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บทน า 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 
หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหาร
ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนกลางมีอ านาจ
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายและวางแผนภาพรวมของประเทศ โดยผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย     
และวางแผนคือ รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี มีหน่วยงานที่น านโยบายและแผนเหล่านี้ไปปฏิบัติคือ กระทรวง
ต่างๆ ส่วนภูมิภาคเป็นการจัดการปกครองและบริหารภายใต้หน่วยงานส่วนกลาง  โดยการมอบอ านาจให้
ข้าราชการหรือผู้แทนของหน่วยงานตนไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค ในขณะที่ส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดการ
ปกครองที่ส่วนกลางกระจายอ านาจการปกครองและการบริหารให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ได้รับผิดชอบบริหารปกครอง
พ้ืนที่ของตนโดยแบ่งตามเขตพ้ืนที่ 

  นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม         
เป็นอย่างมาก โดยรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท า
ให้เกิดความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่นและ
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่ชัดเจนมากข้ึน 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) [2] และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 5.2 ก าหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของรายได้ของรัฐบาลทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐบาล
ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2549 ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรและรายได้ทั้ งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด ดังนั้นการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้
ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และมีการน าแผนงานและโครงการที่ก าหนด
ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยมีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล มีความโปร่งใส    
และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน 

  ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดและน าเสนอประชาชนก่อนการเลือกตั้ง ตลอดทั้งที่ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นก่อนที่ผู้บริหารจะเริ่ม
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ปฏิบัติงาน แต่การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันพบว่า ช่วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด       
มีระยะเวลาห้าปี และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีการก าหนด
ระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่       
15 พฤษภาคม 2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือทบทวนแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก รวมถึง
ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ก าหนดให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 THAILAND 4.0 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 วรรคท้าย ก าหนดไว้ว่าเมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัด
แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของส่วนราชการและ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว และพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ที่ก าหนดไว้ว่า 
เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ด้วยเหตุและผลดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริม          
การปกครองท้องถิ่น) จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยยกเลิก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) มีระยะเวลา 5 ปี โดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีองค์ประกอบและขั้นตอนที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
ของจังหวัด ฯลฯ และตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่าย                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  

  1. ความหมายของแผนพัฒนา 

  แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 เพ่ือให้ท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน     
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

2.2 เพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

2.3 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน 
2.5 เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

  3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่ วนราชการ             
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น      
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม   
กับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา 
จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

3.4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.1 สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4.2 สามารถช่วยให้ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้

ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
4.3 สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
4.4 สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ

ได้เป็นอย่างด ี
4.5 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถช่วยให้เทศบาลพิจารณาอย่างรอบคอบ ท าให้

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบใน เชิงบวกและ    
เชิงลบ สามารถน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 



 

 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

--------------------------------- 

ส่วนที่ 1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 26 ถนนเกษมราษฎร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 8.6 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

อาณาเขต ทิศเหนือ  จรดไปทางหนองนารีและหมู่ที่ 10 ต าบลสะเดียง 
  ทิศใต ้   จรดหมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 13 ต าบลสะเดียง 
  ทิศตะวันออก  จรดแม่น้ าป่าสัก 
  ทิศตะวันตก  จรดไปทางบ้านสะเดียง หมู่ที่ 6 ต าบลสะเดียง 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญ ที่ไหลผ่านตลอดกลางเมืองจากทิศเหนือไปทิศใต้ 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีภูเขา
ล้อมรอบ ท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนเริ่มเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน    
ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  

 1.4 ลักษณะของดิน 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะของดินเป็นดินนา สามารถใช้ประโยชน์ในการท านา     
ปลูกพืชไร่ และปลูกไม้ผลได้ โดยเรียงล าดับตั้งแต่ ดินเหนียวจัด ดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินทราย 
ดินทรายปนกรวด 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 เขต มีชุมชนทั้งหมด จ านวน      
17 ชุมชน มีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแล ประสานการด าเนินงานในด้านต่างๆ           
กับสมาชิกสภาเทศบาล และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย 
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  - ชุมชนที่ 1 (นารีพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 2 (คลองสานพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 3 (สะเดียงพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 4 (ช้างเผือกพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 5 (พัฒนาสามัคคี) 
  - ชุมชนที่ 6 (สมาคมพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 7 (เพชรนิกรบ ารุง) 
  - ชุมชนที่ 8 (ในเมืองพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 9 (เก้าดาวพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 10 (โพธิ์จันทร์พัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 11 (ตลาดพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 12 (ต้นเบนพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 13 (ภูเขาดินพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 14 (คลองศาลา) 
  - ชุมชนที่ 15 (ไทรงามพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 16 (เพชรพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 17 (เกาะเพชรพัฒนา) 

 2.2 การเลือกตั้ง 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ประกอบด้วย 
  - เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ชุมชนที่ 2, 3, 4, 5 และ 14 
  - เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนที่ 1, 6, 7, 8, 9 และ 10  
  - เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย ชุมชนที่ 11, 12, 13, 15, 16 และ 17 
 
3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  21,462  คน  แยกออกเป็น 
  - เพศชาย    จ านวน  10,046 คน 
  - เพศหญิง    จ านวน  11,416 คน  
  **  ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
  **  จากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  21,462  คน จ าแนกตามช่วงอายุ 
เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย (จ านวน 19,833 คน) ดังนี ้
   อายุ   0 – 15 ป ี จ านวน  4,069  คน 
   อายุ 16 – 30 ป ี จ านวน  3,985  คน 
   อายุ 31 – 45 ป ี จ านวน  4,503  คน 
   อายุ 46 – 60 ป ี จ านวน  4,761  คน 
   อายุ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน  2,515  คน 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีสถาบันการศึกษาหลายระดับ ประกอบด้วย 

  4.1.1  ระดับก่อนประถมศึกษา ดังนี้ 
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 
- โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 
- โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
- โรงเรียนวัชรชัย 
- โรงเรียนส าราญราษฎร์วิทยา 
- โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 
- โรงเรียนโฆษิตวิทยา 

  4.1.2  ระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
   - โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 
   - โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 
   - โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
   - โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
   - โรงเรียนบ้านสะเดียง 
   - โรงเรียนวัชรชัย 
   - โรงเรียนส าราญราษฎร์วิทยา 
   - โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 
   - โรงเรียนโฆษิตวิทยา 

  4.1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
   - โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 
   - โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
   - โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
   - โรงเรียนวัชรชัย 
   - โรงเรียนส าราญราษฎร์วิทยา 
   - โรงเรียนบ้านสะเดียง 

  4.1.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
   - โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 
   - โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
   - โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
   - โรงเรียนวัชรชัย 

  4.1.5  ระดับอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   - วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
   - วิทยาลัยสารพัดช่าง 
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  4.1.6  สถาบันการศึกษานอกระบบ ดังนี้ 

   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4.2 สาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีสถานพยาบาล รวม  5  แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลรัฐบาล 
จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขประจ าชุมชน จ านวน 2 แห่ง 
(ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองศาลา, ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเด่น)  

 4.3 การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านการสังคมสงเคราะห์
ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อเอดส์ (HIV)  
และได้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 
  - ผู้สูงอายุ  จ านวน     2,867 คน 
  - คนพิการ  จ านวน        405 คน 
  - ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน            7 คน 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลาย
เส้นทาง แต่ยังไม่มีทางรถไฟ เส้นทางหลักคือทางหลวงหมายเลข 21  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีถนนลาดยาง 
1 สาย  มีถนนคอนกรีต จ านวน  246  สาย  มีสะพาน จ านวน  18  สะพาน  มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน  
2  แห่ง  เป็นของเอกชน จ านวน  1  แห่ง และสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน  1  แห่ง 

 5.2 การไฟฟ้า 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วทุกชุมชน มีส านักงานการไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  1  แห่ง และมีไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 5.3 การประปา 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี         
มีส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ จ านวน  1  แห่ง และมีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และน้ าจากบึงหนองนารี ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 5.4 โทรศัพท์ 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจ านวนประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
(โทรศัพท์บ้าน) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ครอบคลุมทุกชุมชนและครัวเรือน  

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง และการขนส่งวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของเอกชน จ านวน  5  แห่ง   
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร  

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการท าการเกษตรประเภทพืชผักอายุสั้น เช่น   
การปลูกผักสวนครัว คะน้า กวางตุ้ง ฯลฯ 

 6.2 การประมง 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ บางส่วนท าการประมงแบบพ้ืนบ้าน เช่น           
การทอดแหหาปลา 

 6.3 การบริการ 

  การบริการต่างๆ ที่ส าคัญภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้แก่ 

1. ตลาดสด  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีตลาดสดไว้ให้บริการ จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1.1 ตลาดสดเทศบาล 1 
1.2 ตลาดสดเทศบาล 2 
1.3 ตลาดสดเทศบาล 3 

2. ธนาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีธนาคาร จ านวน  12   แห่ง ดังนี้ 
2.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ 
2.3 ธนาคารออมสิน 
2.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.5 ธนาคารกรุงเทพ  
2.6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาท็อปแลนด์ 
2.7 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2.8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศึกษาเจริญ 
2.9 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
2.10 ธนาคารกสิกรไทย 
2.11 ธนาคารทหารไทย 
2.12 ธนาคารธนชาติ สาขาถนนศึกษาเจริญ 

3. สถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) จ านวน 2 แห่ง ดังนี้  
3.1 สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
3.2 โรงรับจ าน าของเอกชน  

4. โรงแรมและท่ีพัก ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีโรงแรมและท่ีพัก ดังนี้ 
4.1 โรงแรมฆิตฮิลล์ 
4.2 โรงแรมบูรพา 
4.3 โรงแรมท็อปฟี่โฮม 
4.4 โรงแรมเบอเลอวิล 
4.5 โรงแรม The One 
4.6 โรงแรมแอทมีเพลซ 
4.7 โรงแรมเพชรสุวรรณ 
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4.8 โรงแรมมณีจันทร์วิลล่า 
4.9 โรงแรมวลาลีเพลส 
4.10 ไม้ทองแมนชั่น 
4.11 โรงแรมเอเชีย 
4.12 โรงแรมเพชรบูรณ์พลาซ่า 
4.13 พอลดิวา 
4.14 โรงแรมศรีวรา 
4.15 โรงแรมพรสิริ 
4.16 โรงแรมเอสอาร์เรสซิเด้นท์ 
  ฯลฯ 

 6.4 การท่องเที่ยว 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะ การท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี ถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   
ที่ส าคัญด้านหนึ่ง และเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ ประกอบด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เทศบาลฯ มีสถานที่
ท่องเที่ยว ดังนี้ 
  1. พุทธอุทยานเพชบุระ 
  2. หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย 
  3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ 
  4. หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ 
  5. ประติมากรรมมะขามหวาน 
  6. หอเกียรติยศเพชบุระ 
  7. หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ 

8. วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง 
  9. วัดไตรภูมิ 
  10. ก าแพงเมืองและหอนิทรรศ์ก าแพงเมืองเพชรบูรณ์ 
  11. วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง 
  12. วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์ 
  13. หอนาฬิกาแชมป์โลกคู่แฝด  
  14. สวนสาธารณะหนองนารี 

 6.5 การอุตสาหกรรม 
  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการประกอบอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  6.1 โรงน้ าแข็งไพศาล (ผลิตน้ าดื่มและน้ าแข็ง) 
  6.2 บริษัทบุญเกียรติไอกรีม (ผลิตไอศกรีม) 
  6.3 บริษัท Boostup (ผลิตน้ าดื่ม) 
  6.4 โรงงานไทยรุ่งทิพย์ (ผลิตลูกชิ้น หมูยอ ฯลฯ) 
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 6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ธนาคาร จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 

6.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
6.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ 
6.3 ธนาคารออมสิน 
6.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
6.5 ธนาคารกรุงเทพ  
6.6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาท็อปแลนด์ 
6.7 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
6.8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศึกษาเจริญ 
6.9 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
6.10 ธนาคารกสิกรไทย 
6.11 ธนาคารทหารไทย 
6.12 ธนาคารธนชาติ สาขาถนนศึกษาเจริญ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีการนับถือศาสนาหลายศาสนา โดยส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ (ซิกส์ ฮินดู ฯลฯ) วัดในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีทั้งหมด จ านวน 10 วัด ดังนี้ 
  1. วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง 
  2. วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง 
  3. วัดช้างเผือก 
  4. วัดทุ่งสะเดียง 
  5. วัดภูเขาดิน 
  6. วัดพระแก้ว 
  7. วัดไตรภูมิ 
  8. วัดโพธิ์เย็น 
  9. วัดประตูดาว 
  10. วัดโบสถ์ชนะมาร 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการจัดงานประเพณีและงานประจ าปี ดังนี้ 
  1. จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
  2. จัดงานตรุษไทยก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุ 
  3. จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
  4. จัดงานประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
  5. จัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
  6. จัดงานประเพณีอุ้มพระด าน้ า 
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  7. จัดงานเทศน์มหาชาติ 
  8. จัดงานประเพณีลอยกระทง 
  9. จัดงานปิดทองบูชารอยพระพุทธบาท 
  10. จัดงานตักบาตรเทโว 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้าน อาทิเช่น ภูมิปัญญา
ด้านบริหารจัดการน้ า คือ มีการจัดงานประเพณีอุ้มพระด าน้ าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันรักษา
ความสะอาดแม่น้ าล าคลอง และการสร้างขวัญก าลังใจแก่ประชาชน ภูมิปัญญาด้านการละเล่น มีการน าวัสดุที่มี
อยู่ในชุมชนมาประดิษฐ์เป็นหัวโตเพ่ือล้อเลียนการเมือง บุคคลมีชื่อเสียงต่างๆ การใช้ภาษาประชาชนภายในเขต
เทศบาลใช้ภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร และมีภาษาถ่ินที่ใช้กันในครอบครัว คือ ภาษาสะเดียง 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีสินค้าและสิ่งประดิษฐ์จ าหน่ายเป็นของที่ระลึก คือ ผลิตภัณฑ์
มะขาม มีส่วนประกอบหลักจากมะขาม เช่น มะขามคลุกน้ าตาลแกะเมล็ด มะขามกวน ท็อฟฟ่ีมะขาม มะขาม
แช่อิ่ม มะขามดอง ฯลฯ ซ่ึงมะขามถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของเพชรบูรณ์ 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีห้วย หนอง คลอง บึง กระจัดกระจายอยู่
ทั่วไปในพ้ืนที่ และมีแม่น้ าที่ส าคัญเพียงสายเดียว คือ แม่น้ าป่าสัก ซึ่งมีต้นก าเนิดจากเขาผาลาจังหวัดเลย     
เป็นแม่น้ าที่ส าคัญที่สุด เดิมแม่น้ าป่าสักมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีน้ าใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้ งปี แต่ใน
ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน มีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งน้ าจะแห้งขาดเป็นตอนๆ ไม่เพียงพอแก่การ
เพาะปลูก 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร ์

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  คติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน   
มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและ     
เป็นธรรม 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  1. ยทุธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า และเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นขึ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
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บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า 
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่ว นร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว 

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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  4. ยุทธศาสตร์ด้านการโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม      
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ า ให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 

(1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
(2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
(3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย      

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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(4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” เป็นกรอบการก าหนดเปูาหมายที่จะ
บรรลุใน 5 ปีแรก และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน 

(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 
  วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 

(1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

(3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
(4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
(5) เพ่ือให้มีการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการท างานเชิงบูรณาการ 
(6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
(7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 

(1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
(2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 

และยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล  

ในสังคมไทย 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้       
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

  2. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  3. เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
   3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง โดย
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี   
การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8 
   3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
   3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศ    
สู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหาร
จัดการน้ าให้สมดุล 
   3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  4. แนวทางการพัฒนา 
   4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง       
สู่รายได้สูง โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนต่างชาติ   
ให้เข้ามาลงทุนใน R & D Center ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดท า Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber          
การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล เร่งลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
   4.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง
ทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการบุติธรรมอย่างเสมอภาค 
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   4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน 
ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากั ดและ
ศักยภาพการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบ
หมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน 
และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเ พ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง            
สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   4.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพ่ือให้ระบบราชการเล็กแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้างระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการที่ใช้จ่าย
งบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกว้าง 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)    
จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด         
ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  1. แนวคิดและหลักการ 
   1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่
สมดุล เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
   1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

- ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
- ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ

โอกาสของพ้ืนที่ 

  2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม   
การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
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2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East 
West Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด – สุโขทัย – พิษณุโลก – ขอนแก่น – มุกดาหาร     
แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ – สระแก้ว – ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง – บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา – กระบี่ – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล – สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ – ใต้ (North South 
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ – เชียงราย – พิษณุโลก – นครสวรรค์ – จังหวัด
ปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย – อุดรธานี – ขอนแก่น – นครราชสีมา – จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง 
– ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – มุกดาหาร 

2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน 

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม และการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ

ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

- ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์            
เพ่ือสนับสนุนการค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง      
ในระดับนานาชาติ 

- พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็น เป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 

- พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนา    
ที่น าไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 – 2554 และแผนพัฒนาฉบับที่ 10 รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้  
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- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการบริการพ้ืนฐานของเมืองและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิต และบริการบนพ้ืนฐานของความรู้
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน   
มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและ
การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
และพิษณุโลก เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้และน้ า สร้างมูลค่าเพ่ิมการ
ท้องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
และอุทัยธานี เน้นการพัฒนาข้างและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความโดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3 โครงการส าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2. โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
3. โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ – ล าพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญ      

ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ และอนุภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน 
4. โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชน 
6. โครงการเพิม่สมรรถนะการบริหารจัดการน้ าต้นทุน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ประกอบด้วย 
1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ปรับระบบการผลิต ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

2. ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงใน
ระดับนานาชาติ 

4. การพัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  มีความมั่นคงและอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 

5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่
น าไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) 

1. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด “ศูนยก์ลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
2. พันธกิจ 

2.1 ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2.2 พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนา  

ผลิตภาพและการสร้างสรรค์ 
2.3 สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

  3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
3.2 พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน

และอาเซียน 
3.3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
3.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  4. เป้าประสงค์ 
4.1 ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
4.2 เชื่อโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพ

แหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
4.3 พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย – พม่า/ ไทย – ลาว 
4.4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬา

และสุขภาพ 
4.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  5. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
5.1 จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
5.2 จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
5.3 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน 
5.4 เส้นทางเชื่อมโยง E – W – N – S ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
5.5 จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกลับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
5.6 มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
5.7 จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
5.8 รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
5.9 จ านวนนักท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู
5.10 จ านวนหมู่ บ้ านและชุมชนที่ เ ข้ ามามีส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์และ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.11 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.12 จ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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  6. กลยุทธ์ 
6.1 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุ

ภัณฑ์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6.2 พัฒนาการคมนาคมและระบบ Logistics 
6.3 พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
6.4 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
6.5 เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
6.6 ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
6.7 ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
6.8 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
6.9 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6.10 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/ การค้า/     

การบริการอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
6.11 ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6.12 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1. วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
“จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่

ประทับใจ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างความมั่นคง รวมทั้งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงและเท่าเทียม

ในทุกมิติ และอยู่เย็นเป็นสุข 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสม เอ้ือต่อการ

ด ารงชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเน้นตลาดน าการผลิต 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
6. ส่งเสริมรายได้ และลดภาระหนี้เกษตรกร 
 
 



๒๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การดูแลความปลอดภัย และปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

ท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากที่ระลึก ให้เชื่อมโยง        

การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ และ

เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตส านึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ เพ่ือการใช้พลังงาน

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน 
5. การจัดการขยะและของเสีย เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน      

การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมการลงทุน และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ล้ าค่าวัฒนธรรม 
พัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 
    และคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“เพชรบูรณ์  เมืองอยู่สบาย” 

“DELIGHTFUL  PHETCHABUN” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และคณะกรรมพัฒนาเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ ให้ความส าคัญกับการประสานงานเป็นหลัก โดยอาศัยเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกพ้ืนที่ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ โดยมีแนวทาง
คือ ประสานการพัฒนากับสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ประธาน อสม. ประธานศูนย์สงเคราะห์ฯ 
ตลอดจนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน อีกทั้งให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม       
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนแจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการผ่านทางเว็บไซด์ของเทศบาล (www.nakornban.net) ฮอตไลน์สายตรง
นายกเทศมนตรี (08 – 5222 – 0333) และประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้
ทางเสียงตามสาย รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ พ่ีน้องประชาชน
ได้รับทราบและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมากขึ้น จึงได้
ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้เป็น 3 ยุทธศาสตร์ และแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและ 
      นันทนาการ 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1.7 ยุทะศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชน 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขนส่งและการจราจร 
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์ 
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปูองกันน้ าท่วม 
3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไฟฟูา 
3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านน้ าอุปโภค – บริโภค 

2.3 เป้าประสงค์ 

  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และแนวนโยบายการบริหารราชการของ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยนโยบายนี้ตั้งอยู่ในกรอบและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล โดยมีเปูาหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ไปสู่ความเป็น “เมืองอยู่สบาย” โดยมี
การก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็น “เมืองอยู่สบาย” ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การเฝูา
ระวังและการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด าเนินชีวิ ตอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
การปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
  3. ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน     
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
2.4 ตัวชี้วัด 

  เครื่องมือการวัดระดับการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ศักยภาพ
และการพัฒนาของเทศบาลมีความชัดเจน สามารถวัดผลและเปรียบเทียบได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงใช้เครื่องมือ
การวัดระดับการพัฒนา ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเปรียบเทียบโดยใช้การวัดประเมิน เพ่ือบอกทิศทางและ
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือบ่งชี้ความส าเร็จหรือสะท้อนผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ว่า
ประสบความส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้าน
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สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับช่วงระยะตามเปูาหมาย  
ที่ก าหนด โดยการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้ จะอ้างอิงข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ในเชิงปริมาณวัดและคิดเป็นค่าร้อยละ และในเชิง
คุณภาพวัดจากความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดของประชาชน 

 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีการก าหนดค่าเปูาหมายเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุ

วัตถุประสงค์และสามารถก้าวไปสู่ความเป็น “เมืองอยู่สบาย” ดังนี้ 
  1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง ประชาชนมีอาชีพและรายได้ และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
  3. ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และบุ คลากรมี
ประสิทธิภาพ 
  4. จ านวนที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า และผิวจราจร 
 

2.6 กลยุทธ์ 

เพชรบูรณ์ เมืองส าหรับอยู่ขนาดกลางที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่างาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านการศึกษา และการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง และร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการและสุขภาพแก่มวลชน ไม่มีปัญหาจราจรและ
อาชญากรรม มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในด้านบริการ รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและ
ภูมิภาค ดังนี้ 

 1. จัดให้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม
ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. จัดให้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ 
และสร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. จัดให้มีการพัฒนาระบบและช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4. จัดให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า ผิวจราจร และเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟูาสาธารณะ 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีที่มาจากการวิเคราะห์
ศักยภาพของท้องถิ่น และก าหนดเป็นจุดยืน (Positioning) ในการพฒันาท้องถิ่นของเรา คือ การพัฒนาทุกด้าน
เพ่ือให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก้าวไปสู่การเป็น “เพชรบูรณ์  เมืองอยู่สบาย”  
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ก าหนดให้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ คือ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 THAILAND 4.0 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในภาพรวมแล้วเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์มีเปูาหมาย เปูาประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการในทุกด้าน มีการพัฒนาและปรับปรุง 
ในด้านต่างๆ มากมาย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีส่วนร่วม มีความสุข
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค 
  1. จุดแข็ง (S = Strength) เป็นการพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในส่วนดี 
คือ ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การบริการ 
ระบบข้อมูล ก าลังคน การเงิน ภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากร เป็นต้น จุดแข็งของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์มีดังนี้ 

- ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินภารกิจแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีความเป็นเอกภาพในการบริหาร มีโครงสร้างอ านาจหน้าที่ชัดเจน 
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
  - ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเทศบาลให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
  - ผู้บริหารมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลัก      
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

- เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจากจังหวัดและเป็นหน่วยงานหลักในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 

- เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยใจรักและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 
  - บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความตั้งใจ กระตือรือร้น พัฒนางานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
  - ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ เอ้ืออาทร     
ซึ่งกันและกัน 
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- การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนราษฎร์มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
- มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย ส่งเสริมต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
- ชุมชนและบุคลากรของเทศบาลฯ มีการประสานงานและจัดกิจกรรมร่วมกัน 
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนได้ 
- มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ 
- มีการร่วมมือและจัดกิจกรรมระหว่างชุมชน องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

เป็นอย่างด ี
- ชุมชนมีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของตัวอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
- เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็น “เมืองอยู่สบาย” มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

เป็นที่สักการบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังค าที่ว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง...คู่ศรัทธา พระพุทธมหาธรรมราชา...คู่บ้าน 
ประวัติศาสตร์นครบาล...คู่เมือง วัฒนธรรมรุ่งเรือง...เพชรบุระ” 

 
2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (W = WEAKNESS) เป็นการพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อมด้านต่างๆ จุดอ่อนของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์   มีดังนี้ 

- ระเบียบ และหนังสือสั่งการของภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นปัจจุบัน 

- บุคลากรมีความรับผิดชอบงานหลายด้าน ท าให้เกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
- ลักษณะของภารกิจกว้างขวางบางภารกิจไม่ชัดเจน วิธีปฏิบัติซึ่งท าให้เกิดความซ้ าซ้อนกับ

ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจ 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ 
- โครงการขนาดใหญ่ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณ 
- บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ 
- พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
- ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟูาส่องสว่างตามซอยและถนนบางช่วงมีไม่เพียงพอ น้ าประปา

ไม่ไหลบางช่วง บางพ้ืนที่ยังขยายเขตประปาไม่ทั่วถึง ถนนบางสายยังไม่มีท่อระบายน้ า 
- ปัญหาขยะมูลฝอย น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูลเพ่ิมข้ึนตามจ านวนของประชากร 
- ยังขาดระบบเตือนภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
 
3. การวิเคราะห์โอกาส (O = OPPORTUNITY) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามี

สภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ประเทศ จังหวัด และอ าเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อท้องถิ่นเรา
อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี โอกาสของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีดังนี้ 

- นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาการ
ว่างงานของประชาชนในชุมชน  

- สร้างองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  



๒๘ 

 

- กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพ่ิมอ านาจหน้าที่การด าเนินการให้ท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระใน
การก าหนดภารกิจเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากข้ึน 

- การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรและการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้มากขึ้น 

- ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาคประชาชน 
- มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมร่วมกับองค์กรอื่นเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ท าให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ผู้บริหารสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน าความรู้มา

เสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สามารถประสานงาน และจัดท าโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ 
 
4. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัด (T = THREATS) เป็นการศึกษา

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีดังนี้ 

- พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่น มีความซับซ้อน       
มีประชากรแฝงมากท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมืองและพัฒนาคน 

- กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการบางเรื่องมีข้ันตอนการปฏิบัติมาเกินไปท าให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้
การมีส่วนร่วมทางการบริหารมีน้อยไม่ต่อเนื่อง 

- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการใหญ่ๆ ได้ 
- ปัญหาน้ าท่วมบริเวณนอกเขตเทศบาล และปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย  
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัต ิ
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หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ บริการชุมชนและสังคม 1. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
ยกระดับคุณภาพชีวิต

2 การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา  - กองการศึกษา ร.ร.ในสังกัด

3 การพฒันาด้านวัฒนธรรมประเพณี บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - ส านักปลัด
โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬา 2. การศึกษา  - กองการศึกษา
และนันทนาการ 3. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข

4. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการ
และชุมชน
5. ศาสนาวัฒนธรรมและ  - กองสวัสดิการ
นันทนาการ  - ส านักปลัด

ฝ่ายท่องเทีย่วฯ

4 การพฒันาด้านเศรษฐกจิชุมชนเมือง บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - กองคลัง
2. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการ
และชุมชน

5 การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา  - กองการศึกษา
2. ศาสนาวัฒนธรรมและ  - ส านักปลัด
นันทนาการ ฝ่ายท่องเทีย่วฯ

6 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน  - กองช่าง
 - กองช่างสุขาภิบาล
 - กองสาธารณสุข

7 การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - ส านักปลัด
และความเข้มแข็งของชุมชน ฝ่ายท่องเทีย่วฯ

2. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
3. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการ
และชุมชน  - กองสาธารณสุข

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน
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หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน

1 การพฒันาด้านการบริการประชาชน บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - ส านักปลัด
 - ส านักปลัด
ฝ่ายปกครอง
 - กองวิชาการฯ
 - กองคลัง

2. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด
ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ
3. การศึกษา  - กองการศึกษา
4. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
5. เคหะและชุมชน  - กองช่าง

 - กองช่างสุขาภิบาล
 - กองสาธารณสุข

6. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการ
และชุมชน

2 การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ บริหารทัว่ไป 1. บริหารงานทัว่ไป  - ส านักปลัด
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน บริการชุมชนและสังคม  - ส านักปลัด

(สถานีขนส่ง)
 - กองวิชาการฯ
 - กองคลัง

2. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด
ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ
3. การศึกษา  - กองการศึกษา ร.ร.ในสังกัด
4. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
5. เคหะและชุมชน  - กองช่าง

 - กองช่างสุขาภิบาล
6. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการ
และชุมชน
7. ศาสนาวัฒนธรรมและ  - ส านักปลัด
นันทนาการ ฝ่ายท่องเทีย่วฯ

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
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หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน

3 การพฒันาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - ส านักปลัด
ในการปฏิบัติงาน  - กองวิชาการฯ

 - กองคลัง
2. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด
ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ
3. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
4. เคหะและชุมชน  - กองช่าง
5. การพาณิชย์  - กองสาธารณสุข

4 การพัฒนาด้านความปลอดภัย บริการชุมชนและสังคม 1. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด
ในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ

2. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการ
และชุมชน
3. ศาสนาวัฒนธรรมและ  - ส านักปลัด
นันทนาการ ฝ่ายท่องเทีย่วฯ

1 การพัฒนาด้านการคมนาคม บริการชุมชนและสังคม 1. อุตสาหกรรมและ  - กองช่าง
การโยธา

2 การพฒันาด้านขนส่งและการจราจร บริการชุมชนและสังคม 1. อุตสาหกรรมและ  - กองช่าง
การโยธา

3 การพัฒนาด้านพืน้ทีส่าธารณะ บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน  - กองช่าง
และภูมิทัศน์  - ส านักปลัด

ฝ่ายท่องเทีย่วฯ

4 การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า บริการชุมชนและสังคม 1. อุตสาหกรรมและ  - กองช่าง
การโยธา

5 การพัฒนาด้านป้องกันน้ าท่วม บริการชุมชนและสังคม 1. อุตสาหกรรมและ  - กองช่าง
การโยธา

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การพัฒนาระบบสาธารณูป สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
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หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน

6 การพัฒนาด้านไฟฟ้า บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน  - กองช่าง

7 การพฒันาด้านน้ าอปุโภค - บริโภค บริการชุมชนและสังคม 1. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด
ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ

 - กองช่าง



 
 
 
 

ผ. 01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 
 

 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง
  1.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการยกระดับ
       คุณภาพชีวิต
          - แผนงานสาธารณสุข 7 2,402,000 8 2,462,000 9 2,562,000 9 2,562,000 9 2,562,000 42 12,550,000

  2.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
          - แผนงานการศึกษา 32 51,452,200 32 45,161,450 32 45,364,450 32 45,364,450 32 45,364,450 160 232,707,000

  3.  การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน 
       โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ
          - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 5,000 1 5,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 40,000
          - แผนงานสาธารณสุข 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 10 4,000,000
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1,000,000 3 1,431,250 4 1,500,000 4 1,500,000 4 1,500,000 18 6,931,250
           - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 20 11,510,000 21 21,510,000 21 17,010,000 21 17,010,000 21 17,010,000 104 84,050,000

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564

  4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง 
          - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 2,125,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 6 8,125,000
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000

  5.  การพัฒนาด้านการทอ่งเทีย่ว 
          - แผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
            - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 10,150,000 6 19,855,000 5 21,040,000 3 1,035,000 4 29,646,000 22 81,726,000

  6.  การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 
          - แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 3 550,000 7 85,650,000 7 85,650,000 7 85,650,000 25 257,550,000

34



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564

  7.  การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม และสร้างความ
       เข้มแข็งของชุมชน
          - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 500,000 0 0 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 55,000 1 55,000 1 55,000 1 55,000 1 55,000 5 275,000
          - แผนงานสาธารณสุข 1 255,000 1 255,000 1 255,000 1 255,000 1 255,000 5 1,275,000
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 28,666,600 9 33,089,000 9 34,879,400 9 36,559,400 9 38,239,400 45 171,433,800

รวม 86 109,140,800 90 126,843,700 96 211,295,850 94 192,970,850 95 223,261,850 461 863,513,050

35



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
  1.  การพัฒนาด้านการบริการบริการประชาชน
          - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 586,000 5 866,000 5 866,000 5 866,000 5 866,000 22 4,050,000
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 300,000 3 390,000 3 390,000 3 390,000 3 390,000 13 1,860,000
          - แผนงานการศึกษา 0 0 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000
          - แผนงานสาธารณสุข 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
          - แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 12 1,000,000
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 300,000 2 302,100 2 400,000 2 400,000 2 400,000 9 1,802,100
            - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0 0 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 4 320,000
  2.  การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
       ในการปฏบิตัิงาน
          - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 0 0 9 2,047,360 2 650,000 1 150,000 1 150,000 13 2,997,360
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 560,000 5 4,717,500 1 500,000 0 0 0 0 7 5,777,500
          - แผนงานการศึกษา 2 805,000 8 3,684,470 3 1,305,000 2 805,000 2 805,000 17 7,404,470
          - แผนงานสาธารณสุข 2 859,000 3 183,500 0 0 0 0 0 0 5 1,042,500
          - แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,200,000 6 3,076,680 1 400,000 1 400,000 1 400,000 12 5,476,680
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564

          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 3,949,000 3 5,553,100 2 5,056,830 1 4,900,000 0 0 11 19,458,930
            - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 0 0 2 588,000 3 922,500 0 0 0 0 5 1,510,500
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000
          - แผนงานการพาณิชย์ 0 0 2 124,000 0 0 0 0 0 0 2 124,000
  3.  การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
       ในการปฏบิตัิงาน
          - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 22,733,560 7 2,530,000 9 2,795,000 9 2,795,000 9 2,795,000 43 33,648,560
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 1 50,000 0 0 0 0 0 0 1 50,000
          - แผนงานสาธารณสุข 0 0 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000
          - แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
          - แผนงานการพาณิชย์ 0 0 1 450,000 1 0 0 0 0 0 2 450,000
  4.  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 685,000 8 1,318,500 8 1,641,000 6 765,000 6 685,000 34 5,094,500
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 1 499,500 0 0 0 0 0 0 1 499,500
          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 1 400,000 0 0 0 0 0 0 1 400,000

รวม 33 32,027,560 75 27,320,710 49 15,966,330 38 12,011,000 37 7,031,000 232 94,356,600
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.  การพัฒนาด้านการคมนาคม
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 19,454,000 3 635,000 0 0 0 0 0 0 14 20,089,000

  2.  การพัฒนาด้านขนส่งและการจราจร
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1 420,000 0 0 0 0 0 0 1 420,000

  3.  การพัฒนาด้านพ้ืนทีส่าธารณะและภมูิทศัน์
          - แผนงานการศึกษา 0 0 1 63,500 0 0 0 0 0 0 1 63,500
          - แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 7 3,500,000
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700,000
          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 1 10,000,000 1 15,000,000 2 25,000,000

  4.  การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85,000
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564

  5.  การพัฒนาด้านปอ้งกันน้ าทว่ม
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 300,000 1 7,110,000 1 10,000,000 0 0 0 0 3 17,410,000

  6.  การพัฒนาด้านไฟฟ้า
          - แผนงานเคหะและชุมชน 2 994,000 5 14,359,000 4 21,500,000 0 0 0 0 11 36,853,000

  7.  การพัฒนาด้านน้ าอุปโภค - บริโภค
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100,000 3 590,000 2 350,000 1 100,000 1 100,000 8 1,240,000
          - แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 9,996,000 1 1,000,000 0 0 0 0 2 10,996,000

รวม 20 23,133,000 16 33,673,500 9 33,350,000 3 10,600,000 3 15,600,000 51 116,356,500

รวมทัง้สิน้ 139 164,301,360 181 187,837,910 154 260,612,180 135 215,581,850 135 245,892,850 744 1,074,226,150
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ผ. 02  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 
 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเฝ้าระวงั เพื่อพฒันาศักยภาพ ใหค้วามรู้เร่ืองไข้หวดันก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนทัง้ 17 ชุมชน ประชาชนมีสุขภาพที่ กอง

ไข้หวดันก ไข้หวดัใหญ่ เครือข่ายเฝ้าระวงัปอ้งกัน ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ มีความรู้และสามารถ ดี ไม่เกิดโรคไข้หวดั สาธารณสุข
ตามฤดูกาลและไข้หวดั ควบคุมโรคไข้หวดัในเขต และพน่ยาฆ่าเชื้อ ปอ้งกันไข้หวดันก ใหญ่สายพนัธุใ์หม่
ใหญ่สายพนัธุใ์หม่ เทศบาลฯ ทั้ง 17 ชุมชน และไข้หวดัใหญ่

สายพนัธุใ์หม่เพิ่มขึ้น

2 โครงการควบคุมและ เพื่อปลูกจิตส านึกใหแ้ก่ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับโรค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความรู้ อัตราการเกิดโรคไข้ กอง
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ประชาชนได้ตระหนัก ไข้เลือดออก และพน่ยา สามารถควบคุมโรค เลือดออกภายในเขต สาธารณสุข

ในการปอ้งกันตนเองจาก แจกทรายอะเบท ทั้ง ไข้เลือดออกได้ เทศบาลเมือง
โรคไข้เลือดออก 17 ชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 เพชรบรูณ์ลดลง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

3 โครงการควบคุมและ เพื่อปอ้งกันไม่ใหม้ีผู้เสีย ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรค 50,000 70,000 80,000 80,000 80,000 สุนัข แมว ได้รับการ สุนัข แมว ได้รับ กอง
ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ชีวติด้วยโรคพษิสุนัขบา้ พษิสุนัขบา้ ใหแ้ก่ สุนัข ฉีดวคัซีน ได้อย่าง วคัซีนได้อย่างทั่วถึง สาธารณสุข
ภายใต้โครงการสัตว์ ในเขตเทศบาลเมือง แมว ทั้ง 17 ชุมชน ทั่วถึง ร้อยละ 90 และประชาชนไม่เกิด
ปลอดโรคคนปลอดภยั เพชรบรูณ์ จ านวน 2,000 ตัว โรคพษิสุนัขบา้
จากโรคพษิสุนัขบา้
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควฒัน
วรขัตติยราชนารี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

4 โครงการควบคุมและ เพื่อประชาสัมพนัธใ์ห้ ท าหมันสุนัขและแมวใน - 40,000 80,000 80,000 80,000 สุนัข แมว ได้รับการ สุนัข แมว ได้รับการ กอง
ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ประชาชนมีความรู้ ความ เขตเทศบาลเมือง ท าหมันอย่างทั่วถึง ท าหมันได้อย่างทั่วถึง สาธารณสุข
ด้วยการท าหมัน เข้าใจเร่ืองโรคพษิสุนัขบา้ เพชรบรูณ์ ร้อยละ 80 และประชาชนไม่เกิด
ภายใต้โครงการสัตว์ และการดูแลสัตวเ์ล้ียง โรคพษิสุนัขบา้
ปลอดโรค คนปลอดภยั อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ จ านวนสุนัขและแมว
จากโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อควบคุมจ านวนประชากร ลดลง
ตามพระราชปณิธาน สุนัขและแมวโดยการท า
ศาสตราจารย์ ดร. หมัน
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควฒัน
วรขัตติยราชนารี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

5 โครงการพฒันากองทนุ เพื่อสมทบเงินเข้ากองทนุ สนับสนุนและใหค้วามรู้ 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 ประชาชนมีความรู้ ประชาชนทั้ง 17 กอง
หลักประกันสุขภาพ หลักประกนัสุขภาพ ในการ ความเข้าใจในด้านการ และตระหนักในการ ชุมชนมีสุขภาพ สาธารณสุข
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ จัดบริการสุขภาพตามชุด สร้างเสริมสุขภาพแก่ ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น แข็งแรงและเข้าถึงการ

สิทธปิระโยชน์ส าหรับกลุ่ม ประชาชนและชุมชนใน ร้อยละ 85 บริการด้านสาธารณสุข

เปา้หมาย 5 กลุ่มหลัก เขตเทศบาลฯ อย่างทั่วถึง
ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหง่
ชาติ พ.ศ. 2557
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

6 โครงการสุขาภบิาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม กอง
อาหารงานประเพณี อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบการค้า จ านวน มีความรู้และสามารถ มีความรู้ความ สาธารณสุข
อุ้มพระด าน้ า และ และลดอัตราการเจ็บปว่ย ไม่น้อยกวา่ 200 คน น าไปปฏบิติัได้ถูกสุข สามารถน าไปปรับปรุง

เทศกาลอาหารสะอาด อันเนื่องมาจากการบริโภค พร้อมทั้งออกตรวจ ลักษณะเพิ่มขึ้น ใหถู้กสุขลักษณะ
รสชาติอร่อย อาหารและน้ าที่ไม่สะอาด ร้านค้า ร้อยละ 85 สะอาด ปลอดภยั

ตามหลักสุขาภบิาล

7 โครงการอบรมและ เพื่อพฒันาความรู้และเพิ่ม จัดอบรมใหค้วามรู้และ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วมอบรมและ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ กอง
ทศันศึกษาดูงาน ประสิทธภิาพแก่ผู้ประกอบ ทศันศึกษาแก่ผู้ประกอบ ทศันศึกษาได้รับ ความรู้และสามารถ สาธารณสุข
ผู้ประกอบการค้า การค้าในการปรับปรุง การค้าตลาดสดเทศบาล ความรู้สามารถน า น ามาพฒันาสถานที่
ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเทศบาลใหม้ี 1,2,3 จ านวน 200 คน มาปรับใช้ในการ ประกอบการค้าใหม้ี
1,2,3 มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ประกอบการค้าได้ มาตรฐานและถูก

มากขึ้น สุขลักษณะ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

8 โครงการส่งเสริมอาสา 1.เพื่อพฒันาความรู้และ อสม.ในเขตเทศบาล - - 50,000 50,000 50,000 1.อสม.มีความรู้ด้าน 1.อสม.มีความรู้ใน
สมัครสาธารณสุข ทกัษะของ อสม. ในการ 17 ชุมชน จ านวน 190 สาธารณสุขมากกวา่ การรักษาพยาบาล
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) ปฏบิติังานด้านสาธารณสุข คน ร้อยละ 80 เบื้องต้น
เชิงรุก 2.เพื่อพฒันาระบบเฝ้าระวงั 2.ประชาชนในเขต 2.ประชาชนในเขต

และดูแลผู้ปว่ยโรคที่เปน็ เทศบาลได้รับการดูแล เทศบาลมีสุขภาพดี
ปญัหาสังคม สุขภาพเบื้องต้น แข็งแรง ด ารงชีพได้
3.เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน ร้อยละ 90 อย่างมีความสุข
ร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง
4.เพื่อดูแลรักษาพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนใน
พื้นที่
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

9 โครงการสัตวป์ลอดโรค 1. เพื่อปอ้งกันควบคุมโรค ด าเนินการฉีดวคัซีน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  - สุนขัและแมว  - ประชาชนที่เปน็ กอง
คนปลอดภยัจากโรค พษิสุนัขบา้ในสุนัขและแมว ปอ้งกัน ควบคุมโรคพษิ (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,000 ตัว ได้รับการ เจ้าของสุนัขและแมว สาธารณสุข
พษิสุนัขบา้ ตาม ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ สุนัขบา้ จ านวน 2,000 ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรค มคีวามรับผิดชอบและ งานบริการ
พระราชปณิธาน ในเขตเทศบาลฯ ตัวๆ ละ 30 บาท รวม พษิสุนขับา้ ดูแล สาธารณสุข
ศาสตราจารย์ ดร. 2. เพื่อปอ้งกันควบคุม เปน็เงินจ านวน 60,000  - ประชาชนภายในเขต  - สุนัขและแมว
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง โรคพษิสุนขับา้ และการเฝ้า บาท เทศบาลฯ ปลอดภยั ปลอดภยัจากโรคพษิ
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย ระวงัโรคของประชาชน ส ารวจข้อมูล จ านวนสัตว์ จากโรคพษิสุนัขบา้ สุนัขบา้
ลักษณ์อัครราชกุมารี ภายในเขตเทศบาลเมือง และขึ้นทะเบยีนสัตวต์าม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85  - สุนัขและแมวได้รับ
กรมพระศรีสวางควฒัน เพชรบรูณ์ โครงการ โดยใหส้ ารวจ  - เจ้าของสุนขัและแมว วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
วรขัตติยราชนารี ปลีะ 2 คร้ัง คร้ังแรกภาย ต้องแจ้งจ านวนสุนัข สุนัขบา้ครบทกุตัว

ในเดือนมีนาคม คร้ังที่ 2 และแมวเพื่อได้รับการ
ภายในเดือนสิงหาคม ให้ ขึ้นทะเบยีนการเล้ียง
จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ ใหแ้ก่เทศบาลฯ ทกุตัว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

ผู้ปฏบิติังานในการส ารวจ

ข้อมูล ตามจ านวนสุนัข
และแมว ตัวละ 3 บาท
ต่อคร้ัง รวม 2 คร้ังต่อปี
รวมเปน็ตัวละ 6 บาท

รวม 9 โครงการ - - 2,402,000 2,462,000 2,562,000 2,562,000 2,562,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดกิจกรรมพฒันาครู 360,000 360,000 363,000 363,000 363,000 ครูได้รับความรู้น าไป ครูในโรงเรียนมี กอง

ในการพฒันาข้าราชการ ในการจัดการเรียน ร.ร. ในสังกัดฯ (อุดหนุนจากกรมฯ) พฒันาการเรียน ความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา
ครูของโรงเรียนในสังกัด การสอนของครูในสังกัด ไม่น้อยกวา่ 121 คน การสอนได้ดีเพิ่มขึ้น สามารถน าไปปฏบิติั ร.ร.ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน เทศบาลฯ ในการจัดการเรียน
ทอ้งถิ่น การสอนได้ดียิ่งขึ้น

2 โครงการวนัครู เพื่อใหค้รูได้ระลึกถึง จัดกิจกรรมวนัครู ใหค้รู 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 พนักงานครูเกิด พนักงานครูตระหนัก กอง
พระคุณบรูพาจารย์ ร.ร. ในสังกัดและนอก ความภาคภมูใิจในอาชีพ ถึงความส าคัญของ การศึกษา
ยกย่องเชิดชูเกียรติและครู สถานศึกษา จ านวน ครูและประพฤติตน วชิาชีพครูและ ร.ร.ในสังกัด
ใหค้วามร่วมมือในการ ไม่น้อยกวา่ 150 คน เปน็ตัวอย่างที่ดีของ ประพฤติตนใหส้มกบั

พฒันาเด็กและเยาวชน สังคมและประเทศชาติ ที่ได้รับการยกย่อง
ร้อยละ 90 เปน็ปชูนียบคุคล

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

3 โครงการพฒันาครูอาสา เพื่อใหค้รูได้รับความรู้ ส่งครูอาสาเข้ารับการ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 พนักงานครูอาสา เด็กด้อยโอกาส กอง
ความสามารถในการปฏบิติั อบรม จ านวน 1 คน (อุดหนุนจากกรมฯ) มีความรู้ ความสามารถ มีครูผู้สอนที่มีความรู้ การศึกษา
งานสอนได้อย่างมี ปฏบิติังานสอนได้อย่าง ความสามารถสอน
ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น เด็กได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

