.00  493,000.00 7,000.00	

4.1.1	(36)	(น.111)	อุดหนุนโรงเรียนท่ายางวิทยา  500,000.00  494,500.00 5,500.00 

4.1.1	(37)	(น.111)	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  500,000.00  494,500.00 5,500.00 

4.1.1	(38)	(น.111)	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  500,000.00  491,000.00 9,000.00 

4.1.2	(น.111)	อุดหนุนโรงเรียนธรรมิกวิทยาลัย  396,000.00  396,000.00 0.00 

2.1.1	(น.112)	อุดหนุนส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	(อาสายุวกาชาด)	  500,000.00  500,000.00 0.00 

1.1.1	(1)	(น.114)	อุดหนุนสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ	ประจ�า	จ.เพชรบุรี	 	770,800.00	 	770,800.00	 0.00 

1.1.1	(2)	(น.114)	อุดหนุนสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ	ประจ�า	จ.เพชรบุรี	  400,000.00  400,000.00 0.00 

1.1.1	(3)	(น.114)	อุดหนุนสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ	ประจ�า	จ.เพชรบุรี	  400,000.00  400,000.00 0.00 

1.1.1	(4)	(น.114)	อุดหนุนส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	(ซ่อมบ้าน)	  500,000.00  500,000.00 0.00 

2.1.1	(1)	(น120)	อุดหนุนต�าตรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	โครงการ	Young	Petch	-	Pol  500,000.00  500,000.00 0.00 

2.1.1	(2)	(น120)	อุดหนุนต�าตรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	โครงการปัองกันอาชญากรรม  500,000.00  500,000.00 0.00 

2.1.1	(3)	(น120)	อุดหนุนต�าตรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	โครงการปัองกันปัญหายาเสพติด  1,000,000.00  1,000,000.00 0.00 

3.1.1	(1)	(น.125)	อุดหนุนส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  480,000.00 0.00 480,000.00 

3.1.1	(2)	(น.125)	อุดหนุนส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 	570,000.00	 0.00 570,000.00	

3.1.1	(3)	(น.126)	อุดหนุนส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบุรี

 200,000.00 0.00 200,000.00 

3.1.2	(1)	(น.126)	อุดหนุนส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดเพชรบุรี  596,800.00  596,800.00 0.00 

3.1.2	(2)	(น.126)	อุดหนุนส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดเพชรบุรี  200,000.00 0.00 200,000.00 

3.1.2	(3)	(น.126)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองเพชรบุรี  150,000.00  150,000.00 0.00 

3.1.2	(4)	(น.126)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอแก่งกระจาน  100,000.00  100,000.00 0.00 

3.1.2	(5)	(น.126)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอหนองหญ้าปล้อง  150,000.00  150,000.00 0.00 

3.1.2	(6)	(น.126)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอชะอ�า  100,000.00  100,000.00 0.00 

3.1.2	(7)	(น.126)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอบ้านแหลม  150,000.00  150,000.00 0.00 

3.1.2	(8)	(น.126)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอท่ายาง  150,000.00  150,000.00 0.00 

3.1.2	(9)	(น.127)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอเขาย้อย  100,000.00  100,000.00 0.00 

3.1.1	(10)	(น.127)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอบ้านลาด  100,000.00  100,000.00 0.00 

2.1.1	(1)	(น.128)	อุดหนุนส�านักงานจังหวัดเพชรบุรี	
(งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	ครั้งที่	33	ปี	2562)	

 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

2.1.1	(2)	(น.128)	อุดหนุนที่ท�าการปกครองอ�าเภอบ้านลาด	(แข่งวัวเทียมเกวียน)	  100,000.00 0.00 100,000.00 

2.1.1	(น.146)	อุดหนุนมณฑลทหารบกที่	15	ค่ายรามราชนิเวศน์  800,000.00  800,000.00 0.00 

รวมเงินอุดหนุน  36,898,140.00  33,560,540.00 3,337,600.00 
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มอบเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงาน

ต�ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โครงการ	Young	Petch-Pol
โครงการอบรมเครือข่ายประชาชน	ป้องกันอาชญากรรมต�ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้	 
เพื่อนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

โครงการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
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ส�านักงานจังหวัดเพชรบุรี โครงการจัดงาน	“พระนครคีรี-เมืองเพชร”	ประจ�าปี	2562

มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี โครงการ	“องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมใจ	 
กาชาดห่วงใย	ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย	ประจ�าปี	2562”
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ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เชิงรุก	
ประจ�าปี	2561

โรงเรียนดอนยางวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)
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โรงเรียนท่ายางวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนธรรมิกวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

67



โรงเรียนบางจานวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนบางตะบูนวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)
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โรงเรียนป่าเด็งวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)
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โรงเรียนเขาย้อยวิทยา โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนคงคาราม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา
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โรงเรียนท่ายางวิทยา โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนบางจานวิทยา โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)
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โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา
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โรงเรียนโยธินบูรณะ โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)
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โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนหนองจอกวิทยา โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)
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โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีสากลประจ�าวงของสถานศึกษา

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)
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โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อจ้างครูท�าการสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)

โรงเรียนหนองจอกวิทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูท�าการสอน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	(ครูขาดแคลน)
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