4 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน อุดหนุนปจัจัยพื้นฐาน 790,000 790,000 790,000 790,000 790,000 นักเรียนยากจนได้รับ นักเรียนที่ยากจน กอง
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ ที่ยากจน จัดหาปจัจัย แก่นักเรียนโรงเรียนใน (อุดหนุนจากกรมฯ) การสนับสนุนปจัจัย ได้รับการสนับสนุน การศึกษา
การจัดการศึกษาของ พื้นฐานที่จ าเปน็ต่อการ สังกัดเทศบาลฯ พื้นฐานที่จ าเปน็ต่อ ปจัจัยพื้นฐานที่
ทอ้งถิ่น ค่าปจัจัยพื้นฐาน ด ารงชีวติ การด ารงชีวติ จ าเปน็ต่อการด ารง
ส าหรับนักเรียนยากจน ร้อยละ 100 ชีวติอย่างทั่วถึง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

5 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อใหน้ักเรียนในสังกัด สนับสนุนเงินจัดการ 9,980,000 9,529,000 9,529,000 9,529,000 9,529,000 นักเรียนในสังกัด นักเรียนในสังกัด กอง
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้ ได้รับการช่วยเหลือจาก ด้านการศึกษาใหแ้ก่ (อุดหนุนจากกรมฯ) เทศบาลฯ ได้รับการ ได้รับการช่วยเหลือ การศึกษา
จ่ายในการจัดการศึกษา รัฐบาลฯ และได้รับการ เด็กนักเรียนในสังกัด สนับสนุนด้านการศึกษาจากรัฐบาลฯ และ
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ ศึกษาอย่างทั่วถึง เทศบาลฯ อย่างทั่วถึง ได้รับการสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง

6 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่ออ านวยความสะดวก จัดท าระบบอนิเตอร์เนต็ 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 ครูและนักเรียนได้รับ ครูและนักเรียนใน กอง
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ในการสืบค้นข้อมูล ใหแ้ก่โรเงรียนในสังกัด (อุดหนุนจากกรมฯ) ข้อมูลข่าวสารด้าน สังกัดได้รับความ การศึกษา

สารสนเทศการเรียน เทศบาลฯ การเรียนการสอน สะดวกในการค้นหา
การสอนได้อย่างถูกต้อง ทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลด้านการเรียน
ครบถ้วน การสอน อย่างถูกต้อง

และครบถ้วน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

7 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ครู นักเรียนและชุมชน ครู นักเรียนและ กอง
ในการพฒันาการจัด การปฏบิติังานของครู ด้านพฒันาการจัดการ (อุดหนุนจากกรมฯ) มีความรู้ ความสามารถ ชุมชน สามารถน า การศึกษา
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน นักเรียน ชุมชน ฯลฯ ศึกษาแก่นักเรียนและ น าไปปฏบิติัใช้ได้ดีเพิ่ม ความรู้ไปปฏบิติังาน ร.ร.ในสังกัด
เปน็ฐานในการพฒันา ชุมชน ขึ้น ร้อยละ 80 อย่างมีประสิทธภิาพ
ทอ้งถิ่น (SBMLD)

8 โครงการค่าใช้จ่ายใน เพื่อใหน้ักเรียนได้ศึกษา พฒันา/ปรับปรุง หอ้ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 หอ้งสมุดของโรงเรียน นักเรียนได้รับความรู้ กอง
การพฒันา/ปรับปรุง ค้นควา้ หาความรู้ และ สมุดของโรงเรียนใน (อุดหนุนจากกรมฯ) ในสังกัดเทศบาลมีการ จากการศึกษาค้นคว้า การศึกษา
หอ้งสมุดโรงเรียน ใช้ประโยชน์จากหอ้งสมุด สังกัดเทศบาล พฒันา/ปรับปรุง เพิ่ม และใช้ประโยชน์จาก ร.ร.ในสังกัด

โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น มากขึ้น ร้อยละ 80 หอ้งสมุดโรงเรียน
เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

9 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อพฒันาคุณภาพแหล่ง สนับสนุนค่าใช้จ่าย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครูและนักเรียนมีแหล่ง การจัดการเรียน กอง
ในการพฒันาแหล่ง เรียนรู้การจัดการศึกษา ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัด (อุดหนุนจากกรมฯ) เรียนรู้ที่มีคุณภาพเพิ่ม การสอนมี การศึกษา
เรียนรู้ของโรงเรียน มากขึ้น ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ร.ร.ในสังกัด

10 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อเปน็การพฒันาการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครูมีการจัดท าแผน โรงเรียนมีแผนพฒันา กอง
ในการส่งเสริมองค์กร จัดท าแผนการศึกษาใน การจัดท าแผนแก่ (อุดหนุนจากกรมฯ) และท าแผนฯ ได้อย่าง การศึกษาในระดับ การศึกษา
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จัด ระดับสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด มีประสิทธภิาพเพิ่มมาก การศึกษาถูกต้อง ร.ร.ในสังกัด
ท าแผนพฒันาศึกษาดีเด่น ขึ้น ร้อยละ 80 และมีประสิทธภิาพ
ระดับสถานศึกษา มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

11 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อเปน็การพฒันาการจัด สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปท. มีการพฒันา อปท. มีการพฒันา กอง
ในการส่งเสริมองค์กร ท าแผนการศึกษาในระดับ การจัดท าแผนแก ่อปท. (อุดหนุนจากกรมฯ) การจัดท าแผนเพิ่มขึ้น การจัดท าแผนระดับ การศึกษา
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จัด อปท. ร้อยละ 90 อปท. มากยิ่งขึ้น ร.ร.ในสังกัด
ท าแผนการศึกษาดีเด่น
ระดับ อปท.

12 โครงการแข่งขันคนเก่ง เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดกิจกรรมการแข่งขัน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 นักเรียนน าความรู้ของ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ กอง
ในโรงเรียนทอ้งถิ่น คุณภาพการเรียนของ คนเก่งในโรงเรียนใน ตนเองเข้าร่วมแข่งขัน ทางการเรียนตามผล การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สังกัด ได้ตามเกณฑ์ การเรียนรู้ที่คาดหวงั ร.ร.ในสังกัด
ได้เปน็อย่างดี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

13 โครงการมหกรรมจัดการ เพื่อส่งเสริมการแสดงออก  - จัดกิจกรรมการจัด 500,000 500,000 700,000 700,000 700,000 นักเรียน ครู เข้าร่วม นักเรียน ครู ในสังกัด กอง
ศึกษาทอ้งถิ่นระดับ ถึงความสามารถทาง การศึกษานอกสถานที่ กิจกรรม แสดงความ ได้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษา
ภาคเหนือและระดับ วชิาการและส่งเสริมทกัษะ (ภาคเหนือ) แก่นักเรียน สามารถทางวชิาการ การจัดการศึกษาและ ร.ร.ในสังกัด
ประเทศ ทางวชิาการนักเรียนใน ครู โรงเรียนในสังกัด ได้ดีเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่ผลการจัด

สังกัด 500,000 บาท การศึกษาทางการ
 - จัดกิจกรรมการจัด ศึกษาระดับภาคเหนอื

การศึกษาทอ้งถิ่นระดับ ระดับประเทศได้เปน็
ประเทศแก่นักเรียนใน อย่างดี
สังกัด 200,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

14 โครงการแนะแนว เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ จัดกิจกรรมแนะแนว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมีความรู้จาก นักเรียนในสังกัด กอง
การศึกษาต่อ ในระดับมัธยมต้นและ นักเรียนในสังกัด การแนะแนวเพิ่มมากขึ้น มีความรู้การแนะแนว การศึกษา

และมัธยมปลายแก่นักเรียน เทศบาลฯ ศึกษาต่อในระดับ ร.ร.ในสังกัด
ในสังกัดเทศบาลฯ มัธยมต้นและมัธยม

ปลายดีมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

15 โครงการส่งเสริมความ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ  - จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 580,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ครูได้รับความรู้น าไปใช้ ครูโรงเรียนในสังกัด กอง
เปน็เลิศทางวชิาการ พฒันาคุณภาพครูเพื่อให้ จัดประสบการณ์ในการ ทางการเรียนการสอน มีคุณภาพการจัดการ การศึกษา

คณะครูและคณะกรรมการ อบรมและทศันศึกษา ได้เพิ่มมากขึ้น ศึกษาที่ดีขึ้น ร.ร.ในสังกัด
ประสานงานวชิาการมี ดูงาน ร้อยละ 80
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน  - จัดนิเทศครูในสังกัด
การจัดการศึกษามากขึ้น เทศบาล ไม่น้อยกวา่

ปลีะ 3 คร้ัง 
 - ประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาแกน่กัเรียน

และครูโรงเรียนในสังกดั

 - จัดประชุมคณะ
กรรมการประสานงาน
วิชาการ 
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

16 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อส่งเสริมพนักงานครู จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ครูได้รับความรู้สามารถ ครูมีความรู้ในการ กอง
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน ใหม้ีความรู้ด้านวชิาการ ด้านการเรียนการสอน จัดท าหลักสูตรสถาน จัดท าหลักสูตร การศึกษา
ศึกษาของโรงเรียนในสังกดั กิจกรรมด้านการเรียน ทางด้านวชิาการแก่ ศึกษาได้ดีเพิ่มขึ้น การเรียนการสอน ร.ร. ในสังกัด

การสอนและสามารถถ่าย พนกังานครู สถานศึกษา ร้อยละ 80 อย่างเหมาะสมกับ
ทอดทางด้านวชิาการใหแ้ก่ ร.ร. ในสังกัด การเรียนการสอนได้
นักเรียนมัธยมตอนต้นและ เปน็อย่างดี
มัธยมตอนปลาย
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

17 โครงการส่งเสริมการ เพื่อพฒันาคุณภาพการ  - จัดกิจกรรมให้ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 นักเรียนในสังกัดมี นักเรียนมีคุณภาพ กอง
เรียนรู้และพฒันา ศึกษาและส่งเสริมมาตรฐาน ความรู้แก่นักเรียน คุณภาพและได้ การศึกษาและได้ การศึกษา
ประสิทธภิาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษา  - จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ร.ร. ในสังกัด
การศึกษาของสถาน สังกัดเทศบาลฯ ประกวดคัดลายมืองาม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
ศึกษา อย่างไทย 

30,000 บาท
 - จัดกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปญัหาภาษาองักฤษ

30,000 บาท
18 โครงการค่ายพฒันา เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ  - จัดกิจกรรมค่าย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนมีทกัษะทาง นักเรียนได้รับการ กอง

เด็กและเยาวชนองค์กร กิจกรรมการเรียนการสอน พฒันาใหแ้ก่นักเรียน วชิาการเพิ่มขึ้น พฒันาทางด้านทกัษะ การศึกษา
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น วชิาการแก่นักเรียน ในสังกดัระดับภาคเหนอื ร้อยละ 95 วชิาการมากยิ่งขึ้น ร.ร. ในสังกัด
ระดับภาคเหนือ 40,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

19 โครงการเข้าค่ายเยาวชน เพื่อใหน้ักเรียนตระหนัก  - จัดกิจกรรมเข้าค่าย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนได้ประสบการณ์ เยาวชนมีความรัก กอง
เหน็ความส าคัญและปลูก เยาวชนแก่นักเรียนใน และสามารถอยู่ร่วมกนั ความสามัคคีอยู่ การศึกษา
ฝังความรักความสามัคคี สังกัดระดับภาคเหนือ เปน็หมู่คณะได้ ร่วมกันเปน็หมู่คณะ
ในหมู่คณะ มากยิ่งขึ้น

20 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อใหน้ักเรียนมีโภชนาการจัดกิจกรรมทาง 7,400,000 7,160,000 7,160,000 7,160,000 7,160,000 นกัเรียนได้รับการดูแล เด็กนักเรียนมี กอง
ส าหรับสนับสนุน ที่ดี ใหน้ักเรียนโรงเรียนใน โภชนาการใหแ้กน่กัเรียน (อุดหนุนจากกรมฯ) ด้านโภชนาการเปน็ โภชนาการที่ดีและ การศึกษา
อาหารกลางวนัของ สังกัด ท. 1, 2, 4 ในสังกัด อย่างดีเพิ่มขึ้น สุขภาพแข็งแรงดียิ่ง ร.ร.ท. 1,2,4

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร้อยละ 100 ขึ้น

59



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

21 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อใหน้ักเรียนโรงเรียนใน จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 11,158,000 9,272,250 9,272,250 9,272,250 9,272,250 นกัเรียนในสังกดัเทศบาล นักเรียนในสังกัด กอง
ส าหรับสนับสนุน สังกดัเทศบาลและโรงเรียน ใหแ้ก่นักเรียนในสังกัด (เงินอุดหนุนจากกรมฯ) และนักเรียนในสังกัด เทศบาลและนกัเรียน การศึกษา
อาหารเสริม (นม) ในสังกดั สพป. มโีภชนาการ เทศบาลและโรงเรียน สพป. ได้รับอาหาร ในสังกัด สพป. มี

ที่ดีและนกัเรียนมพีลานามยั ในสังกัด สพป. เสริม (นม) เพยีงพอ โภชนาการที่ดีและ
สมบรูณ์ ร้อยละ 100 นักเรียนมีพลานามัย

สมบรูณ์

22 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อใหเ้ด็กมีโภชนาการที่ดี สนับสนุนอาหาร 14,344,000 11,860,000 11,860,000 11,860,000 11,860,000 นักเรียนในสังกัด สพป. นักเรียนในสังกัด กอง
ส าหรับสนับสนุน ใหโ้รงเรียนสังกัด สพป. กลางวนัใหแ้ก่เด็ก (อุดหนุนจากกรมฯ) ได้รับการสนับสนุน สพป. มีโภชนาการ การศึกษา
อาหารกลางวนัของ นักเรียนในสังกัด สพป. อาหารกลางวนั ที่ดี
โรงเรียนสังกัด สพป. ร้อยละ 100
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

23 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อพฒันาทกัษะทางการ จัดกิจกรรมรักการอ่าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนรักการอ่าน นักเรียนมีนิสัยรัก กอง
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่านแก่เด็กนักเรียนใน ใหแ้ก่นักเรียนในสังกัด (อุดหนุนจากกรมฯ) เพิ่มขึ้นและสามารถ การอ่านมากขึ้น การศึกษา
อ่านในสถานศึกษาสังกัด สังกัด อ่านได้ดีเพิ่มขึ้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100

24 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรม จัดกิจกรรมลูกเสือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี กอง
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ลูกเสือเนตรนารีและ เนตรนารีและยุวกาชาด มีระเบยีบวนิัย และมี ยุวกาชาดมีระเบยีบ การศึกษา
และยุวกาชาด ยุวกาชาด ความสามัคคีเพิ่มมาก วนิัยและมีความ

ขึ้น ร้อยละ 80 สามัคคีมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

25 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อใหน้ักเรียนมีความคิด จัดท าศูนย์การเรียนรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีศูนย์การ นักเรียนมีความคิด กอง
จัดท าศูนย์การเรียนรู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์เกิดความ ใหแ้ก่โรงเรียนเทศบาล เรียนรู้ปฐมวยัเพิ่มมาก ริเร่ิมสร้างสรรค์เกิด การศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัใน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 2 และ 4 ขึ้น ร้อยละ 100 ความกระตือรือร้น ร.ร.ท. 2,4
สถานศึกษา ที่หลากหลายรู้จักคิดอย่าง ในการเรียนรู้ที่หลาก

มีเหตุผล มีความสุข หลายรู้จักคิดอย่างมี
และสนุกกับการเรียนรู้ เหตุผลและมคีวามสุข

และสนุกกับการ
เรียนรู้

26 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อปอ้งกันยาเสพติดใน จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ง 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัด กอง
รณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด สถานศึกษา กันยาเสพติดในสถาน ปลอดภยัจากยาเสพติด ปลอดภยัจาก การศึกษา
ในสถานศึกษาดีเด่น ศึกษาในสังกดัเทศบาลฯ ร้อยละ 100 ยาเสพติด ร.ร. ในสังกัด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

27 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักโทษ  - จัดกิจกรรมรณรงค์ 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนในสังกัด กอง
รณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด และปอ้งกันตนเอง ไม่ไป ใหค้วามรู้แก่นักเรียน (อุดหนุนจากกรมฯ) ความเข้าใจโทษของ มีกิจกรรมรณรงค์ให้ การศึกษา
ในสถานศึกษา ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติดและ ร.ร. ในสังกัด ยาเสพติด สามารถ ความรู้แก่นักเรียน ร.ร. ในสังกัด

ส่ิงมึนเมา เพื่อใหบ้คุลากร  - ใหเ้จ้าหน้าที่กอง ปอ้งกันและหา่งไกล ในสังกดัและเจ้าหนา้ที่

ทางการศึกษาเข้าร่วมการ การศึกษาและบคุลากร ยาเสพติดได้มากขึ้น กองการศึกษาและ
อบรม มีความรู้ ความ ทางการศึกษา ร.ร. ละ ร้อยละ 100 บุคลากรทางการศึกษา

สามารถด้านปอ้งกัน 1 คน เข้าร่วมอบรม โรงเรียนมีความรู้
ยาเสพติด ความเข้าใจในเร่ือง

ยาเสพติด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

28 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อสนบัสนนุเงินจัดกจิกรรม สนับสนุนเงินในการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปญัหายาเสพติดใน สถานศึกษาปลอด กอง
ส าหรับสนับสนุนการ การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา สถานศึกษาสังกัด สพป.ยาเสพติดมากขึ้น การศึกษา
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ยาเสพติดแก่โรงเรียนสังกัด ยาเสพติดให้ ลดลง ร้อยละ 100
ยาเสพติด สพป. ร.ร. อนุบาลเพชรบรูณ์

ร.ร. เมืองเพชรบรูณ์
ร.ร. บา้นสะเดียง

29 โครงการการศึกษาเพื่อ เพื่อควบคุมการขยายตัว จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กมีความรู้และมีจิต เด็กมีความรู้และมี กอง
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ของปญัหายาเสพติดและ โทษพษิภยัของ ส านึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับ จิตส านึกถึงพษิภยั การศึกษา
ในเด็กนักเรียน ลดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดแกส่ถานศึกษา ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ของยาเสพติดและ
(โครงการ D.A.R.E. ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 90 ท าใหก้ารแพร่ระบาด

ประเทศไทย) ของยาเสพติดใน
สถานศึกษาลดลง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

30 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมและเข้าร่วม  - ส่งนักเรียนเข้าร่วม 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 นักเรียนมีความสามารถนักเรียนในโรงเรียน กอง
นักเรียนองค์กรปกครอง การจัดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกฬีาฯ ระดับ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในสังกดัได้รับชื่อเสียง การศึกษา
ส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ นักเรียนองค์กรปกครอง ภาคเหนือ 250,000 ร้อยละ 100 ด้านการแข่งขันกีฬา
ไทยระดับภาคเหนือและ ส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ บาท และเปน็การ
ระดับประเทศ ไทยระดับภาคเหนือและ  - ส่งนักเรียนเข้าร่วม ประชาสัมพนัธ ์

ระดับประเทศ การแข่งขันกฬีาฯ ระดับ การท างานของ
ประเทศ 200,000 เทศบาลได้อกีทางหนึง่ 

บาท ท าใหรู้้จักกันอย่าง
แพร่หลาย
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

31 โครงการค่าใช้จ่ายการ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี  - จัดอบรมใหก้ับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชนมีการ เด็กและเยาวชนมี กอง
สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด ความรู้ มีทกัษะ ในการ นักเรียนและเยาวชน (เงินอุดหนุนจากกรมฯ) สร้างภมูิคุ้มกันในการ ความรู้ในการสร้าง การศึกษา
เด็กและเยาวชนนอก สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด นอกสถานศึกษา ปอ้งกันยาเสพติดเพิ่ม ภมูิคุ้มกันในการ
สถานศึกษา นอกสถานศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ป)ี มากขึ้น ปอ้งกันยาเสพติด

 - จัดซ้ือส่ือต่างๆ ใน
การใช้ในการอบรมและ
การจัดการเรียนการสอน

 - จัดนิทรรศการให้
ความรู้
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

32 โครงการแข่งขันทกัษะ นักเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ จัดซ้ือวสัดุ จ้างเหมา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนที่เข้าร่วมการ นักเรียนได้รับรางวลั กอง
วิชาการ สพป.พช. เขต 1 และได้รับความสะดวกใน บริการ ค่าเดินทางไป แข่งขันฯ และเป็นตัวแทน ในการแข่งขันใน การศึกษา
และ สพม.40 ระดับ การแขง่ขนังานศิลปะหตักรรม ราชการและค่าใช้จ่าย ในระดับจังหวดั/ภาค/ ระดับจังหวดั ระดับ
จังหวดั ระดับภาคและ ระดับจังหวดั ระดับภาค จ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยว ระดับประเทศของ สพป. ภาคและระดับประเทศ

ระดับประเทศ และระดับประเทศ ข้องส าหรับน านักเรียน และสพม. มจี านวนเพิ่ม

เข้าร่วมการแข่งขันงาน ขึ้น
ศิลปะหตักรรมวชิาการ
ระดับจังหวัด ระดับภาค

และระดับประเทศ

รวม 32 โครงการ - - 51,452,200 45,161,450 45,364,450 45,364,450 45,364,450 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพฒันาวดั เพื่อพฒันาจิตสาธารณะ บคุลากรสังกัดเทศบาล 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บคุลากรสังกัด ส านักปลัด

เนื่องในกิจกรรม ของบคุลากรสังกดัเทศบาล เมืองเพชรบรูณ์ จ านวน พฒันาวดัด้วยจิต เทศบาลเมือง เทศบาล
วนัเข้าพรรษา เมืองเพชรบรูณ์ 50 คน ร่วมกันท า สาธารณะ จ านวน เพชรบรูณ์ได้รับ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันา 50 คน การพฒันาใหม้ีจิต
วดั เช่น ความสะอาด สาธารณะเพิ่มขึ้น
บริเวณวัดปรับปรุงภมูทิศัน์

เปน็ต้น

รวม 1 โครงการ - - 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 - - -

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมและ เพื่อให ้อสม. ในเขต จัดอบรมใหค้วามรู้และ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 อสม. ที่เข้ารับอบรม ประชาชนในเขต กอง

ทศันศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลมีความรู้ ความ ทศันศึกษาแก่ อสม. มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เทศบาลมีสุขภาพ สาธารณสุข
ในเขตชุมชน เข้าใจ น าไปใช้ในชุมชน จ านวน 200 คน สามารถน าไปใช้ใน ร่างกายแข็งแรง

ได้ดี ชุมชนได้ดีมากขึ้น

2 โครงการอบรมและ เพื่อพฒันาทกัษะความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนในเขต กอง
ทศันศึกษาของกลุ่ม และเกิดเครือข่ายด้านการ ทศันศึกษาแก่กลุ่ม ได้รับความรู้และ เทศบาลฯ มีสุขภาพ สาธารณสุข
ออกก าลังกาย ออกก าลังกายภายในเขต ออกก าลังกายภายใน สามารถน ามาใช้ได้ ร่างกายที่แข็งแรง

เทศบาลฯ ชุมชน จ านวน 200 คน อย่างถูกวธิี

รวม 2 โครงการ - - 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดหาเคร่ือง เพื่อใหม้ีเคร่ืองออก จัดหาเคร่ืองออก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเคร่ืองออกก าลังกาย ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ

ออกก าลังกาย ประจ า ก าลังกายเพยีงพอต่อ ก าลังกายประจ าลาน เพยีงพอต่อประชาชน เมืองเพชรบรูณ์มี สังคม
ลานกฬีาต้านยาเสพติด การออกก าลังกายของ กีฬาต้านยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมือง เคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล ประจ าในเขตเทศบาล เพชรบรูณ์เพิ่มขึ้น เพยีงพอต่อประชาชน

เมืองเพชรบรูณ์ เมืองเพชรบรูณ์

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อใหเ้ด็กได้ออกก าลัง จัดซ้ืออุปกรณ์เด็กเล่น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กมีอุปกรณ์ในการเล่น เด็กได้ออกก าลังกาย กองสวสัดิการ
เด็กเล่น กายและส่งเสริมพฒันา ใหแ้ก่ชุมชนในเขต เพิ่มขึ้น และเสริมพฒันาการ สังคม

การทางร่างกาย ทาง เทศบาลเมืองฯ ทางร่างกาย อารมณ์
อารมณ์ จิตใจ สังคม จิตใจ สังคม และ
และทางสติปญัญา ทางสติปญัญา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหป้ระชาชนมี จัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬา 500,000 931,250 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพงึพอใจ มีเคร่ืองออกก าลังกาย กองสวสัดิการ
กฬีา เคร่ืองออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกาย มีเคร่ืองออกก าลังกาย เพยีงพอต่อประชาชน สังคม

เพยีงพอและมีสุขภาพ กลางแจ้ง ส าหรับ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 มาใช้บริการเคร่ือง
แข็งแรงดี ประชาชนในเขต ออกก าลังกายและ

เทศบาลเมืองฯ ได้แก่ มีสุขภาพแข็งแรง
เคร่ืองนวดหลัง เคร่ือง มากขึ้น
บริหารข้อเข่า
เคร่ืองออกก าลังขา 
ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการกอ่สร้างลาน เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน ก่อสร้างลานกีฬา - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพงึพอใจ มีสถานที่ออกก าลังกาย กองสวสัดิการ
กฬีาชุมชนในเขต ที่ส าหรับออกก าลังกาย ชุมชนในเขตเทศบาล มีสถานที่ออกก าลังกาย เพยีงพอต่อประชาชน สังคม
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เพยีงพอและส่งเสริมให้ เมืองเพชรบรูณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 และท าใหป้ระชาชนมี

ประชาชนมีสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

แข็งแรง

รวม 4 โครงการ - - 1,000,000 1,431,250 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรม อุดหนุนเงินจัดกิจกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนพงึพอใจ กองการศึกษา

วฒันธรรมนครบาล ของสภาวัฒนธรรมเทศบาล สภาวฒันธรรม แก่ ความเข้าใจเร่ืองศิลป ต่อการจัดกิจกรรม
(อุดหนุนสภาวฒันธรรม เพชรบรูณ์ ประชาชนภายในเขต วฒันธรรมของจังหวดั ของสภาวฒันธรรม
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์) เทศบาลฯ เพชรบรูณ์เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 100

2 โครงการเทศน์มหาชาติ เพื่อใหป้ระชาชนร่วม จัดกิจกรรมเทศน์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
ร่วมกับวดัมหาธาตุ สืบสานกจิกรรมทางศาสนา มหาชาติวดัมหาธาตุ ความเข้าใจทาง ส าคัญและเข้าร่วม

ใหป้ระชาชนเข้าร่วม พทุธศาสนาเพิ่มมากขึ้น สืบสานกิจกรรมทาง
กิจกรรม ร้อยละ 100 ศาสนาเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3 โครงการตักบาตรเทโว เพื่อใหป้ระชาชนร่วม จัดกิจกรรมตักบาตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนรู้ถงึประเพณี ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
ร่วมกับวดัประตูดาว สืบสานกิจกรรมทางศาสนา เทโวร่วมกับวดัประตูดาว ประวติัทางพระพทุธ ส าคัญและเข้าร่วม

ใหป้ระชาชนเข้าร่วม ศาสนาเพิ่มขึ้น สืบสานกิจกรรมทาง
กิจกรรม ร้อยละ 100 ศาสนาเพิ่มมากขึ้น

4 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อใหป้ระชาชนหน่วยงาน จัดกิจกรรมวนัเข้าพรรษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหน็ ประชาชนร่วมกจิกรรม กองการศึกษา
เนื่องในวนัเข้าพรรษา ภาครัฐ เอกชน สืบสาน มีประชาชนหน่วยงาน ความส าคัญทางศาสนา สืบสานกิจกรรมทาง

กิจกรรมวนัส าคัญทาง ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมฯ เกดิความศรัทธาเล่ือมใส พระพทุธศาสนาเพิ่ม
ศาสนา กิจกรรม ในพระพทุธศาสนา มากขึ้น

ร้อยละ 100
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5 โครงการบรรพชา เพื่อจัดกิจกรรมบรรพชา จัดกิจกรรมบรรพชา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามเณรที่ได้เข้าร่วม ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
สามเณรเฉลิมพระเกยีรติ สามเณรเฉลิมพระเกียรติ สามเณรฯ วดัพระแก้ว กิจกรรมบรรพชาฯ ส าคัญและจงรักภกัดี
ร่วมกับวดัพระแก้ว และถวายเปน็พระราชกศุล มีความจงรักภกัดีต่อ ต่อสถาบนัพระมหา

พระมหากษตัริย์ กษตัริย์

6 โครงการฝึกอบรมเชิง เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน และ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้เข้าร่วมอบรม มี เด็กและเยาวชน และ กองการศึกษา
ปฏบิติัการส่งเสริมและ ประชาชนทั่วไป มคีวามรัก แก่ประชาชน เด็กและ ความรู้ด้านภมูปิญัญา ประชาชนทั่วไป
เผยแพร่ความรู้ในเร่ือง และภาคภมูใิจในความเปน็ เยาวชน และวถิีชีวติชุมชน มีความรู้ในเร่ือง
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและ เอกลักษณ์ของทอ้งถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
วถิีชีวติชุมชนเมือง ตัวเองและมคีวามรู้ในเร่ือง เมอืงเพชรบรูณ์มากขึ้น

เพชรบรูณ์ ภมูปิญัญาท้องถิน่ และวิถี

ชุมชนเมอืงเพชรบรูณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7 โครงการจัดงาน เพื่อสร้างจิตส านึกในการ จัดกิจกรรมงานวนั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เยาวชน ลูกกตัญญูได้รับ กองการศึกษา
วนัลูกกตัญญูร่วมกับ ท าความดีและมอบรางวลั ลูกกตัญญูใหแ้กป่ระชาชน มีจิตส านึกในการท า รางวลัเชิดชูเกียรติ
วดัมหาธาตุ ใหแ้ก่ลูกกตัญญู ทั้ง 17 ชุมชน ความดี (รู้คุณพอ่แม่)

8 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมการแสดงออก จัดกิจกรรมเนื่องใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กได้รับความรู้ เด็กและเยาวชนรู้จัก กองการศึกษา
และใหข้วัญก าลังใจกบัเด็ก วนัเด็กแหง่ชาติ เช่น สนกุสนาน รู้จักระเบยีบ หนา้ที่ในการปฏบิติัตน

และเยาวชนใหรู้้จักหน้าที่  - การตอบปญัหา วินยัในตัวเอง และ เปน็พลเมืองดีของ
และการปฏบิติัตนใหเ้ปน็  - การแสดงทกัษะ เข้าร่วมกับสังคมได้เปน็ ประเทศชาติ
เด็กดีช่วยเหลือสังคมและ  - การแข่งขันการพฒันา อย่างดี
ประเทศชาติในอนาคต ด้านสติปญัญา ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

9 โครงการปดิทองบชูา เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม จัดงานปดิทองบชูารอย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีจิตศรัทธา ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
รอยพระพทุธบาท สืบสานทางวฒันธรรม พระพทุธบาทวดัภเูขาดิน ทางพระพทุธศาสนา สืบสานทางศาสนา
ร่วมกับวดัภเูขาดิน ประเพณีทางศาสนา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม และได้รู้เร่ืองทางศาสนา และเหน็ความส าคัญ

กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น ของการจัดงานเพิ่มขึ้น

10 โครงการจัดงาน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ จัดกิจกรรมงานวนัขึ้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในเขต ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
วนัขึ้นปใีหม่ ประจ าชาติ และประเพณี ปใีหม่ เช่น ท าบญุ เทศบาลเข้าร่วม ส าคัญและเข้าร่วมการ

อันดีงามใหค้งอยู่และร่วม ตักบาตรและกิจกรรมอื่น กิจกรรมเพิ่มขึ้น จัดงานท าบญุตักบาตร

ท าบญุตักบาตรเพื่อเปน็ ฯลฯ ร้อยละ 100 เนื่องในวนัปใีหม่
สิริมงคลต่อตนเองและ มากขึ้น
ครอบครัว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

11 โครงการจัดงาน เพื่อใหป้ระชาชนเหน็ความ จัดกจิกรรมวันตรุษไทย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร่วมอนรัุกษ์ ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
วนัตรุษไทยร่วมกับ ส าคัญและเข้าร่วมสืบสาน ร่วมกับวดัช้างเผือกและ วันตรุษไทยเพิ่มมากขึน้ ส าคัญและมีจิตศรัทธา
วดัช้างเผือกและ กิจกรรมทางศาสนา วดัทุ่งสะเดียง ประชาชน เข้าร่วมสืบสานงานวนั
วดัทุ่งสะเดียง ชุมชนที่ 3,4 ประชาชน ตรุษไทยมากขึ้น

ทั่วไป พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม

12 โครงการจัดงาน เพื่อใหท้อ้งถิ่นได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมงานประเพณี 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร่วมกัน ประชาชนในทอ้งถิ่น กองการศึกษา
ประเพณีวนัสงกรานต์ อนุรักษแ์ละรักษาขนบ วันสงกรานต์ เช่น ท าบุญ อนุรักษป์ระเพณีไทย ได้ร่วมกันฟื้นฟแูละ

ธรรมเนียมประเพณีให้ ตักบาตร รดน้ าด าหวั และร่วมกันรักษาขนบ รักษาขนบธรรมเนียม
คงอยู่สืบทอดตลอดไป ผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ ธรรมเนียม ประเพณี ประเพณีใหค้งอยู่

ขบวนแหพ่ระพทุธ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 สืบทอดตลอดไป
มหาธรรมราชา ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13 โครงการจัดงาน เพื่อสืบสานส่งเสริมและ จัดกิจกรรมงานประเพณี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร่วมกัน ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
ประเพณีลอยกระทง รักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรม ลอยกระทง เช่น ขบวน อนุรักษแ์ละรักษา สืบสานประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณี แหก่ระทง ทั้ง 17 ชุมชน ขนบธรรมเนยีมประเพณี ลอยกระทงและรักษา
ของไทย ประกวดกระทงสวยงาม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 ขนบธรรมเนียม

และประกวดนางนพมาศ ประเพณีใหสื้บทอด
ฯลฯ ตลอดไป
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

14 โครงการจัดงาน เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ จัดงานประเพณี 2,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนนักทอ่งเที่ยว ประชาชน หน่วยงาน กองการศึกษา
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า ภาคเอกชน ประชาชน อุม้พระด าน้ า เช่น ขบวน มีความรู้ความเข้าใจ ภาครัฐ ภาคเอกชน

นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน แหท่างบก, ขบวนแหท่าง เกี่ยวกบัประวัติของงาน ร่วมกันอนุรักษแ์ละ
ธ ารงรักษาประเพณีและ น้ า, งานแสดงแสง สี ประเพณีอุ้มพระด าน้ า สืบสานประเพณีท้องถิ่น

เปน็การส่งเสริมการ เสียง และเทศกาลอาหาร และเข้ามาเที่ยวทกุปี และร่วมกันเผยแพร่
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ สะอาดรสชาติอร่อย ฯลฯ มากขึ้น ร้อยละ 95 การท่องเทีย่วเพชรบูรณ์

ใหรู้้จักอย่างแพร่หลายมาก ใหรู้้จักกันอย่างแพร่
ยิ่งขึ้น หลายมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

15 โครงการจัดงาน เพื่อเปน็การอนุรักษธ์ ารง  - จัดพธิบีวงสรวงศาล - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
ประเพณีบวงสรวง รักษาวฒันธรรม ประเพณี ศาสนาพราหมณ์ มีความรู้ความเข้าใจ สืบสานประเพณีบวง
ศาลเจ้าพอ่หลักเมือง อันดีงามใหค้งอยู่ตลอดไป  - จัดพธิพีทุธศาสนา เกี่ยวกบัประวัติของงาน สรวงศาลเจ้าพอ่หลัก
เพชรบรูณ์ แสดงถึงความยึดมั่นศรัทธา  - จัดพธิจีีน ประเพณีบวงสรวงศาล เมือง รักษาขนบธรรม

เปน็ส่ิงเคารพสักการะและ เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร เจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ เนียมประเพณีให้
เปน็ศูนย์รวมจิตใจและ คณะสมาชิกสภาและ อนุรักษป์ระเพณีและ สืบทอดตลอดไป
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ ประชาชนเข้าร่วม ร่วมกันรักษาขนบธรรม
จังหวดัเพชรบรูณ์ เนียมประเพณีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 100
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการส่งเสริมกีฬา เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและ จัดกิจกรรมการแข่งขัน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชน และ กองสวสัดิการ

ประชาชนและเยาวชน ประชาชนได้ออกก าลัง กีฬา เด็ก เยาวชน และ ในเขตเทศบาลฯ ที่เข้า ประชาชน รักการออก สังคม
เขตเทศบาลเมือง กายตามความถนัดและ ประชาชน ในเขต ร่วมโครงการเกิดความรัก ก าลังกายและประชาชน

เพชรบรูณ์ (ต้านยาเสพ- ปลูกฝังเด็กเยาวชนและ เทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง การออกก าลังกายมากขึ้น มีสุขภาพสมบรูณ์ดี
ติด) ประชาชน รักการออก เปน็ประจ าทกุปี ร้อยละ 85

ก าลังกาย ท าใหป้ระชาชน

มีสุขภาพดี
17 โครงการแข่งขันฝีพาย เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จัดการแข่งขันฝีพาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนและนักทอ่ง ประชาชนและนักทอ่ง กองสวสัดิการ

เรือทวนน้ างานประเพณี ประเพณีการแข่งขันฝีพาย เรือทวนน้ า งานประเพณี เที่ยว เข้าร่วมชมการแข่ง เที่ยว ได้ร่วมอนุรักษ์ สังคม
อุ้มพระด าน้ า เรือทวนน้ าและปลูกจิต อุ้มพระด าน้ า ณ บริเวณ ขนัฝีพายเรือทวนน้ า งาน รักษาและส่งเสริมการ

ส านึกใหใ้นทอ้งถิ่นร่วม ทา่น้ าวดัไตรภมูิ ประเพณีอุ้มพระด าน้ า แข่งขันเรือทวนน้ า ให้
สืบสานประเพณีอันดีงาม คงอยู่ตลอดไปและ

รู้จักแพร่หลาย

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

18 โครงการแข่งขันกฬีา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน จัดการแข่งขันกีฬาสาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พนกังานเจ้าหนา้ที่องค์กร พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวสัดิการ
สานสัมพันธ์ท้องถิน่ โครงการแขง่ขนักฬีาสาน สัมพนัธ ์ณ สถาบนัการ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรปกครองส่วน สังคม
ชุมชนจังหวัดเพชรบรูณ์ สัมพนัธท์อ้งถิ่นชุมชน พลศึกษาวทิยาเขต แข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์ ทอ้งถิ่น มีการแข่งขัน

จังหวัดเพชรบรูณ์ ส าหรับ เพชรบรูณ์ กีฬาสานสัมพนัธท์อ้ง
ค่าวสัดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา ถิ่น ท าใหเ้กิดความ
ค่าชุดนกักฬีา ค่าเวชภณัฑ์ สามัคคีระหวา่งองค์กร
ค่าจ้างเหมา ค่าเบี้ยเล้ียง ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว ในส่วนของจังหวดั
ข้องฯ เพชรบรูณ์ทั้งหมด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

19 โครงการแข่งขันพายเรือ เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จัดการแข่งขันพายเรือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและนักทอ่ง ประชาชนและนักทอ่ง กองสวสัดิการ
18 ฝีพาย ส่งเสริมการแข่งขันพาย 18 ฝีพาย ณ สวน เที่ยว เข้าร่วมชมการแข่ง เที่ยว ได้ร่วมอนุรักษ์ สังคม

เรือ 18 ฝีพาย ให้เป็นที่รู้ สาธารณะหนองนารี ขันพายเรือ 18 ฝีพาย รักษาและส่งเสริมการ
จักแพร่หลายและส่งเสริม เพิ่มขึ้น แข่งขันพายเรือ 18
ใหเ้ยาวชน ประชาชนได้ ฝีพาย ใหค้งอยู่ตลอด
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไปและรู้จักแพร่หลาย
มีการท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหวา่งคนในครอบครัว
คนในชุมชนและระหวา่ง
ชุมชน

รวม 19 โครงการ - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - -
รวม 19 โครงการ - - 6,010,000 11,010,000 11,510,000 11,510,000 11,510,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสินค้าชุมชน 1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ ด าเนินการจัดกิจกรรม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีรายได้และ ประชาชนมีอาชีพ กองคลัง

สู่ถนนคนพอเพยีง กับประชาชน สินค้าชุมชนสู่ถนนคน สถานที่ใหม่ในการ เพิ่มขึ้น และมีสถานที่
2. เพื่อจัดใหม้ีสถานที่ พอเพยีงในพื้นที่ จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รับรองจ าหน่ายสินค้า
จ าหน่ายสินค้าและบริการ - บริเวณหอ้งสมุดเฉลิม ร้อยละ 90 ทกุประเภท ท าใหม้เีงิน

ทั่วไป กาญจนาฯ ทนุหมุนเวยีนในชุมชน
3. เพื่อจัดใหม้ีสถานที่  - บริเวณหอโบราณคดี เมืองมากขึ้น
จ าหน่ายสินค้าชุมชนและ เพช็รบรูณ์อินทราชัย
สินค้าพื้นบา้นต่างๆ  - ถนนหน้าสถานีต ารวจ
4. เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์
ประชาชนในทอ้งถิ่น  - บริเวณหอวฒันธรรม

นครบาลเพชรบรูณ์
 - ถนนหน้าศาลเจ้าพอ่
หลักเมือง

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

 - บริเวณอื่นๆ ที่ขอ
อนุญาตใช้ด าเนินการ
จัดกิจกรรม

2 โครงการส่งเสริมตลาด 1. การส่งเสริมและพฒันา ด าเนินการตามวตัถุ- 625,000 - - - - ประชาชนมีรายได้เพิ่ม  - ตลาดถนนคนเพด็- กองคลัง
กลาง ตลาด ประสงค์ภายในพื้นที่ (กรมการค้าภายใน) ขึ้นและสถานที่จ าหน่าย ซะ-บนู มีมาตรฐาน
 - ตลาดชุมชนประชารัฐ 2. สนบัสนนุการปรับปรุง โครงการสินค้าชุมชนสู่ (ส านักงานพาณิชย์จังหวดัเพชรบรูณ์) สินค้าที่เหมาะสมและ ภาพลักษณ์และ
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และตกแต่งภมูทิศันต์ลาด ถนนคนพอเพยีง พอเพยีง มีจ านวนผู้ อัตลักษณ์สามารถ
ภมูิภาค (Local 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ถนนคนเพด็-ซะ-บนู ประกอบการค้าและ รองรับนักทอ่งเที่ยว
Economy Market) และพฒันาศักยภาพผู้ค้า 1. ซุ้มร้านค้าวฒันธรรม ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น ได้เปน็อย่างดี

ผู้บริหารตลาด จ านวน 20 ซุ้ม ร้อยละ 90  - กลุ่มผู้ค้าและผู้
2. แคร่พร้อมที่นั่ง บริหารตลาดถนนคน
ส าหรับนักทอ่งเที่ยว เพด็-ซะ-บนู สามารถ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

จ านวน 30 ซุ้ม พฒันาคุณภาพสินค้า
3. ไฟพาร์ทแทง่ และบริการได้อย่างมี
(Well watcher) แบบ ประสิทธภิาพ
LED ขนาด 3 วตัต์
จ านวน 10 ชุด
4. ซุ้มปา้ยไฟ ขนาดใหญ่
เคร่ืองที่ได้ 2 ข้าง ขนาด
กวา้ง 70 ซม. ยาว 2 ม.
สูง 2 ม. จ านวน 2 ชุด
5. ตกแต่งเวทถีาวร
"เวทวีฒันธรรมชุมชน"
จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

6. ปรับปรุงหอ้งน้ า
หอวฒันธรรม 1 แหง่
7. จุดถ่ายรูปถาวร 1 จุด
8. ลานศิลป ์Street Art
จ านวน 1 ชุด

รวม 2 โครงการ - - 2,125,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลัก จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนสามารถ กองสวสัดิการ

พฒันาอาชีพแก่ประชาชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส่งเสริมอาชีพตามหลัก มีความรู้และน า น าความรู้ที่ได้รับ สังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ เปน็การลดรายจ่าย การเพิ่ม ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้ที่ได้รับไป จาการอบรมไป
พอเพยีง รายได้การออมและการ ใหป้ระชาชนภายในเขต พฒันาอาชีพใหแ้ก่ พฒันาอาชีพได้ดี

เอื้ออาทร (การแบง่ปนั เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ตนเองได้ร้อยละ 75 ยิ่งขึ้น
การชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั)
อาทเิช่น ปลูกพชืสวนครัว
ร้ัวกินได้ ผลิตเคร่ืองอุปโภค
ใช้เอง (น้ ายาล้างจาน
แชมพ)ู พฒันาอาชีพแปร
รูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมลูค่าฯลฯ

รวม 1 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการวันวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวนั จัดกิจกรรมเนื่องในวนั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน นักศึกษา เด็ก นักเรียน และ กองการศึกษา

วทิยาศาสตร์ใหน้ักเรียน วทิยาศาสตร์ใหแ้ก่ ประชาชน เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา โครงการได้รับความรู้ ได้รับความรู้วชิา
ภาคเอกชน ได้ศึกษาค้นคว้า ประชาชน เข้าร่วม จากการศึกษาค้นควา้ วทิยาศาสตร์ และ
เรียนรู้ และเผยแพร่ การ โครงการฯ ข้อมลูในวันวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปเผยแพร่

ทอ่งเที่ยวจังหวดัเพชรบรูณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ใหน้ักทอ่งเที่ยวทราบ
อุทยานวทิยาศาสตร์
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
จังหวดัเพชรบรูณ์
ได้มากขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรม เพื่อใหค้วามรู้ในด้านการ พนักงานเทศบาลและ 60,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้ารับการอบรม มัคคุเทศก์มีความรู้ ส านักปลัด

มัคคุเทศก์ บริการการทอ่งเที่ยวและ พนักงานจ้างเทศบาล มีความรู้และความ เพิ่มขึ้นและมี เทศบาล
เพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา สามารถน าไปปฏบิติั ศักยภาพน าไป ฝ่ายส่งเสริม
การอบรมน าไปปฏบิติัได้ และประชาชนเข้าร่วม ได้ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ปฏบิติังานอย่าง การทอ่งเที่ยว
อย่างมีประสิทธภิาพ รับการอบรมโครงการฯ มีประสิทธภิาพได้
มากขึ้น จ านวนไม่น้อยกวา่ ดียิ่งขึ้น

100 คน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 โครงการจัดท าส่ือ เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 100,000 495,000 - 495,000 - ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
ประชาสัมพนัธแ์หล่ง ข้อมลูการทอ่งเที่ยวเทศบาล แหล่งท่องเทีย่วเทศบาลใน นักเรียน นักศึกษา นกัศึกษานกัทอ่งเที่ยว เทศบาล
ทอ่งเที่ยวในเทศบาล เมืองเพชรบรูณ์ใหรู้้จักแพร่ เขตเทศบาลเมอืงเพชบรูณ์ มีแหล่งเรียนรู้ นักศึกษาหน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม
เมืองเพชรบรูณ์ หลายมากขึ้น ๑.จัดท าหนังสือ ค้นควา้เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ ความ การทอ่งเที่ยว

ประชาสัมพนัธฯ์ จ านวน ร้อยละ ๘๐ เข้าใจประวติัศาสตร์
๑,200 เล่ม ความเปน็มาของ
๒.แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ฯ เพชรบรูณ์เปน็อย่างดี
จ านวน 2,850 แผ่น มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการส่งเสริมการ เพื่อใหป้ระชาชน เยาวชน จัดกิจกรรมสันทนาการ - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน เยาวชน ประชาชน เยาวชน ส านักปลัด
ทอ่งเที่ยว  ๑๔ จุด ภาครัฐภาคเอกชน และ ประเภทต่างๆ เช่น การจัด ภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาล
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์นักทอ่งเที่ยวได้เข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยาน นักทอ่งเที่ยว เข้าร่วม และนักทอ่งเที่ยว ฝ่ายส่งเสริม

กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เดิน-วิง่ ดนตรี ฯลฯ กิจกรรมสันทนาการ พงึพอใจ เข้าร่วม การทอ่งเที่ยว
นักทอ่งเที่ยวรู้จักแหล่ง ใหแ้ก่ประชาชน เยาวชน ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และ กิจกรรมและรู้จัก
ทอ่งเที่ยว ๑๔ จุด ได้ดี ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนมีรายได้ แหล่งทอ่งเที่ยว ๑๔
มากขึ้น ประชาชนมีรายได้ และนักทอ่งเที่ยวผู้เข้า เพิ่มขึ้น จุด เทศบาลเมือง
เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้ ร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ เพชรบรูณ์ประชาชน
ประชาชนมสุีขภาพร่างกาย ๘๐๐ คน มีสุขภาพแข็งแรง
ที่แข็งแรง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้าง 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว  - ก่อสร้างหอ้งน้ ารวม - 1,520,000 - - - มีหอ้งน้ ามาตรฐาน ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
หอ้งน้ ารวมสาธารณะ หลักของจังหวดัเพชรบรูณ์ สาธารณะ จ านวน 1 หลัง ถูกต้องสุขลักษณะ นักศึกษา นักท่องเทีย่ว เทศบาล
แหล่งทอ่งเที่ยว ใหม้ีคุณภาพและได้ ขนาดกวา้งประมาณ เพยีงพอส าหรับประชาชน หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม
หอโบราณคดีเพช็รบรูณ์ มาตรฐาน 6.60 เมตร ยาวประมาณ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความสะดวก การทอ่งเที่ยว
อินทราชัย 2.เพื่อใหแ้หล่งทอ่งเที่ยว 10.50 เมตร รวมพื้นที่ นกัท่องเที่ยว หนว่ยงาน และมหีอ้งน้ าเพยีงพอ

เทศบาล มีหอ้งน้ าที่ได้ ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า 69.30 รัฐ เอกชนได้รับความ ได้มาตรฐานถูกต้อง
มาตรฐานถูกต้องสุขลักษณะ ตารางเมตร ภายในตัว สะดวกมากขึ้น สุขลักษณะ
เพียงพอต่อการบริการและ อาคารประกอบด้วย
อ านวยความสะดวก  - หอ้งน้ าชาย จ านวน 8
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว หอ้ง
นักเรียน นักศึกษา ตลอด  - หอ้งน้ าหญิง จ านวน 8
จนหน่วยงานภาครัฐ หอ้ง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ภาคเอกชน  - หอ้งเก็บของ จ านวน
1 หอ้ง
และส่ิงประกอบภายใน-
ภายนอก (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงบา้น เพื่อรวบรวมข้อมลูเหตุการณ์  - ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 4,995,000  - - - - ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
พกัผู้พพิากษาหวัหน้า เอกสารภาพถ่ายทาง 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล
ศาลหลังเก่า เปน็หอ ประวติัศาสตร์ของจังหวดั 200 ตารางเมตร จ านวน มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม
จดหมายเหตุเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ในอดีตและ 1,474,959 บาท ค้นควา้เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ ความเข้า การทอ่งเที่ยว
ระยะที่ 1 และระยะที่ ปจัจุบนัไว ้พร้อมรวบรวม ตามแบบแปลนแผนผัง ร้อยละ 80 ใจประวัติศาสตร์ ความ

2 หนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เทศบาลก าหนด เปน็มาของเพชรบรูณ์
กับเพชรบรูณ์ทั้งหมดไว้ 1.ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. เปน็อย่างดีมากขึ้น
ณ หอจดหมายเหตุเพชรบูรณ์ 1 ชั้น พื้นที่ประมาณ 48
เพื่อใหป้ระชาชน นักทอ่ง- ตารางเมตร ตามแบบ
เที่ยว นักเรียน นักศึกษา แปลนแผนผังเทศบาล
มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ก าหนด
ค้นควา้และเยี่ยมชมความ 2.งานจัดแสดงภายในหอ้ง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เปน็มาประวติัศาสตร์ของ 3.งานถมดินปรับพื้นที่
เพชรบรูณ์ 4.งานกอ่สร้างรางระบายน้ า

5.งานไฟฟา้แสงสวา่ง
6.งานปรับภมูิทศัน์
 - งานปลูกต้นไม้ใหญ่
 - งานสนามหญ้า
 - ม้านั่งสนาม
ปรบัปรงุบา้นพักผู้พิพากษา - - 10,000,000  - -
หวัหน้าศาลหลังเก่าฯ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ดังนี้
๑.งานตกแต่งภายในอาคาร
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานพื้น
 - งานฝ้าเพดาน
 - งานผนังไม้
 - งานเฟอร์นเิจอร์ + งาน

จัดแสดง
 - งานประตูหน้าต่าง
 - งายปา้ยชื่อและส่วน
ตกแต่ง
 - งานบวัพื้นและบวัฝ้า
เพดาน
 - งานเฟอร์นิเจอร์
 - งานเคร่ืองอุปกรณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส านักงานและจัดแสดง
ภายในตามแบบแผนผัง
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

รวม 5 โครงการ - - 5,155,000 2,555,000 10,540,000 1,035,000 540,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จดัระบบการจราจรในเขต เพื่อป้องกนัการจราจรติดขดั จัดท าปา้ยเตือน ปา้ย 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับ การจราจรมีสภาพ กองช่าง

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ และป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ บงัคับการจราจร หา้ม ความสะดวก คล่องตัวดีขึ้น
จากผู้ใช้รถใช้ถนน รถบรรทกุเข้า-ออก ปลอดภยัจาก ปญัหาอุบติัเหตุ

ช่วงเวลาเร่งด่วน ขนาด อุบติัเหตุเพิ่มขึ้น ลดลง
0.60 เมตร จ านวน 10 ร้อยละ 85
ปา้ย จัดท าปา้ยส่ีแยก
ขนาด 0.60 เมตร
จ านวน 6 แผ่น จัดท า
ปา้ยชลอความเร็วขนาด
0.60 เมตร
จ านวน 10 แผ่น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ เพื่อด าเนินการจ้างที่ปรึกษา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา - - 700,000 700,000 700,000 ท าใหร้ะบบบ าบดัน้ า เทศบาลฯ สามารถ กองช่าง
ศึกษาออกแบบระบบ เพื่อศึกษาออกแบบระบบ ออกแบบระบบบ าบดั เสีย ระยะที่ 2 เชื่อม วางระบบบ าบดัน้ า สุขาภบิาล
บ าบดัน้ าเสีย ระยะที่ 2 บ าบดัน้ าเสีย ระยะที่ 2 น้ าเสีย ระยะที่ 2 จ านวน โยงกบัระบบบ าบดัน้ า เสียเพื่อแก้ไขปญัหา

5 จุด ดังนี้ เสีย ระยะที่ 1 ส่ิงแวดล้อมภายใน
1.บริเวณลานกีฬาอเนก สามารถบ าบดัน้ าเสีย เขตเทศบาลเมือง
ประสงค์ถนนกลางเมืองพัฒนา ได้ครบวงจรและท าให้ เพชรบรูณ์ใหดี้ยิ่งขึ้น

2.บริเวณสามแยกเกาะเพชร มปีระสิทธิภาพมากขึ้น

3.บริเวณวดัช้างเผือก ร้อยละ 80
ถนนบรูกรรมโกวทิ
4.บริเวณบา้นมั่นคง
โรงเรียนวทิยานุกูลนารี
5.บริเวณหนองนารี
ถนนรัฐวฒันา
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

3 โครงการจ้างเหมาบริการ  - เพื่อลดปริมาณขยะมลูฝอย จ้างเหมาบริการจัดเก็บ - - 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ปริมาณขยะมูลฝอย จ านวนขยะมูลฝอย กองช่าง
จัดเก็บ ขนย้าย และก าจัด  - เพื่อจัดเก็บ ขนย้าย และ ขนย้าย และก าจัดขยะ ลดลงมีการก าจัดขยะ ลดลงท าใหม้ีพื้นที่ สุขาภบิาล
ขยะมูลฝอยของเทศบาล ก าจัดขยะมูลฝอยได้ถูกหลัก มูลฝอยสถานที่ก าจัด มูลฝอยอย่างถูกต้อง เพิ่มในการทิ้งขยะ
เมืองเพชรบรูณ์ สุขาภบิาล บริหารจัดการ มูลฝอยของเทศบาลเมือง ตามหลักสุขาภบิาล มูลฝอย ไม่มีขยะ

เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ เพชรบรูณ์ ถูกสุขลักษณะเปน็ไป ตกค้างท าใหก้าร
อย่างมีประสิทธภิาพ บริหารจัดการ การ
มากยิ่งขึ้น ก าจัดขยะมูลฝอย

เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ปรับปรุงอาคารส านกังาน - 500,000 - - - 1.เคร่ืองชั่งน้ าหนัก การปฏบิติังานมี กองช่าง
ส านักงานและติดต้ังเคร่ือง อาคารส านักงานและ และติดต้ังเคร่ืองชั่งน้ าหนกั ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ความสะดวกรวดเร็ว สุขาภบิาล
ชั่งน้ าหนัก เคร่ืองชั่งน้ าหนักไฟฟา้ ไฟฟา้ 2.การปฏบิติังานมี มีประสิทธภิาพและ

ใหม้ีสภาพที่สมบรูณ์ดียิ่งขึ้น ความสะดวกรวดเร็ว ได้เคร่ืองชั่งน้ าหนัก
มีการชั่งได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธภิาพมาก ที่มีมาตรฐานเพิ่ม
รวดเร็วและเปน็มาตรฐาน ยิ่งขึ้นและได้มาตรฐาน มากขึ้น
2.เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
เปน็ไปด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธภิาพ ถูกต้อง
และได้มาตรฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเติม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ จัดต้ังเคร่ืองเติมอากาศ - - 400,000 400,000 400,000 น้ าเสียหลังผ่านการ ระบบบ าบดัน้ าเสีย กองช่าง
อากาศไฟฟา้พร้อมระบบ บ าบดัน้ าเสียในบอ่ผ่ึง บอ่ตาก ไฟฟา้ ชนดิผิวน้ าแบบ 4 บ าบดัเปน็ไปตาม มีประสิทธภิาพน้ า สุขาภบิาล
ควบคุมไฟฟา้และอุปกรณ์ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ใบพดั พร้อมระบบควบคุม มาตรฐานคุณภาพ เสียผ่านการบ าบดั

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์และ ไฟฟา้และอุปกรณ์ น้ าทิ้งได้ ร้อยละ 80 ได้มาตรฐานคุณภาพ

ท าใหร้ะบบบ าบดัน้ าเสีย มี ณ สถานที่ก าจัดขยะ ดีขึ้น
ประสิทธภิาพเปน็ไปตาม มูลฝอยเทศบาลเมือง
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง เพชรบรูณ์ จ านวน 8 ชุด

ชุดละ 50,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพเพื่อจัดซ้ือจัดหาครุภณัฑ์ จัดซ้ือถาดรับขยะพลาสติก - - 500,000 500,000 500,000 การบริหารจัดการขยะ การปฏบิติังานการ กองช่าง
ระบบคัดแยกขยะ ต่างๆ เพื่อลดก าลังคนและ พร้อมสายพานล าเลียง มูลฝอยได้อย่างถูก คัดแยกขยะมีความ สุขาภบิาล

เพิ่มประสิทธภิาพในการ ชนาดกวา้งประมาณ สุขลักษณะไม่ก่อให้ รวดเร็ว สะดวกและ
ปฏบิติังานอย่างต่อเนื่อง 170 ซม. ยาวประมาณ เกิดมลภาวะต่อ ต่อเนื่องสม่ าเสมอ
สม่ าเสมอท าใหก้ารปฏบิติังาน 420 ซม. สูงประมาณ ส่ิงแวดล้อมท าใหก้าร มีประสิทธภิาพมาก
การคัดแยกขยะเปน็ไปด้วย 330 ซม. สายพานยางด า บริหารจัดการขยะได้ ยิ่งขึ้น
ความรวดเร็วและสะดวก ล าเลียงพลาสติกกวา้ง อย่างมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น ประมาณ 80 ซม. บั้งสูง มากยิ่งขึ้น

ประมาณ 1 ซม. เกรด N
ขนาดมอเตอร์ของสาย
พานล าเลียงประมาณ
2.2 กิโลวตัต์ ดรัมปอ้น
พลาสติกมอเตอร์ขนาด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ประมาณ 1.5 กโิลวัตต์

ล าเลียงพลาสติกได้ประมาณ

2,000 กก./ชม. ขึ้นอยู่
กบัความชื้นและพลาสติก

มีตู้ควบคุมสายพานและ
ดรัม จ านวน 1 ตู้ ใช้ไฟฟา้

ประมาณ 380 โวลท์
พร้อมติดต้ัง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นใหท้กุ เพื่อจ่ายค่าจัดการอบรม - 20,000 20,000 20,000 20,000 ครัวเรือนมีรูปแบบ ประชาชนในเขต กอง
การจัดการขยะมูลฝอย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วน โครงการอบรมใหค้วามรู้ การก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาล มีความรู้ สาธารณสุข
ชุมชนและชุมชนปลอดขยะ ร่วมในการบริการจัดการขยะ การจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสม โดยการ ในการคัดแยกขยะ
(Zero Waste) มูลฝอยใหถู้กต้องตามหลัก ชุมชนและชุมชนปลอด คัดแยกขยะต้ังแต่ต้น มูลฝอย ต้ังแต่ต้น

วชิาการต้ังแต่ต้นทาง กลาง ขยะ (Zero Waste) ทางเก็บขนแบบแยก ทาง กลางทาง และ
ทางและปลายทาง ลดปริมาณ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ประเภทและก าจัด ปลายทาง
ขยะจากแหล่งก าเนิด และ ประชาชนภายในเขต อย่างถูกต้องเพิ่ม
ท าใหก้ารก าจัดขยะที่มี เทศบาลฯ เพื่อสร้างแรง มากขึ้น ร้อยละ 80
ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นทกุภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง จัดการขยะมูล
ฝอยใหถู้กต้อง ตามหลัก
วิชาการ จ านวน 100 คน

รวม 7 โครงการ - - 50,000 550,000 15,650,000 15,650,000 15,650,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างร้ัว เพื่อก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. แบบ 500,000 - - - - ประชาชนทราบ ศูนย์ประชุมประชาคม ส านักปลัด

ค.ส.ล. พร้อมประตู พร้อมประตูบานเล่ือนเหล็ก โปร่งสามเหล่ียม ความ อาณาเขตศูนย์การ เมือง บริเวณบา้นพกั เทศบาล
บานเล่ือนเหล็กศาลา ของศูนย์ประชุมประชาคม ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 140 ประชุมประชาคม อัยการจังหวดั
ประชาคมเมืองราด เมืองบริเวณบา้นพกัอัยการ เมตร พร้อมประตูบาน เมืองบริเวณบา้นพกั เพชรบรูณ์ (หลังเก่า)

จังหวดัเพชรบรูณ์ (หลังเก่า) เล่ือนเหล็กขนาด 8 x 1.65 อัยการจังหวดั มีอาณาเขตชัดเจน
ใหม้ีอาณาเขตที่ชัดเจน เมตร จ านวน 1 ชุด ตาม เพชรบรูณ์(หลังเก่า) และปลอดภยัจาก
ประชาชนทราบอาณาเขต แบบแปลนแผนผังของ และปอ้งกนัการบกุรุก คนบกุรุกได้มากขึ้น
และปอ้งกนัการบกุรุกได้เปน็ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ได้ ร้อยละ 80
อย่างดี ที่ พช 52/2561

            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 กิจกรรมอันเปน็การ เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดท าโครงการ - - 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ส านักปลัด
พทิกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.จัดกิจกรรมต่างๆ ตาม รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ เทศบาล
ศาสนา พระมหากษตัริย์ รวมถงึภาคเอกชน ตระหนัก หนังสือส่ังการเพื่อจัด กิจกรรมต่างๆ อัน กฎหมาย เปน็ไปด้วย
อันเปน็ที่ยึดเหนี่ยวและ เหน็ความส าคัญและมีส่วน กิจกรรมอันเปน็การพทิกัษ์ เปน็การพทิกัษ ์รักษา ความเรียบร้อย
เปน็ศูนย์รวมจิตใจของ ร่วมในการด าเนินกิจกรรม รักษาไว ้ซ่ึงชาติ ศาสนา ไว ้ซ่ึงชาติ ศาสนา ถูกต้องตามระเบยีบ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ อันเปน็การพทิกัษรั์กษาไว้ พระมหากษตัริย์ พระมหากษตัริย์ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

ซ่ึงชาติ ศาสนา 3.ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน มีประสิทธภิาพ
พระมหากษตัริย์ กิจกรรมต่างๆ เช่น

งานพระราชพธิ ีงานรัฐพธิี
ฯลฯ

รวม 2 โครงการ - - 500,000 - 500,000 500,000 500,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเสริมสร้างความ เพื่อส่งเสริมการสร้างความ จัดอบรมใหแ้ก่ประชาชน 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต ส านักปลัด

ปรองดองสมานฉันท์ ปรองดองสมานฉันทแ์ละ ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบรณ์ เทศบาล
ของคนในชุมชนเมือง คืนความสุขใหค้นในชุมชน เพชรบูรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า มีความสามัคคีปรอง มีความสุข ความ ฝ่ายปอ้งกันฯ

เมือง โดยการจัดอบรมให้ 250 คน ดองสมานฉันทเ์พิ่ม สามัคคีปรองดอง
ความรู้ ขึ้น ร้อยละ 80 สมานฉันทแ์ละมี

ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหา-
กษตัริย์

รวม 1 โครงการ - - 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหชุ้มชนได้ด าเนินการ จัดท าแผนโครงการ 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 ประชาชนได้รับการ เทศบาลฯ รับทราบ กอง

ด้านสาธารณสุขของ จัดท าแผนโครงการพฒันา พฒันาระบบบริการ บริการสาธารณสุข ถึงปญัหาความ สาธารณสุข
อสม. ใขเขตชุมชน ระบบบริการสาธารณสุข สาธารณสุข ทั้ง 17 จาก อสม. ทั้ง 17 ต้องการ เพื่อน ามา

มูลฐานสอดคล้องกับปญัหา ชุมชน ชุมชน อย่างทั่วถึง พฒันาชุมชนใหน้่า
แยกตามความต้องการของ ร้อยละ 100 อยู่และเข้มแข็ง
ชุมชน

รวม 1 โครงการ - - 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอุดหนุน เพื่อปอ้งกันแก้ไขปญัหา อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปญัหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการปอ้งกนั กองสวสัดิการ

ศูนย์อ านวยการปอ้งกัน พลังแผ่นดินเอาชนะ ศูนย์อ านวยการปอ้งกัน ในพื้นที่ลดลง และปราบปราม สังคม
และปราบปรามยาเสพติด ยาเสพติดและสนองนโยบาย และปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 85 ยาเสพติด จังหวดั
จังหวดัเพชรบรูณ์ รัฐบาล จังหวดัเพชรบรูณ์ เพชรบูรณ์ มีงบประมาณ

(ศอ.ปส.จ.พช.) ในการจัดกิจกรรม

2 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ 22,082,400 23,844,000 25,442,400 26,162,400 26,882,400 ผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย กองสวสัดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใหแ้ก่ผู้สูงอายุภายในเขต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เทศบาล มีความเปน็ ยังชีพจากรัฐบาล สังคม

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ อยู่ในการด าเนินชีวติ ท าใหก้ารด ารงชีวติ
ดีขึ้น ของผู้สูงอายุดีขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

3 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ 2,947,200 4,608,000 4,800,000 5,760,000 6,720,000 คนพกิารในเขต คนพกิารได้รับเบี้ย กองสวสัดิการ
เบี้ยยังชีพคนพกิาร ใหแ้ก่คนพกิารภายในเขต คนพกิารในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ยังชีพจากรัฐบาล สังคม

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ มีความเปน็อยู่ใน ท าใหก้ารด ารงชีวติ
การด าเนินชีวติดีขึ้น ของคนพกิารดีขึ้น

4 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ กองสวสัดิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ใหผู้้ปว่ยเอดส์ในเขต ผู้ปว่ยเอดส์ ในเขต เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เบี้ยยังชีพจากรัฐบาล สังคม

เทศบาลฯ เทศบาล มีความเปน็อยู่ใน ท าใหก้ารด ารงชีวติ
การด าเนินชีวติดีขึ้น ของผู้ปว่ยเอดส์ดีขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

5 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของ จัดฝึกอบรมสัมมนาและ 2,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี องค์กรชุมชนและ กองสวสัดิการ
และทศันศึกษาดูงาน องค์กรชุมชนและองค์กร ทศันศึกษาดูงานของ ความรู้เพิ่มและสามารถ องค์กรภาคประชาชน สังคม
ขององค์กรชุมชนและ ภาคประชาชนเพิ่มความ องค์กรชุมชน และองค์กร น าประสบการณ์ที่ได้ มีความรู้ความเข้าใจ
องค์กรภาคประชาชน เข้มแข็งและเพิ่มพนูความรู้ ภาคประชาชน จ านวน รับน าไปประยุกต์ใช้ ในบทบาทหน้าที่ และ

ความสามารถ ใหเ้กิดแนว ไม่น้อยกวา่ 500 คน และมาปรับปรุงการ ภารกิจที่ได้รับมอบ
คิดร่วมในการพฒันาชุมชน ท างานในชุมชนของ หมายแลกเปล่ียน
สามารถน าประสบการณ์ ตนเองได้เพิ่มขึ้น ความคิดเหน็ ความรู้
ที่ได้รับมาปรับปรุงการท า ร้อยละ 85 ประสบการณ์ซ่ึงกัน
งานในชุมชนของตนเองได้ และกัน สามารถ

ประยุกต์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้
ใช้ในการพฒันาชุมชน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

6 โครงการนันทนาการ เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เด็ก เยาวชน และ กองสวสัดิการ
เพื่อประชาชน ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมนันทนาการ รับความบนัเทงิผ่อน ประชาชนทั่วไป ได้ สังคม

เทคนิคการแสดงดนตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน คลายหลังจากวา่งเวน้ เรียนรู้เทคนิคการ
อย่างมืออาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน การท างานและการ แสดงดนตรีอย่างมือ

ไม่น้อยกวา่ 1,000 คน เรียนเพิ่มมากขึ้น อาชีพมากขึ้น
ร้อยละ 85

7 โครงการประกวดดนตรี เพื่อใหเ้ยาวชนได้ใช้เวลา จัดกจิกรรมประกวดดนตรี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็ก เยาวชนได้รู้จักใช้ เยาวชนเข้าร่วม กองสวสัดิการ
เพื่อความสุขใจหา่งไกล วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์กล้า เพื่อความสุขใจ เยาวชน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมมากขึ้น และ สังคม
ยาเสพติด แสดงออกและหา่งไกล เข้าร่วมประกวดดนตรี ด้วยการฟงัดนตรี รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็

ยาเสพติด ไม่น้อยกวา่ 15 วง หา่งไกลยาเสพติดเพิ่ม ประโยชน์และหา่งไกล
ขึ้น ร้อยละ 85 ยาเสพติด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

8 โครงการเยาวชนเทศบาลเพื่อสร้างแกนน าของกลุ่ม จัดกิจกรรมใหค้วามรู้กับ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เยาวชนมีความรู้และ กลุ่มเยาวชนในเขต กอง
รู้ทนัโรคเอดส์ วยัรุ่นใหม้ีพฤติกรรมที่สวย เยาวชนในการปอ้งกัน ปอ้งกันโรคเอดส์ได้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สาธารณสุข

งามและเหมาะสมให้ โรคเอดส์ จ านวนไม่น้อย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 มีความรู้และสามารถ
เยาวชนมีความรู้ในการ กวา่ 170 คน น าไปปฏบิติัได้
ปอ้งกันโรคเอดส์

9 โครงการเทศบาลเมือง เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึก จัดรณรงค์เกี่ยวกับ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต กอง
เพชรบรูณ์สีขาวปลอด และสร้างกระแสที่เอื้อต่อ ยาเสพติดใหก้บัประชาชน เทศบาลฯ มีความรู้ เทศบาลฯ มีความรู้ สาธารณสุข
ยาเสพติด  การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา จ านวนไม่น้อยกวา่ 400 เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่ม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
To Be Number One ยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ คน ขึ้น ร้อยละ 85 ยาเสพติดมากขึ้น

รวม 9 โครงการ - - 28,666,600 33,089,000 34,879,400 36,559,400 38,239,400 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการบริการประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก เปดิบริการด้านงาน 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 ประชาชนพงึพอใจ ประชาชนผู้มาใช้ ส านักปลัด

ในวนัเสาร์ ใหก้ับประชาชน นักเรียน ทะเบยีนฯ แก่ประชาชน ในการบริการใน บริการในวนัเสาร์ เทศบาล
ใหไ้ด้รับความสะดวก รวดเร็ว ในวนัหยุดราชการ วนัเสาร์ ร้อยละ 80 ได้รับความสะดวก ฝ่ายปกครอง
ในการขอใช้บริการในวนัเสาร์ จ านวน 52 คร้ัง/ปี ประทบัใจมากขึ้น

2 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดท าโครงการ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ ส านักปลัด
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วมในตามหนังสือส่ังการ เทศบาล
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการโครงการอันเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ นโยบาย โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ รัฐบาลและนโยบายกระทรวง จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาดไทยและหนงัสือส่ังการ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ต่างๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่างๆ โครงการฯ ประสิทธภิาพ

3 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองวชิาการ
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วมในตามหนังสือส่ังการ และแผนงาน
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการโครงการอันเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ นโยบาย โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ รัฐบาลและนโยบายกระทรวง จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาดไทยและหนงัสือส่ังการ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ต่างๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่างๆ โครงการฯ ประสิทธภิาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4 โครงการจัดท าหนังสือ เพื่อจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ จัดท าหนังสือรายงาน 450,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน หนว่ยงาน ประชาชน หนว่ยงาน กองวชิาการ
รายงานกิจการเทศบาล และเผยแพร่กิจกรรมผลการ กิจการเทศบาลเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐ เอกชน และแผนงาน
เมืองเพชรบรูณ์ ด าเนินงานของเทศบาลฯ เพชรบรูณ์ จ านวน ส่ือต่างๆ ได้รับขอ้มูล รับทราบกิจกรรม

ใหป้ระชาชน หน่วยงาน 1,800 เล่ม ผลงานกิจกรรมของ ผลการด าเนินงาน
ราชการ ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ เทศบาลอย่างมี ของเทศบาลอย่าง
ได้ทราบอย่างแพร่หลาย ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น แพร่หลายมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดท าโครงการ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองคลัง
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินการตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วมในตามหนังสือส่ังการ
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการ โครงการอันเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ นโยบาย โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ รัฐบาลและนโยบายกระทรวง จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาดไทยและหนงัสือส่ังการ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ต่างๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่างๆ โครงการฯ ประสิทธภิาพ

รวม 5 โครงการ - - 586,000 846,000 846,000 846,000 846,000 - - -
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหสั้ญญาณไฟจราจร ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟจราจร ส านักปลัด

สัญญาณไฟจราจรในเขต และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ไฟจราจร ไฟเตือนต่างๆ และสัญญาณไฟ และสัญญาณไฟ เทศบาล
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ มีคุณภาพ ใช้งานได้ดี ในเขตเทศบาลเมือง เตือนต่างๆ ในเขต เตือนต่างๆ ในเขต ฝ่ายปอ้งกันฯ

มปีระสิทธิภาพ ประชาชนได้ เพชรบรูณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมือง
รับความปลอดภยั ใช้งานได้ดี เพชรบรูณ์ ใช้งาน

มีประสิทธภิาพเพิ่ม ได้ดี มปีระสิทธิภาพ

ขึ้น ร้อยละ 90 การคมนาคมขนส่ง
มีความปลอดภยั
เพิ่มมากขึ้น

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนนิโครงการ ส านักปลัด
พระราชด าริ นโยบายของ เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมส่ีวนร่วมใน ตามหนังสือส่ังการ เทศบาล
รัฐบาล และนโยบายของ รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการ โครงการอันเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย ฝ่ายปอ้งกันฯ
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ นโยบาย โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ รัฐบาลและนโยบายกระทรวง จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาดไทยและหนังสือส่ังการ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ต่างๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่างๆ โครงการต่างๆ ประสิทธภิาพ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบ - 40,000 - - - ประชาชนที่มาติดต่อ ประชาชนที่มา ส านักปลัด
สูบน้ าแบบปั๊มหอยโข่ง การใช้น้ าในส านักงานเทศบาล ปั๊มหอยโข่งใช้มอเตอร์ ราชการและพนกังาน ติดต่อราชการและ เทศบาล
มอเตอร์ไฟฟา้ ในการบริการประชาชนที่มา ไฟฟา้ ขนาดไม่น้อยกวา่ เทศบาลมีความ พนักงานเทศบาล ฝ่ายปอ้งกันฯ

ติดต่อราชการและพนักงาน 3 แรงมา้ ใช้ไฟฟา้ 3 เฟส พงึพอใจเพิ่มขึ้น มีความพงึพอใจ
เทศบาลที่มาปฏบิติัหน้าที่ สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น
ราชการ 18 ลบม./ชม. ขนาดทอ่

ดูดประมาณ 2 นิ้ว
จ านวน 2 เคร่ือง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปอ้งกันและ 1.เพื่อปอ้งกันและลด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย - - 40,000 40,000 40,000 การปอ้งกันและลด ประชาชนมีความ ส านักปลัด
ลดอุบติัเหตุทางการ อบุติัเหตุจราจร ตามนโยบาย ในการจัดกิจกรรม เพื่อ อุบัติเหตุทางการจราจร ปลอดภยัในชีวติ เทศบาล
จราจรในช่วงเทศกาล รัฐบาล ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ในช่วงเทศกาลต่างๆ และทรัพย์สินทางการ ฝ่ายปอ้งกันฯ
ต่างๆ 2.เพื่อสร้างความปลอดภยั ทางท้องถนนในช่วงเทศกาล มีความปลอดภยั จราจรเพิ่มมากขึ้น

ในชีวติและทรัพย์สินของ ต่างๆ เช่น เทศกาลปใีหม่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่
3.เพื่อรณรงค์การปอ้งกัน ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม
และลดอุบติัเหตุจราจรใน ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ
ช่วงเทศกาลต่างๆ ภารกจิจ าเปน็ตามนโยบาย

ของภาครัฐ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ตามโครงการ
รวม 4 โครงการ - - 300,000 390,000 390,000 390,000 390,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองการศึกษา

พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วมในตามหนังสือส่ังการ
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนกั ส่ังการโครงการอันเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาลและ จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย มหาดไทยและหนังสือ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ ส่ังการต่างๆ มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่างๆ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ประสิทธภิาพ

โครงการฯ

รวม 1 โครงการ - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กอง

พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนนิการตามหนงัสือ รับรู้และมีส่วนร่วมใน ตามหนังสือส่ังการ สาธารณสุข
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนกั ส่ังการ โครงการอนัเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย และ
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย ส่ิงแวดล้อม

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาลและ จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ งานบริการ
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง สาธารณสุข
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย มหาดไทยและหนังสือ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ส่ังการต่างๆ มหาดไทยได้อย่างมี สาธารณสุขอื่น

และหนังสือส่ังการต่างๆ 3.ค่าใช้จ่ายในการ ประสิทธภิาพ
จัดท าโครงการฯ

รวม 1 โครงการ - - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดท าโครงการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการรับรู้ การด าเนินโครงการ กองช่าง

พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ และมีส่วนร่วมในการ ตามหนังสือส่ังการ
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ส่ังการ โครงการอันเนื่อง ด าเนินงานโครงการ กฎหมาย เปน็ไป
กระทรวงมหาดไทย ตระหนักเหน็ความส าคัญ มาจากพระราชด าริ อนัเนือ่งมาจากพระราช ด้วยความเรียบร้อย

และมีส่วนร่วมในการ นโยบายรัฐบาล และนโยบาย ด าริ นโยบายรัฐบาล ถูกต้องตามระเบยีบ

ด าเนินโครงการอันเนื่อง กระทรวงมหาดไทย และ และนโยบายกระทรวง ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มาจากพระราชด าริ หนังสือส่ังการต่าง ๆ มหาดไทย ได้อย่างมี มีประสิทธภิาพ
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย โครงการๆ
และหนังสือส่ังการต่างๆ  

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

2 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนนิโครงการ กองช่าง
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมส่ีวนร่วมใน ตามหนังสือส่ังการ สุขาภบิาล
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการ โครงการอันเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย

กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ นโยบาย โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย
ร่วมในการด าเนินโครงการ รัฐบาลและนโยบายกระทรวง จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาดไทยและหนังสือส่ังการ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ต่างๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่างๆ โครงการฯ ประสิทธภิาพ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

3 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กอง
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนนิการตามหนงัสือ รับรู้และมส่ีวนร่วมใน ตามหนังสือส่ังการ สาธารณสุข
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนกั ส่ังการ โครงการอนัเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย และ
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย ส่ิงแวดล้อม

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาลและ จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ งานก าจัด
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวงมหาด นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง ขยะมูลฝอย
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ไทยและหนังสือส่ังการ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ต่างๆ มหาดไทยได้อย่างมี ส่ิงปฏกิูล
และหนังสือส่ังการต่างๆ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ประสิทธภิาพ

โครงการฯ

รวม 3 โครงการ - - - 250,000 250,000 250,000 250,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเทศบาลพบ เพื่อรับทราบปญัหา จัดกิจกรรมเทศบาลพบ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนปญัหา และ เทศบาลได้รับทราบ กองสวสัดิการ

ประชาชน ความต้องการของชุมชน ประชาชนให ้17 ชุมชน ความต้องการของ ปญัหาและความ สังคม
พร้อมทั้งใหค้วามรู้และ ผู้เข้ารับฟงั และร่วม ประชาชนได้รับการ ต้องการของประชาชน

บริการชุมชนในด้านต่างๆ แสดงความคิดเหน็ แก้ไขเพิ่มขึ้น ในเขตเทศบาลเมือง
และส่งเสริมความสัมพนัธ์ ไม่น้อยกวา่ 1,700 คน เพชรบรูณ์อย่างทั่วถึง
อันดีระหวา่งเทศบาลและ
ประชาชน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 โครงการอันเนื่องมา เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองสวสัดิการ
จากพระราชด าริ เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วมใน ตามหนังสือส่ังการ สังคม
นโยบายรัฐบาล และ รวมถึงภาคเอกชน ตระหนกั ส่ังการโครงการอันเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
นโยบายกระทรวง เหน็ความส าคัญ และมส่ีวน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย
มหาดไทย ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาล และ จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย และหนังสือส่ังการต่างๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทย และหนงัสือ

หนังสือส่ังการต่างๆ โครงการฯ ส่ังการต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์ เพื่อรองรับการยกเลิก จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัร - 2,100 - - - การปฏบิติังานมีความ การปฏบิติังานมี กองสวสัดิการ
อา่นบตัรอเนกประสงค์ ส าเนาเอกสาร (ส าเนา แบบอเนกประสงค์ สะดวก รวดเร็วและมี ความสะดวก รวดเร็ว สังคม
(Smart Card Reader) ทะเบยีนบา้นและส าเนา (Smart Card Reader) ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น และมีประสิทธภิาพ

บตัรประจ าตัวประชาชน) จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ ร้อยละ 80 มากยิ่งขึ้น
เพื่อใช้ส าหรับการรับลง 700 บาท
ทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับ
ลงทะเบยีนและยื่นค าขอ
รับเงินเบี้ยความพกิารและ
การขอรับการสงเคราะห์
ผู้ปว่ยเอดส์ในระบบสาร-
สนเทศการจัดการฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวม 3 โครงการ - - 300,000 302,100 400,000 400,000 400,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนัเนือ่งมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน  นักเรียน ๑.จัดท าโครงการ - 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ การด าเนินโครงการ ส านักปลัด

พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ ๒.ด าเนินการตามหนังสือ และมีส่วนร่วมในการ ตามหนังสือส่ังการ เทศบาล
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนกั ส่ังการ โครงการอันเนื่อง ด าเนินงานโครงการ กฎหมาย เปน็ไป ฝ่ายส่งเสริม
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมี มาจากพระราชด าริ อันเนื่องมาจาก ด้วยความเรียบร้อย การทอ่งเที่ยว

ส่วนรวมในการด าเนิน นโยบายรัฐบาล และ พระราชด าริ นโยบาย ถูกต้องตามระเบยีบ
โครงการอันเนื่องมาจาก นโยบายกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล และนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
พระราชด าริ นโยบายรัฐบาล และหนังสือส่ังการต่างๆ กระทรวงมหาดไทย มีประสิทธภิาพ
และนโยบายกระทรวง 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

มหาดไทย และหนังสือ โครงการฯ
ส่ังการต่างๆ 

รวม 1 โครงการ - - - 80,000 80,000 80,000 80,000 - - -

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง  - เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีง จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 948,100 - - - ประชาชนได้รับการ หอ้งประชุมชาญ ส านักปลัด

ครุภณัฑ์ของส านักปลัด พอต่อการปฏบิติังานของ  - ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว - 11,000 - - - อ านายความสะดวก อนุสรณ์ มีสภาพ เทศบาล
เทศบาล เจ้าหน้าที่และหอ้งประชุม  - จัดซ้ือผ้ามา่นในหอ้งประชุม ในการใช้หอ้งประชุม พร้อมใช้งาน

มีบรรยากาศที่ดี ชาญอนุสรณ์ ขนาดไม่น้อย ชาญอนุสรณ์เพิ่ม อ านวยความสะดวก

 - ประชาชนได้รับการ กวา่ 4.50 ม. X 1.5 ม. มากขึ้น ร้อยละ 100 ส าหรับประชาชน
บริการเปน็อย่างดี พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 ชุด ผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น

ขนาดไม่น้อยกวา่ 2.50 ม.
x 1.5 ม. พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อย
กวา่ 1.90 ม. X 2.20 ม.
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 ชุด

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - 42,800 - - -
 - เคร่ืองปั๊มน้ าอัตโนมัติ - 42,800 - - -
ขนาดไม่น้อยกวา่ 200 วตัต์
ความดันไฟฟา้ไม่น้อยกวา่
220 โวลล์ ระยะดูดไม่น้อย
กว่า 8 เมตร ระยะส่งไมน่อ้ย

กว่า 20 เมตร ปริมาณน้ าส่ง

ไม่น้อยกวา่ 35 ลิตร/นาที
จ านวน 4 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ - 868,000 - - -
ขนส่ง
 - จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) - 868,000 - - -
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ
จ านวน 1 คัน (จัดซ้ือตาม
ราคามาตรฐานครุภณ์ั)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 26,300 - - -
 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 22,000 - - -
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวล
ผล จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ - 4,300 - - - ส านักปลัด
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก เทศบาล
พมิพ ์จ านวน 1 เคร่ือง ฝ่ายปกครอง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ณ ปจัจุบนั)

138



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 1. เพื่อใหก้ารติดต่องาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ พร้อมติดตั้ง - 66,700 - - - 1. การบริหารงาน 1. การบริหารงาน ส านักปลัด
พร้อมติดต้ังโทรศัพท์ ผ่านระบบส่ือสารในการ ดังนี้ ภายในหน่วยงาน ของหน่วยงานใน เทศบาล
IP Phone บริหารงานของผู้บริหาร 1. ครุภณัฑ์ส านักงาน - 60,400 - - - เทศบาลสะดวก เทศบาลสะดวก

ทอ้งถิ่นและหน่วยงาน  - เคร่ืองโทรศัพท ์IP Phone - 52,200 - - - รวดเร็วมีประสิทธภิาพ รวดเร็ว งานมี
ภายในเทศบาลเมือง ผ่านระบบโครงข่ายอินเตอร์ มากขึ้น ประสิทธภิาพทนั
เพชรบรูณ์ เน็ตภายในเทศบาลเมือง 2. ประชาชนพงึพอ ต่อเหตุการณ์และ
2. ประชาชนได้รับการ เพชรบรูณ์ จ านวน 29 ใจที่ได้รับบริการที่ เวลา
บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เคร่ือง รวดเร็วมากขึ้น 2. ประชาชนพงึพอ

 - เคร่ืองโทรศัพท ์IP Phone - 8,200 - - - ใจที่ได้รับการ
แบบไร้สายผ่านระบบโครง บริการได้อย่าง
ข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 2 รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 6,300 - - -
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ - 6,300 - - -
(L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จ านวน 7 เคร่ือง

140



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อใหก้ารประชุมต่างๆ จัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง - 5,900 - - - เจ้าหน้าที่ส านักปลัด เจ้าหน้าที่ส านัก ส านักปลัด
และวทิยุของส านักปลัด มเีคร่ืองบนัทกึเสียงส าหรับ จ านวน 1 เคร่ือง มีครุภณัฑ์ส าหรับใช้ ปลัดมเีคร่ืองบนัทกึ เทศบาล
เทศบาล เจ้าหน้าที่ส านักปลัดใน มีรายละเอียดดังนี้ ในการบันทึกรายงาน เสียงพร้อมใช้งาน

การจดบนัทึกรายงานการ  - ความจุขนาดไม่น้อยกวา่ การประชุมและปฏบิัติ และสามารถใช้
ประชุมและบนัทกึเสียง 2 GB งานอื่นได้ดีมากขึ้น ถอดบนัทกึรายงาน

กิจกรรมต่างๆ ของ  - มีช่องเชื่อมต่อ USB การประชุมต่างๆ 
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ส าหรับถ่ายโอนข้อมูล ได้อย่างมี
ได้อย่างรวดเร็ว  - มีช่องเสียบ Input และ ประสิทธภิาพ
และมีประสิทธภิาพ Output

 - ใช้แบตเตอร์ร่ี ขนาด AAA
จ านวน 2 ก้อน
 - มีไมโครโฟนและล าโพงในตัว

141



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์  - เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีง จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังนี้ - 155,800 - - - หอ้งประชุมมีความ หน่วยงานภายใน ส านักปลัด
โฆษณาและเผยแพร่ พอต่อการปฏบิติังานใน 1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ - 45,900 - - - พร้อมในการปฏบิติั เทศบาลและหน่วย เทศบาล

หอ้งประชุมสภาเทศบาล ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมุม งานเพิ่มขึ้น งานภายนอกได้รับ
หอ้งประชุมชาญอนุสรณ์ ประมาณ 120 นิ้ว จ านวน ร้อยละ 80 อ านวยความสะดวก

และหอ้งประชุมหวัหน้า 3 จอ ได้เปน็อย่างดี มี
ส่วนราชการ ที่อยู่ใน 2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค- - 109,900 - - - ประสิทธภิาพเพิ่ม
ความดูแลรับผิดชอบของ เตอร์ ระดับ XGA ขึ้น
ส านักปลัดเทศบาลเปน็ไป  - ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 - 67,400 - - -
อย่างมีประสิทธภิาพเพิ่ม ANSI Lumens ณ หอ้ง
ขึ้น ประชุมหวัหน้าส่วนราชการ

และหอ้งประชุมสภาเทศบาล

จ านวน 2 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 - 42,500 - - -
ANSI Lumens ณ หอ้ง
ประชุมชาญอนุสรณ์
จ านวน 1 เคร่ือง 

5 โครงการจัดซ้ือตู้ท า เพื่อส าหรับบริการน้ าด่ืม จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน น้ าเย็น - 7,500 - - - ประชาชนที่มาติดต่อ ประชาชนที่มาติด ส านักปลัด
น้ าร้อน น้ าเย็นพร้อม แก่ประชาชนที่มาติดต่อ พร้อมถังใส่น้ า ขนาดความ ราชการและพนกังาน ต่อราชการและ เทศบาล
ถังใส่น้ า ราชการและส าหรับ กวา้งไม่น้อยกวา่ 305 มม. เทศบาลมีความ พนักงานเทศบาลมี

พนักงานเทศบาลที่มา สูงไม่น้อยกวา่ 380 มม. พงึพอใจเพิ่มขึ้น ความพงึพอใจเพิ่ม
ปฏบิติัราชการ มีระบบนิรภัยที่หัวจา่ยน้ าร้อน ร้อยละ 80 มากขึ้น

ปอ้งกันน้ าร้อนลวก
จ านวน 1 ตู้
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

6 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 157,160 - - - มีครุภณัฑ์เพยีงพอ มีครุภณัฑ์เพยีงพอ กองวชิาการ
ของกองวชิาการและ ต่อการปฏบิติังานของ 1.ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังน้ี - 27,660 - - - ในการปฏบิติังานและ ต่อการปฏบิติังาน และแผนงาน
แผนงาน เจ้าหน้าที่และการให้  - จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ - 7,800 - - - การให้บริการประชาชน และการใหบ้ริการ

บริการประชาชนเปน็ไป (ขนาด 120 ซม. ท าจากไม้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประชาชน มี
อย่างมีประสิทธภิาพ ขนาดไม่น้อยกวา่ กวา้ง 60* ร้อยละ 90 ประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

ยาว 120* สูง 75 ซม.

ชนิด 2 ล้ินชัก พร้อมที่วาง
คีย์บอร์ด จ านวน 2 ตัว
ตัวละ 3,900 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ - 11,160 - - -
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงาน
ชนิดบนุวม หุ้มด้วยผ้า
พนักหลังพงิเปน็ตาข่าย
พร้อมที่ทา้วแขน ขาเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม 5 แฉก
พร้อมล้อเล่ือน จ านวน 4 ตัว

ตัวละ 2,790 บาท
 - จัดซ้ือโต๊ะท างาน ส าหรับ - 3,900 - - -
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน
ชนิด 2 ล้ินชัก พร้อมกุญแจ
ล็อคอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อย
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

กวา่ กวา้ง 60* ยาว 120*
สูง 75 ซม. จ านวน 1 ตัว

ตัวละ 3,900 บาท

 - จัดซ้ือตูล้ิน้ชักเก็บเอกสาร - 3,000 - - -
ชนิด 2 ล้ินชัก พร้อมกุญแจ
ล็อค ขนาดไม่น้อยกวา่
กวา้ง 47* ลึก 57* สูง 60
ซม. จ านวน 1 ตัวๆ ละ
3,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - จัดซ้ือชั้นเก็บอุปกรณ์ - 1,800 - - -
ชนิด 3 ชัน้ ขนาดกว้าง 43*
ยาว 28* สูง 87 ซม.
จ านวน 4 ตัวๆ ละ 450
บาท (จัดซ้ือตามราคาทอ้ง
ตลาด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี - 61,500 - - -
 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ - 22,000 - - -
ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน
1 เคร่ืองๆ ละ 22,000
บาท
 - จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ - 2,500 - - -
ขนาด 800 VA จ านวน 1
เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - เครื่องพิมพ์ Multifunction - 15,000 - - -
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
15,000 บาท

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ - 22,000 - - -
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวล

ผล จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
22,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ณ ปจัจุบนั)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3.ครุภณัฑ์โฆษณาและ - 68,000 - - -
เผยแพร่ ดังน้ี
 - จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย - 42,500 - - -
โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA

ขนาด 4,000 ANSI Lumens

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
42,500 บาท (จัดซ้ือตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
 - จัดซ้ือไฟแวบ (แฟลช) - 25,500 - - -
ส าหรับกล้องดิจิตอล แบบ
DSLR จ านวน 1 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)

150



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

7 ปรับปรุงอาคารสหกรณ์  - เพื่อใหอ้าคารสหกรณ์ฯ ปรับปรุงภายในและภายนอก - - 500,000 - - เอกสารข้อมูลส าคัญ กองวชิาการฯ กองวชิาการ
เดินรถหลังเก่าเปน็หอ้ง มีสภาพที่ดี และสามารถ อาคาร ของทางราชการ มี งานนิติกร งานงบ และแผนงาน
เก็บเอกสารของกอง ใช้ประโยชนไ์ด้เปน็อย่างดี  - งานหลังคา สถานที่เก็บที่ปลอดภัย ประมาณ งานแผน
วชิาการและแผนงาน  - เพื่อใหก้องวชิาการมีที่  - งานฝ้าเพดาน และสะดวกในการ งานประชาสัมพนัธ์

เก็บวสัดุ เอกสาร ข้อมูล  - งานระบบไฟฟา้ ค้นหา ได้เปน็อย่างดี มีสถานที่เก็บ
ต่างๆ ของงานนิติกร งาน  - งานหอ้งน้ า - หอ้งส้วม มากขึ้น ร้อยละ 80 เอกสารข้อมูลที่
งบประมาณและงานแผน  - งานระบบสุขาภบิาล ส าคัญได้เปน็อย่าง
ตลอดจนงานประชาสัมพันธ์  - งานผนังกั้นหอ้ง ดีและเกิดความปลอด

ได้อย่างเปน็ระเบยีบเรียบ  - งานประตูหน้าต่าง ภยั ไม่สูญหาย
ร้อย สะดวกรวดเร็ว ใน  - งานทาสี มคีวามเปน็ระเบยีบ

การค้นหา ตลอดจนมี รายละเอียดตามแบบแปลน เรียบร้อย ค้นหา
ความปลอดภยั เอกสาร แผนผังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว

151



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ไม่สูญหายเกิดผลดีต่อ งานมปีระสิทธิภาพ

การปฏบิติังานมีประสิทธิ มากขึ้น
ภาพมากขึ้น

8 โครงการส ารวจข้อมูล เพื่อส ารวจข้อมูลภาค ส ารวจข้อมูลภาคสนาม - 141,000 150,000 150,000 150,000 การส ารวจผลของ ข้อมูลแผนที่ภาษี กองคลัง
ภาคสนามแผนที่ภาษี สนามแผนที่ภาษแีละ พื้นที่ 8.6 ตารางกิโลเมตร งานด้านแผนที่ภาษี เปน็ปจัจุบนัและ
และทะเบยีนทรัพย์สิน ทะเบยีนทรัพย์สินเกี่ยวกบั ปรับข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั และทะเบียนทรัพยสิ์น ถูกต้องครบถ้วน

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ และงานพฒันาราย รองรับการจัดเก็บ
ของที่ดินโรงเรือนและปา้ย ได้มีประสิทธภิาพ ภาษทีี่ดินและส่ิง

เพิ่มมากขึ้น ปลูกสร้างตามที่
ร้อยละ 95 กฎหมายก าหนด

อยา่งมีประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

9 โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อใหม้ีวสัดุ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์กองคลัง ดังน้ี - 557,700 - - - การปฏบิติังานของ การปฏบิติังานของ กองคลัง
วสัดุ ครุภณัฑ์ของ เพยีงพอต่อการปฏบิติังานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 373,400 - - - เจ้าหน้าที่และการ เจ้าหน้าที่กองคลัง
กองคลัง ของเจ้าหน้าที่กองคลัง 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 130,000 - - - ใหบ้ริการประชาชน มีวสัดุ ครุภณัฑ์

และใหบ้ริการประชาชน แม่ข่ายแบบที่ 1 (จอขนาด มีประสิทธภิาพเพิ่ม เพยีงพอและการ
เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ไม่น้อยกวา่ 17 นิ้ว) ขึ้น ร้อยละ 90 ใหบ้ริการประชนชน

จ านวน 1 เคร่ือง มปีระสิทธิภาพมาก

2. เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก - 6,300 - - - ยิ่งขึ้น
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษ A3 
จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ - 5,800 - - -
ขนาด 1 KVA จ านวน 1
เคร่ือง
4. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 44,000 - - -
ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อย
กวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 2
เคร่ือง
5. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ - 62,300 - - -
ชนิด LED ขาวด า ชนิด
Network แบบที่ 1 จ านวน
7 เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

6. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ - 20,000 - - -
ขนาด 800 VA จ านวน 8
เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท
7. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction - 27,000 - - -
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ
9,000 บาท
8. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง - 18,000 - - - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เจา้หน้าทีม่ีตู้ส าหรับ

คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ แม่ข่ายมีตู้จัดเก็บที่ เก็บเคร่ืองคอมพวิ
แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) สามารถปอ้งกันฝุ่น เตอร์แม่ข่ายที่ใช้
เปน็ตู้ Rack ปดิ ขนาด 19 และปลอดภยัมาก เกบ็ข้อมลูฯ ในการ

นิ้ว 36 U โดยมีความกวา้ง ขึ้น จัดเก็บภาษอีย่าง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ไม่น้อยกวา่ 60 เซนติเมตร ถูกต้องและปลอด
ความลึกไมน่อ้ยกว่า 80 ซม. ภยั
และความสูงไม่น้อยกวา่
179 เซนติเมตร จ านวน
1 เคร่ือง 
9. เคร่ืองคอมพเิวตอร์ - 60,000 - - -
ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน
2 เคร่ืองๆ ละ 30,000
บาท (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ณ ปจัจุบนั)

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ - 48,500 - - -
และขนส่ง
1. รถจักรยานยนต์ ขนาด - 48,500 - - -
110 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ
จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ครุภณัฑ์ส านักงาน - 83,700 - - -
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด - 4,900 - - -
40 ช่อง มีล้อเคล่ือนที่ได้
ขนาดไม่น้อยกวา่กวา้ง 91
เซนติเมตร x ลึก 31 เซนติ-
เมตร x สูง 176 เซนติเมตร
จ านวน 1 หลัง 
2. ตู้ไม้เก็บเอกสารทรงเต้ีย - 5,600 - - -
แบบโล่ง จัดวางแฟม้ได้ 2 ชั้น

ขนาดไม่น้อยกวา่กวา้ง 80
เซนติเมตร x ลึก 40 เซนติ-
เมตร x สูง 81 เซนติเมตร

158



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

จ านวน 2 หลังๆ ละ 2,800

บาท 
3. ตู้ไม้เก็บเอกสารทรงสูง - 4,500 - - -
ตอนบนโล่ง จัดวางเอกสาร
ได้ 2 ระดับชั้น ตอนล่าง
ประตูปดิบานเล่ือนจัดวาง
เอกสารได้ 2 ระดับชั้น
ขนาดไม่น้อยกวา่กวา้ง 80
เซนติเมตร x ลึก 40 เซนติ-
เมตร x สูง 156 เซนติเมตร
จ านวน 1 หลัง 
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4. โต๊ะท างานรูปตัวแอล (L) - 14,000 - - -
เปน็ทั้งโต๊ะท างานและโต๊ะ
คอมพวิเตอร์ ภายในตัวเดียว
กัน ขาโต๊ะเปน็เหล็กผสมไม้
ขนาดไม่น้อยกวา่ ตอนที่ 1
กวา้ง 160 เซนติเมตร x
ยาว 80 เซนติเมตร x สูง
75 เซนติเมตร ตอนที่ 2
กวา้ง 100 เซนติเมตร x
ยาว 40 เซนติเมตร x สูง
75 เซนติเมตร พร้อมตู้เก็บ
เอกสารแบบเคล่ือนที่ได้
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

จ านวน 1 ตัว
5. เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ - 51,200 - - -
ผู้ปฏบิติังาน ชนดิบนุวมพนกั

หลังพงิสูง มีกลไกปรับระดับ
สูง-ต่ า ขนาดไม่น้อยกวา่
กวา้ง 62 เซนติเมตร x ลึก
68 เซนติเมตร x สูง 89-99

เซนติเมตร จ านวน 16 ตัว
ตัวละ 3,200 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

6. เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ - 3,500 - - -
ผู้ปฏบิติังาน ชนดิบนุวมพนกั

หลังพงิสูง มกีลไกปรับระดับ

สูง-ต่ า ขนาดไม่น้อยกวา่
กวา้ง 54 เซนติเมตร x ลึก
64 เซนติเมตร x สูง 
92-102 เซนติเมตร
จ านวน 1 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ครุภณัฑ์โฆษณาและ - 52,100 - - -
เผยแพร่
1. โทรทศัน์ แอล อี ดี - 24,100 - - -
(LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดเปน็
ความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 3840 x 
2160 พกิเซล ขนาดที่
ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพขั้น
ต่ า 49 นิ้ว (จัดซ้ือตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2. กล้องถ่ายรูปแบบคอม - 28,000 - - -
แพค ความละเอียดไม่น้อย
กวา่ 24 MP มีระบบแฟลช
ในตัว จอ LCD ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 3 นิ้ว หนา้จอสัมผัสและ

ปรับขึ้นลงได้ จ านวน 1 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

10 จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน เพื่อส าหรับบริการน้ าด่ืม จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน น้ าเย็น - 7,500 - - - ประชาชนที่มาติดต่อ ประชาชนที่มาติด กองคลัง
น้ าเย็น พร้อมถังใส่น้ า แก่ประชาชนที่มาติดต่อ พร้อมถังใส่น้ า ขนาดไม่น้อย ราชการและพนกังาน ต่อได้รับการบริการ

ราชการและส าหรับ กวา่ความกวา้ง 305 มม. เทศบาลมีความ ที่ดีและพนักงาน
พนักงานเทศบาลที่มา ความสูง 997 มม. พงึพอใจเพิ่มขึ้น เทศบาลมีความ
ปฏบิติัราชการ ลึก 380 มม. มีระบบนิรภัย ร้อยละ 90 พงึพอใจ

ที่หวัจ่ายน้ าร้อนปอ้งกัน
น้ าร้อนลวก จ านวน 1 ตู้

รวม 10 โครงการ - - - 2,047,360 650,000 150,000 150,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์  - เพื่อเตรียมความพร้อม จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 3,688,000 - - - การปอ้งกันและแก้ไข ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ของฝ่ายปอ้งกันและ ในการปอ้งกันและแก้ไข  - ครุภณัฑ์ส านักงาน - 188,000 - - - ปญัหาภยัแล้ง พงึพอใจในการ เทศบาล
รักษาความสงบ ปญัหาภยัแล้ง 1.จัดซ้ือถังน้ าแบบพลาสติก - 128,000 - - - ปญัหาอัคคีภยั ในเขต ปอ้งกันและแก้ไข ฝ่ายปอ้งกันฯ

 - เพื่อเตรียมความพร้อม ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ปญัหาภยัแล้ง ปญัหา

ในการปอ้งกันอัคคีภยัและ 2,000 ลิตร จ านวน 20 ใบ มีประสิทธภิาพเพิ่ม อัคคีภยัเพิ่มมากขึ้น
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ- 2.จัดซ้ือขาต้ังรองรับถังน้ า - 60,000 - - - มากขึ้น ร้อยละ 80
ภยัต่างๆ พลาสติกขนาดความจุ

ไม่น้อยกวา่ 2,000 ลิตร
ท าจากเหล็ก ความกวา้ง
ประมาณ 125 ซม.
ความสูงประมาณ 30 ซม.
จ านวน 20 อัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - ครุภณัฑ์ยานพาหนะ - 3,500,000 - - -
และขนส่ง
1.จัดซ้ือรถบรรทกุน้ าอเนก - 3,500,000 - - -
ประสงค์ ขนาดความจุ
ประมาณ 8,000 ลิตร
เป็นรถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์

ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กวา่ 240 แรงม้า ที่รอบไม่
เกิน 2,800 รอบ/นาที
พร้อมติดต้ังแทน่ปนืฉีดน้ า
ดับเพลิงบนหลังรถ, ปั๊มน้ า
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

และอปุกรณ์ต่างๆ ในการดับ

เพลิง จ านวน 1 คัน

2 โครงการปรับปรุงหอ้ง เพื่อปรับปรุงหอ้งควบคุม จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งควบ - 500,000 - - - หอ้งควบคุมระบบกล้อง ประชาขนมีความ ส านักปลัด
ควบคุมระบบกล้อง ระบบกล้องโทรทศัน์วงจร คุมระบบกล้องโทรทศัน์ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พงึพอใจในด้านการ เทศบาล
โทรทศัน์วงจรปดิ ปดิ (CCTV) ใหอ้ยู่ในสภาพ วงจรปดิ (CCTV) ขนาด มีความทนัสมัย การ บริการตรวจสอบ ฝ่ายปอ้งกันฯ
(CCTV) ดีทนัสมัย พร้อมบริการ ความกวา้งประมาณ 4.40 บริการประชาชนมี กล้องโทรทศัน์วงจร

ประชาชนได้อย่างมี เมตร ความยาวประมาณ ความรวดเร็วและมี ปดิเพิ่มขึ้น
ประสิทธภิาพ 7 เมตร พร้อมส่ิงประกอบ ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ดังนี้ ร้อยละ 80
 - งานผนังกั้นหอ้ง
 - งานยกระดับพื้นบางส่วน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานประตู
 - งานฝ้าเพดาน
 - งานทาสี
 - งานระบบไฟฟา้
 - งานเคล่ือนย้ายครุภณัฑ์
ไฟฟา้และติดต้ังพร้อม
อุปกรณ์
 - งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
ภายในและติดต้ังพร้อม
อุปกรณ์รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการจัดซ้ือชุด เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ จัดซ้ือชุดผจญเพลิง 560,000 500,000 - - - การปฏบิติังานมีความ การปฏบิติัหน้าที่ ส านักปลัด
ผจญเพลิงในอาคาร ความปลอดภยัใหก้ับ ในอาคาร พร้อมเคร่ือง ปลอดภยั และมี ช่วยเหลือผู้ประสบ เทศบาล
พร้อมเคร่ืองช่วย เจ้าหน้าที่ในการปฏบิติั ช่วยหายใจแบบอัดถัง ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น อัคคีภยั มีความ ฝ่ายปอ้งกันฯ
หายใจ (SCBA) หน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบ อากาศ (SCBA) ร้อยละ 95 ปลอดภยั และมี

อัคคีภยั จ านวน 2 ชุด ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ - 22,000 - - - เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน ส านักปลัด
ตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ในการปฏบิติังานของ ข้ออ่อน จ านวน 2 เคร่ือง มีประสิทธภิาพและมี มีประสิทธภิาพเพิ่ม เทศบาล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปอ้งกันฯ ความรวดเร็วเพิ่มขึ้น มากขึ้น ฝ่ายปอ้งกันฯ
มีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการจัดซ้ือเรือ เพื่อใหม้ีวสัดุ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเรือก าจัดวชัพชื - - 500,000 - - การก าจัดวัชพชื มคีวาม แม่น้ า คูคลอง และ ส านักปลัด
ก าจัดวชัพชืขนาดเล็ก เพยีงพอต่อการปฏบิติั ขนาดเล็ก ความกว้างไมน่อ้ย รวดเร็ว และมีประสิทธ-ิ แหล่งน้ าสาธารณะ เทศบาล

หน้าที่ในการก าจัดวชัพชื กวา่ 1.5 ม. ความยาว ภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ในเขตเทศบาลเมือง ฝ่ายปอ้งกันฯ
ต่างๆ ในแม่น้ า คูคลองและ ไม่น้อยกวา่ 5.5 ม. เพชรบรูณ์ มีความ
แหล่งน้ าสาธารณะในเขต โปะ๊ทอ้งเรือท าจากอลูมเินยีม สะอาด สวยงาม
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ความหนาไมน่อ้ยกว่า 3 มม. เพิ่มมากขึ้น

ความลึกไม่น้อยกวา่ 0.55 ม.

พร้อมเคร่ืองยนต์เบนซิน
ส าหรับขับเคล่ือนเรือขนาด
ไมน่อ้ยกว่า 11 แรงมา้และ

เคร่ืองยนต์เบนซินส าหรับ
เปน็ต้นก าลังยกและเทหวัตัก
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

วชัพชื ขนาดไม่น้อยกวา่
8 แรงม้า จ านวน 1 ล า

6 โครงการจัดซ้ือตู้ท า เพื่อส าหรับบริการน้ าด่ืม จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน น้ าเย็น - 7,500 - - - ประชาชนที่มาติดต่อ ประชาชนที่มาติด ส านักปลัด
น้ าร้อน น้ าเย็นพร้อม แก่ประชาชนที่มาติดต่อ พร้อมถังใส่น้ า ขนาดความ ราชการและพนกังาน ต่อราชการและ เทศบาล
ถังใส่น้ า ราชการและส าหรับ กว้างไม่น้อยกว่า 305 มม. เทศบาลมีความ พนักงานเทศบาลมี ฝ่ายปอ้งกันฯ

พนักงานเทศบาลที่มา ความสูงไมน่อ้ยกว่า 997 มม. พงึพอใจเพิ่มขึ้น ความพงึพอใจเพิ่ม
ปฏบิติัราชการ ความลึกไม่น้อยกว่า 380 มม. ร้อยละ 80 มากขึ้น

มีระบบนิรภัยทีห่ัวจ่ายน้ าร้อน

ปอ้งกันน้ าร้อนลวก
จ านวน 1 ตู้

รวม 6 โครงการ - - 560,000 4,717,500 500,000 - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อใหน้ักเรียนมีอาคาร ด าเนินการจ้างเหมา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 นักเรียนสามารถใช้ โรงเรียนมีอาคาร กองการศึกษา

การปรับปรุงซ่อมแซม เรียนและอาคารประกอบ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียนและ เรียนและอาคาร ร.ร.ในสังกัด
อาคารเรียนและอาคาร ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้ และอาคารประกอบ อาคารประกอบได้ดี ประกอบได้รับการ
ประกอบโรงเรียนสังกัด งานได้และปลอดภยั โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และปลอดภัยมากขึน้ ซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน
องค์กรปกครองส่วน สภาพดีพร้อมใช้
ทอ้งถิ่น งานอย่างปลอดภยั

2 โครงการที่อ่านหนังสือ เพื่อเพิ่มสถานที่การอ่าน สถานที่อ่านหนังสือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เทศบาลฯ มีสถานที่ ประชาชนมพีฤติกรรม กองการศึกษา
ทอ้งถิ่นรักการอ่าน หนังสือใหป้ระชาชนมี ทอ้งถิ่นรักการอา่น 1 แหง่ อ่านหนังสือทอ้งถิ่น การอ่านหนังสือ การ

โอกาสเข้าถึงหนังสือหรือ รักการอ่านภายใต้ ใช้บริการสถานทีอ่่าน

ข้อมูลสารสนเทศเพิ่มมาก สภาพแวดล้อมที่ หนังสือเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นและประชาชนเล็งเหน็ ส่งเสริมการอ่าน
ถึงความส าคัญของการ ร้อยละ 80
อ่านหนังสือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 444,200 - - - เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ การปฏบิติังานของ กองการศึกษา
ของกองการศึกษา ต่อการปฏบิติังานของ 1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 153,600 - - - เพยีงพอส าหรับ เจ้าหน้าที่มี

กองการศึกษาและการ  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 34,000 - - - ปฏบิติังานเพิ่มมากขึ้น ประสิทธภิาพเพิ่ม
ปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส าหรับส านักงาน (จอแสดง ร้อยละ 90 มากขึ้น
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 

19 นิ้ว) ราคาเคร่ืองละ
17,000 บาท 
จ านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction - 8,000 - - -
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึก Ink Tank Printer
ราคา เคร่ืองละ 8,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ - 11,600 - - -
ขนาด 1 KVA ราคาเคร่ือง

ละ 5,800 บาท (จัดซ้ือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ณ ปจัจุบนั)
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ค - 100,000 - - -
ส าหรับประมวลผล
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
50,000 บาท

(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

2. ครุภณัฑ์ส านักงาน - 30,600 - - -
 - เคร่ืองปรับอากาศ - 30,600 - - -
แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
20,000 บทียีู ราคา
เคร่ืองละ 30,600 บาท
จ านวน 1 เคร่ือง
3.ครุภณัฑ์โฆษณาและ - 260,000 - - -
เผยแพร่
 - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ - 260,000 - - -
ดิจิตอล แบบ DSLR
ความละเอียดไม่ต่ ากวา่
30 ล้านพกิเซล พร้อมเลนส์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

พร้อมอุปกรณ์เสริม
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์ 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดซ้ือชุดโปรแกรม - 500,000 500,000 - - ครู นักเรียนในโรงเรียน ครู นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
คอมพวิเตอร์ การเรียนการสอนภาควชิา คอมพวิเตอร์การเรียน สังกัดเทศบาลได้รับ และมีทกัษะการ โรงเรียน

ภาษาองักฤษใหก้บัโรงเรียน การสอนภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการเรียน ส่ือสารภาษาอังกฤษ ในสังกัด
ในสังกัดเทศบาล ใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนภาษาองักฤษ มากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ การสอนใหแ้กโ่รงเรียนสังกดั และมีความรู้ และ
ให ้ครู นกัเรียนในโรงเรียน เทศบาล 1 ชุด ทกัษะการส่ือสาร
สังกดัเทศบาลได้เรียนรู้และ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
มีทกัษะการส่ือสารภาษา ร้อยละ 80
อักฤษและน ามาใช้ในชีวติ
ประจ าวนัและประโยชน์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

ในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
3.เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน
ได้เรียนรู้ภาษาองักฤษตาม

แนวนโยบายของภาครัฐ
ที่เปดิประเทศสู่ AEC
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

5 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 225,280 - - - มีครุภณัฑ์เพยีงพอ พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล 1 ต่อการปฏบิติังานของ 1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 31,800 - - - ต่อการปฏบิติังาน เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน (รร.ท.1)
(บา้นในเมือง) พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 17,000 - - - เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 มีครุภณัฑ์เพยีงพอ

โรงเรียนในการใหบ้ริการ ส าหรับส านักงาน และปฏบิติังานได้
(จอแสดงภาพไม่น้อยกวา่ อย่างมีประสิทธภิาพ
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 17,000 บาท
 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - 9,000 - - -
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง
เคร่ืองละ 9,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ - 5,800 - - -
ขนาด 1 KVA จ านวน
1 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท

(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ณ ปจัจุบนั)
2. ครุภณัฑ์ส านักงาน - 50,780 - - -
 - โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาด - 3,600 - - -
ยาว 80 x กวา้ง 60 x สูง
75 ซม. มีที่วางคีย์บอร์ด
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,800
บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เก้าอี้ส าหรับผู้นั่งหน้า - 3,600 - - -
คอมพวิเตอร์ ขนาดกวา้ง
56 x ลึก 60 x สูง 85 ซม.

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,800
 - จดัซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์ - 7,620 - - -
สีขาว จ านวน 6 ตัวๆ ละ
1,270 บาท
 - จัดซ้ือเก้าอี้บนุวม ส าหรับ - 28,800 - - -
ใช้กิจกรรมของโรงเรียน
จ านวน 24 ตัวๆ ละ
1,200 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - พดัลมโคจร ขนาด 18 - 7,160 - - -
นิ้ว จ านวน 4 ตัวๆ ละ
1,790 บาท
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)

3. ครุภณัฑ์โฆษณาและ - 52,700 - - -
เผยแพร่
 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ - 32,700 - - -
ขนาด 3000 ANSL
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง
เคร่ืองละ 32,700 บาท
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองฉายภาพ 3 - 20,000 - - -
มิติถ่ายทอดสัญญาณภาพ
แบบ CCD หรือ CMOS
ขนาดไม่ต่ ากวา่ 1/3 นิ้ว
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)
4. ครุภณัฑ์การศึกษา - 90,000 - - -
 - โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ที่ได้ - 90,000 - - -
รับรองคุณภาพจาก มอก.
เบอร์ 4 โต๊ะนักเรียน มอก.
1494-2541 และเก้าอี้
นักเรียน มอก. 1495-2541

ชุดละ 2,250 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

จ านวน 40 ชุด
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)

6 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 481,720 - - - มีครุภณัฑ์เพยีงพอ พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล 2 ต่อการปฏบิติัหน้าที่ของ 1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 77,900 - - - ต่อการปฏบิติังาน เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน (รร.ท.2)
(วดัภเูขาดิน) โรงเรียนในการใหบ้ริการ  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 17,000 - - - เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 มีครุภณัฑ์เพยีงพอ

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ส าหรับส านักงาน และปฏบิติังานได้
และการปฏบิติังานใหม้ี (จอแสดงภาพไม่น้อยกวา่ อย่างมีประสิทธภิาพ
ความพร้อมเปน็ไปอย่าง 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ เคร่ืองละ 17,000 บาท
มากยิ่งขึ้น  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 22,000 - - -

ส าหรับงานประมวณผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว)

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
22,000 บาท
 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - 8,000 - - -
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
เคร่ืองละ 8,000 บาท
 - เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ - 8,900 - - -
LED ขาวด า ชนิด network

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
8,900 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 22,000 - - -
โนต้บุ๊กส าหรับงานประมวล

ผล จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
22,000 บาท (จัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ณ ปจัจุบนั)
2. ครุภณัฑ์ส านักงาน - 305,120 - - -
 - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก - 16,000 - - -
ชนิด 3 ชั้น ขนาดไม่น้อย
กวา่กวา้ง 122 ซม.x ลึก
41 ซม.x สูง 88 ซม.
ราคาหลังละ 4,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

จ านวน 4 หลัง

 - เคร่ืองปรับอากาศแบบ - 94,000 - - -
แยกส่วน ชนิดแบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด
36,000 บทียีู จ านวน 2
เคร่ืองๆ ละ 47,000 บาท

 - พดัลมโคจร ขนาด - 14,320 - - -
18 นิ้ว จ านวน 8 ตัว
ตัวละ 1,790 บาท
 - ปั๊มน้ าอัตโนมัติแบบแรง - 18,000 - - -
แรงดันไฟฟา้ 220 โวลต์
ขนาดปั๊ม 350 วตัต์
ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

(สูง) 22 เมตร จ านวน
2 เคร่ืองๆ ละ 9,000 บาท

 - โต๊ะประชุม ขนาด - 37,800 - - -
240 x 110 x 75 ซม.

(กว้าง x ลึก x สูง) จ านวน

3 ตัว ราคาตัวละ
12,600 บาท 
 - เก้าอี้ส านักงาน ขนาด - 125,000 - - -
64 x 67 x 100 ซม.
(กวา้ง x ลึก x สูง) ขาเหล็ก
ด า จ านวน 50 ตัว ราคา
ชุดละ 2,500 บาท
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

3. ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 32,700 - - -
 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ - 32,700 - - -
ระดับ XGA ขนาด 3000
ANSI Lumens จ านวน
1 เคร่ืองๆ ละ 32,700 บาท

4.ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - 66,000 - - -
 - เพาเวอร์มิกเซอร์ - 21,000 - - -
16 ช่อง จ านวน 1 แทน่
ราคา 21,000 บาท
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - ตู้ล าโพงพร้อมขาต้ัง - 36,000 - - -
ขนาด 15 นิ้ว 2 อัน/ชุด
พร้อมขาต้ังล าโพง 2 อัน
จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ
18,000 บาท
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)

 - ไมโครโฟนพร้อมขาต้ังไมค์ - 4,000 - - -
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 4,000
บาท พร้อมกระเปา๋เก็บ
ไมโครโฟน
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)

190



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - ไมโครโฟนไร้สาย - 5,000 - - -
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,000

บาท พร้อมกระเปา๋เก็บ
ไมโครโฟน มรีะยะการรับส่ง

สัญญาณ 60-100 เมตร
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

7 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 680,080 - - - โรงเรียนมีพดัลมติด นักเรียนโรงเรียน กองการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล 3 ต่อการปฏบิติังานของ 1. ครุภณัฑ์ส านักงาน - 530,080 - - - เพดานส าหรับบริการ เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) (รร.ท.3)
(ชาญวทิยา) เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนใน  - จัดซ้ือพดัลมติดเพดาน - 179,280 - - - นักเรียนอย่าง มีความสะดวกสบาย

การใหบ้ริการ ครู ผู้ปกครอง ขนาด 56 นิ้ว ส าหรับหอ้ง เพยีงพอเพิ่มมากขึ้น ในการเรียนการสอน
นกัเรียนและการปฏบิติังาน เรียน 18 หอ้งเรียนๆ ละ
ใหม้ีความพร้อมเปน็ไป 4 ตัว จ านวน 72 ตัวๆ ละ 

อย่างรวดเร็วและมี 2,490บาท โรงเรียนมีโต๊ะพบั นักเรียนได้รับความ
ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น  - จัดซ้ือโต๊ะพบัอเนก - 90,800 - - - อเนกประสงค์ส าหรับ สะดวกสบายในการ

ประสงค์สีขาว จ านวน 40 ใช้ในกิจกรรมต่างๆของ จัดกิจกรรมต่างๆ
ตัวๆ ละ 2,270 บาท โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
 - จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก - 80,000 - - - โรงเรียนมีเก้าอี้ นักเรียนได้รับบริการ
อย่างดีมีพนักพงิ จ านวน พลาสติกส าหรับ และความสะดวก
200 ตัวๆ ละ 400 บาท ใช้ในกิจกรรมต่างๆ สบายในการท า

192



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - จัดซ้ือเกา้อี้บนุวม ส าหรับ - 180,000 - - - ของโรงเรียนได้เพิ่ม กิจกรรมต่างๆ ของ
ใช้กิจกรรมของโรงเรียน มากขึ้น โรงเรียน
จ านวน 150 ตัวๆ ละ
1,200 บาท

2. ครุภณัฑ์การศึกษา - 150,000 - - - ศูนย์สังเกตการณ์ โรงเรียน ชุมชน และ
 - อุปกรณ์รับสัญญาณ - 150,000 - - - สามารถรับข้อมูล จังหวดัเพชรบรูณ์ได้
ดาวเทยีม เคร่ืองตรวจสอบ สภาพอากาศที่ รับทราบข้อมูลสภาพ
สภาพอากาศ ส าหรับศูนย์ เปล่ียนแปลงได้เปน็ อากาศที่เปล่ียนแปลง

สังเกตุการณ์ภาวะการ อย่างดี ร้อยละ 85
เปล่ียนแปลงโลกและอวกาศ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

8 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 548,190 - - - มีครุภณัฑ์เพยีงพอ พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล 4 ต่อการปฏบิติัหน้าที่ของ 1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 55,900 - - - ต่อการปฏบิติังาน เจา้หน้าที ่ผู้ปฏบิัติงาน (รร.ท.4)
(บา้นไทรงาม) โรงเรียนในการใหบ้ริการ  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 17,000 - - - เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 มีครุภณ์ัเพยีงพอและ

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ส าหรับส านักงาน ปฏบิติังานได้อย่าง
และการปฏบิติังานใหม้ี (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย มีประสิทธภิาพมาก
ความพร้อมเปน็ไปอย่าง กวา่ 19 นิ้ว) จ านวน ยิ่งขึ้น
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 1 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท

มากยิ่งขึ้น  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 22,000 - - -
ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
22,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction - 8,000 - - -
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank
Printer) สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-

สี) ได้ จ านวน 1 เคร่ือง
เคร่ืองละ 8,000 บาท
 - เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ - 8,900 - - -
LED ขาว-ด า ชนดิ network

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
8,900 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

2. ครุภณัฑ์การศึกษา - 195,000 - - -
 - ชุดโต๊ะเกา้อี้นกัเรียน ที่ได้ - 135,000 - - -
รับรองคุณภาพจาก มอก.
เบอร์ 4 (โต๊ะเรียน มอก.
1494-2541 และเก้าอี้
นกัเรียน มอก.1495-2541)

จ านวน 60 ชุดๆ ละ
2,250 บาท
 - ชุดโต๊ะอนุบาลโฟเมก้า - 60,000 - - -
ประกอบด้วย
 - โต๊ะขนาดไมน่อ้ยกว่ากว้าง

60 ซม.xลึก 12 ซม.xสูง 51

ซม. จ านวน 1 ตัว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกวา่
กวา้ง 29 ซม.xลึก 29 ซม.
xสูง 51ซม. ราคาชุดละ 
5,000 บาท
จ านวน 12 ชุด
3. ครุภณัฑ์ส านักงาน - 198,590 - - -
 - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก - 16,000 - - -
ชนิด 3 ชั้น ขนาดไม่น้อย
กวา่กวา้ง 122 ซม.x ลึก
41 ซม.x สูง 88 ซม.
ราคาหลังละ 4,000 บาท
จ านวน 4 หลัง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบ - 94,000 - - -
แยกส่วน ชนิดแบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บทียีู จ านวน 2
เคร่ืองๆ ละ 47,000 บาท
 - โต๊ะท างาน - 15,000 - - -
ชนิด 7 ล้ินชัก ขนาดไม่
น้อยกวา่กวา้ง 157 ซม.x
ลึก 78 ซม.x สูง 75 ซม.
ราคาตัวละ 7,500 บาท
จ านวน 2 ตัว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - โต๊ะประชุม ขนาด - 12,600 - - -
240 x 110 x 75 ซม.

(กว้าง x ลึก x สูง) จ านวน

1 ตัว ราคาตัวละ 12,600

บาท 
 - เก้าอี้ส านักงาน ขนาด - 25,000 - - -
64 x 67 x 100 ซม.
(กวา้ง x ลึก x สูง) ขาเหล็ก
ด า จ านวน 10 ตัว ราคา
ชุดละ 2,500 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - โต๊ะรับแขกหลุย พร้อม - 35,990 - - -
โต๊ะกลาง ประกอบด้วย
เก้าอี้ส้ัน 2 ตัว ขนาด 71 x
59 x 85 ซม. เก้าอี้ยาว 1
ตัวขนาด58 x 108 x 85
ซม. โต๊ะตัวกลาง 1 ตัว
ขนาด 60 x 90 x 45 ซม.
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)
4. ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 32,700 - - -
 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ - 32,700 - - -
ขนาด 3000 ANSI Lumens

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
32,700 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

5.ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - 66,000 - - -
 - เพาเวอร์มิกเซอร์ - 21,000 - - -
16 ช่อง จ านวน 1 แทน่
ราคา 21,000 บาท
 - ตู้ล าโพงพร้อมขาต้ัง - 36,000 - - -
ขนาด 15 นิ้ว 2 อัน/ชุด
พร้อมขาต้ังล าโพง 2 อัน
จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ
18,000 บาท
 - ไมโครโฟนพร้อมขาต้ังไมค์ - 4,000 - - -
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 4,000
บาท พร้อมกระเปา๋เก็บ
ไมโครโฟน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - ไมโครโฟนไร้สาย - 5,000 - - -
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,000
บาท พร้อมกระเปา๋เก็บ
ไมโครโฟน มรีะยะการรับส่ง

สัญญาณ 60 - 100 เมตร
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)

รวม 8 โครงการ - - 805,000 3,684,470 1,305,000 805,000 805,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใช้ในการไปติดต่อ เพื่อจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ - 48,500 - - - เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานได้ การปฏบิติังาน ของ กอง

รถจักรยานยนต์ ราชการและร้านค้า ในการ ขนาด 110 ซีซี แบบ อย่างรวดเร็วและมี กองสาธารณสุขเกิด สาธารณสุข
ปฏบิติังานพสัดุ การเงิน เกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความคล่องตัวสามารถ ฝ่ายบริหารงาน
และงานธุรการ ภายในเขต คัน (จัดซ้ือตามราคา ร้อยละ 90 ปฏบิติังานได้อย่าง ทั่วไป
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ มาตรฐานครุภณัฑ์) รวดเร็ว
ท าใหก้ารปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
และรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 โครงการจัดซ้ือ 1. เพื่อใช้เคร่ืองพน่หมอก จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน 59,000 118,000 - - - เจ้าหน้าที่มีเคร่ืองมือ ประชาชนในเขต กอง
เคร่ืองพน่หมอกควนั ควนัในการก าจัดยุงลาย จ านวน 2 เคร่ือง ปริมาณ ใช้ในการปฏบิติังาน เทศบาลฯ มีสุขภาพ สาธารณสุข

ตัวแก่ และแมลงอื่นๆ การฉีดพน่น้ ายาไม่น้อย ควบคุมปอ้งกันโรคไข้ แข็งแรงปลอดภยัจาก
2. เพื่อปอ้งกันและควบ กว่า40 ลิตรต่อชั่วโมง ถัง เลือดออก และโรค โรคติดต่อ
คุมโรคไข้เลือดออกใหแ้ก่ บรรจุยาไม่น้อยกวา่ 6 ติดต่ออื่นๆ น าโดย
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ลิตร ก าลังเคร่ืองยนต์ แมลง ร้อยละ 90

ไม่น้อยกวา่ 25 แรงม้า
(เคร่ืองละ 59,000 บาท)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการจัดซ้ือ 1. เพื่อใช้การพน่ยาฆ่า จัดซ้ือเคร่ืองพน่ยา - 17,000 - - - เจ้าหน้าที่มีเคร่ืองมือ ประชาชนปลอดภยั กอง
เคร่ืองพน่ยา เชื้อโรค จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด ใช้ในการควบคุมปอ้ง จากโรคติดต่อและมี สาธารณสุข

2. เพื่อปอ้งกันควบคุม 3.5 แรงม้า เปน็เคร่ือง กันโรคไข้หวดัใหญ่ คุณภาพชีวติที่ดี
โรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดขึ้น พน่ยาชนิดต้ังพื้น เคร่ือง ไข้หวดันกและโรค
ในเขตเทศบาลฯ ยนต์เบนซินขนาดเคร่ือง ติดต่ออื่นๆ ร้อยละ 90
3. เพื่อเฝ้าระวงัโรคไข้ ยนต์ที่ก าหนดเปน็ขนาด
หวดัใหญ่ ไข้หวดันก และ แรงม้าขั้นต่ า
โรคติดต่ออื่นๆ ที่เกิดขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้าง เพื่อไวเ้ปน็สถานที่จอด กอ่สร้างโครงหลังคาเหล็ก 800,000 - - - - หนว่ยงานมสีถานที่จอด กองสาธารณสุขมี กอง
โครงหลังคาเหล็กของ ยานพาหนะของกอง บริเวณศูนย์บริการ รถ มีความเปน็ระเบยีบ สถานที่จอดรถเปน็ สาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุขฯ เช่น รถยนต์ สาธารณสุขบา้นเด่น สะดวก และปลอดภยั ระเบยีบ สะดวก และ
บา้นเด่น บรรทกุขยะมูลฝอย ฯลฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 ปลอดภยัท าใหม้ี

ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

รวม 4 โครงการ - - 859,000 183,500 - - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อด าเนินการบ ารุงรักษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ทรัพย์สิน วสัดุ วัสดุครุภณัฑ์ ทรัพย์ กองช่าง

ทรัพยสิ์น วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม และปรับปรุง ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ สิน ยานพาหนะ
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ทรัพย์สิน วสัดุ ครุภณัฑ์ โครงสร้างขนาดใหญ่ใหอ้ยู่ใน ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ของกองช่าง ยานพาหนะ ที่ดินและส่ิง สภาพพร้อมใช้งานได้ดี ของกองช่าง ใหอ้ยู่ ของกองช่างใหอ้ยู่
ก่อสร้างของกองช่างใหอ้ยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ในสภาพใช้งานได้
ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 ท าใหม้ปีระสิทธิภาพ

ในการปฏบิติังาน
เพิ่มขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

207



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 ต่อเติมหอ้งเก็บเอกสาร เพื่อใช้เปน็สถานที่เก็บ ต่อเติมหอ้งเก็บเอกสาร 150,000 - - - - เอกสารด้านงานช่าง มสีถานที่เกบ็เอกสาร กองช่าง
กองช่าง เทศบาลเมือง เอกสารส าคัญด้านงานช่าง กองช่างระหว่างอาคารนครบาล งานธุรการเป็นระเบียบ ส าคัญด้านงานช่าง
เพชรบรูณ์ อาคารนคร และงานด้านธรุการใหเ้ปน็ พัฒนาและอาคารชาญอนุสรณ์ เรียบร้อย ปลอดภยั และงานธุรการใหเ้ปน็

บาลพัฒนา บริเวณชั้น 1 ระเบยีบเรียบร้อยปลอดภยั โดยแบง่ออกเปน็ 2 ส่วนคือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ระเบยีบเรียบร้อย
และสามารถค้นหาเอกสาร 1.หอ้งเก็บเอกสารงาน ปลอดภยัมากขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว กองช่าง ขนาดกว้างประมาณ

1.75 เมตร ยาวประมาณ
4.00 เมตร
2.หอ้งอเนกประสงค์
ขนาดกวา้ง 1.75 เมตร
ยาวประมาณ 5.00 เมตร
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3 ก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุ เพือ่เก็บวัสดุส่ิงของกองช่าง ก่อสร้างอาคาร หอ้งเก็บวสัดุ 650,000 - - - - เพื่อความสะดวก วสัดุไม่สูญหาย กองช่าง
กองช่าง ใหเ้ปน็ระเบยีบ เรียบร้อย กองช่าง ขนาดกวา้ง 6 เมตร และปลอดภยัในการ มีความเป็นระเบียบ

ปอ้งกันไม่ใหช้ ารุดสูญหาย ยาว 28 เมตร สูง 3 เมตร จัดเก็บวสัดุกองช่าง เรียบร้อย
รวมพื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่ ยืดอายุการใช้งาน
168 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4 จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ - 2,000,000 - - - มีครุภัณฑ์ยานพาหนะ เจ้าหนา้ที่มคีรุภณัฑ์ กองช่าง
ติดเครนไฮดรอลิค ต่อการปฏบิติังานของ และขนส่ง รถยนต์บรรทกุ ที่ใช้ในการปฏบิติังาน เพื่อใช้ปฏบิติังาน
พร้อมชุดกระเช้าซ่อม เจ้าหน้าที่กองช่างและการ ติดเครนไฮดรอลิค พร้อม ได้รวดเร็วและสามารถ อย่างเพยีงพอและ
ไฟฟา้ ใหบ้ริการประชาชนเปน็ ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟา้ เพิ่มปริมาณงานได้ สามารถปฏบิติังาน

ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ชนิด 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล มากขึ้น ร้อยละ 90 ได้รวดเร็วและมี
ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย ประสิทธภิาพ
กวา่ 130 แรงม้า
จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5 จ้างเหมาท าอัฒจันทร์ เพื่อใช้ในงานประเพณี จ้างท าอัฒจันทร์เหล็ก - 500,000 - - - เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชาชนพงึพอใจ กองช่าง
เหล็ก อุม้พระด าน้ าและประเพณี ขนาดกวา้งประมาณ 1.50 มีอัฒจันทร์ไวใ้ช้งาน หน่วยงานราชการ

ลอยกระทง และงานต่างๆ เมตร ยาวประมาณ 4.00 และใหบ้ริการต่อ และสถานศึกษาได้
ของหน่วยงานราชการอื่น เมตร สูงประมาณ 1.90 หน่วยงานราชการ รับบริการที่สะดวก
และสถานศึกษา เพื่อใช้ เมตร จ านวนชั้นที่นั่ง 3 ชั้น สถานศึกษา และรวดเร็วเพียงพอ

จัดกิจกรรมการแข่งขัน จ านวน 28 ชุด ประชาชนในพื้นที่ ต่อความต้องการ
กีฬา และใหป้ระชาชนใน (รายละเอียดตามแบบแปลน อย่างเพยีงพอ อย่างทั่วถึง
เขตเทศบาลน าไปจัด เทศบาลก าหนด) ร้อยละ 90
กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

6 จัดซ้ือ จัดหาครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังนี้.- - 109,200 - - - มีครุภณัฑ์เพยีงพอ พนักงานเทศบาล กองช่าง
กองช่าง ต่อการปฏบิติังานของ 1.ครุภณัฑ์ส านักงาน - 31,700 - - - ต่อการปฏบิติังาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติั

พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่  -โต๊ะท างาน มีขนาดไม่น้อย - 8,000 - - - เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 งานมีครุภณัฑ์
กองช่างและการปฏบิติังาน กวา่กวา้ง 150 ซม. ลึก 80 เพียงพอและปฏิบัติ
มีความพร้อมเปน็ไปอย่าง ซม. สูง 75 ซม. พื้นโต๊ะด้าน งานได้อย่างมี
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ บนผลิตจากไม้ Particle ประสิทธิภาพมากขึ้น

มากขึ้น Board เกรด A หนาไม่น้อย
กวา่ 25 มม. ปดิผิวด้วย
เมลามีน ล้ินชักด้านขวาไม่
น้อยกวา่ 3 ล้ินชัก จ านวน
1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 -โต๊ะต่อเข้ามุม มีขนาดไม่ - 3,500 - - - 
น้อยกวา่กวา้ง 65 ซม. ลึก
85 ซม. สูง 75 ซม. ผลิต
จากไม้ Particle Board
เกรด A หนาไม่น้อยกวา่ 25
มม. แผงข้างหนา 16 มม.
มีชั้นวางของ 1 ชั้น จ านวน
1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
 -โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีขนาด - 4,500 - - - 
ไม่น้อยกวา่กวา้ง 80 ซม.
ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.
พื้นโต๊ะด้านบนผลิตจากไม้
Particle Board เกรด A 
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

หนาไม่น้อยกวา่ 25 มม.
เคลือบผิวเมลามีน มีถาดวาง
คีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัวๆ ละ
4,500 บาท
 -ฐานรอง CPU มีขนาด - 900 - - - 
ไม่น้อยกวา่กวา้ง 30 ซม.
ลึก 51 ซม. สูง 15 ซม.
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 900 บาท

 -ตู้ลิ้นชัก แบบ 3 ลิ้นชัก - 3,800 - - - 
มีขนาดไม่น้อยกวา่กวา้ง 42
ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,800 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 -เก้าอ้ีส าหรับอ านวยการ - 11,000 - - - 
(ระดับต้น) พนักพงิและที่นั่ง
บฟุองน้ าหุ้มหนัง ที่วางแขน
ผลิตจากพลาสติกขึน้รูป โครง

ขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ
PU ปรับระดับสูง - ต่ าได้
มีขนาดไม่น้อยกวา่กวา้ง 69
ซม. ลึก 70 ซม. สูง 112 -
122 ซม. จ านวน 2 ตัวๆ ละ
5,500 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 70,000 - - - 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ - 34,000 - - - 
จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว 
จ านวน 2 เคร่ือง
เคร่ืองละ 17,000 บาท
 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - 17,800 - - - 
หรือชนิด LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที่ 1 
จ านวน 2 เคร่ือง
เคร่ืองละ 8,900 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - เครื่องส ารองไฟฟ้า - 5,000 - - - 
ขนาด 800 VA (480 Watts)

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
2,500 บาท
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ณ ปจัจุบนั)
 - เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น - 13,200 - - - 
องิค์เจ็ท มคีวามเร็วในการพมิพ์

ขาวด า 22/สี 20 (แผ่น/นาท)ี

ความละเอียดในการพมิพ์
ไม่น้อย 1200x4800 dpi
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

Scan ความละเอียดสูง
สุด 1200x2400 dpi   
Fax speed 33.6 kbps
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น 

หน่วยความจ าไม่น้อยกวา่ 
128 MB เชือ่มต่อผ่านพอร์ต

USB/LAN/WiFi รองรับการ
พมิพไ์ด้ถึงขนาด A3 รองรับ
การถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด
A3 จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ
13,200 บาท
(จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - 7,500 - - -
 - จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น - 7,500 - - -
พร้อมถังใส่น้ า ขนาดไม่น้อย
กวา่ความกวา้ง 305 มม.
ความสูง 997 มม. ลึก 380
มม. มีระบบนิรภยัที่หวัจ่าย
น้ าร้อน ปอ้งกันน้ าร้อนลวก
จ านวน 1 ตู้
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

7 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อน ามาใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 55,900 - - - พนักงานมีความ กองช่างสุขาภบิาล กองช่าง
คอมพวิเตอร์พร้อม งาน อ านวยความสะดวก 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกังาน - 34,000 - - - สะดวกรวดเร็วและ มีครุภณัฑ์เพยีงพอ สุขาภบิาล
อุปกรณ์ รวดเร็วในการจัดเก็บและ จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า ปฏบิติังานมี ต่อการปฏบิติังาน

บนัทกึข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ 19 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ท าใหง้านมี
ในกองช่างสุขาภบิาล เคร่ืองละ 17,000 บาท ร้อยละ 90 ประสิทธภิาพและ

2.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction - 8,000 - - - สะดวกรวดเร็วมาก
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง ยิ่งขึ้น
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง
3.เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือชนดิ - 8,900 - - -
LED ขาวด า ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี
จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4.เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด - 5,000 - - -
800 VA (480 Watts)
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500

บาท (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ณ ปจัจุบนั)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

8 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือครุภัณฑ์ - 11,580 - - - มีครุภณัฑ์เพยีงพอ มีครุภณัฑ์เพยีงพอ กองช่าง
ส านักงาน ส าหรับการปฏบิติังานของ ดังน้ี ในการปฏบิัติงานของ ต่อการปฏบิัติงานของ สุขาภบิาล

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ใหเ้ปน็ 1. เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ - 11,580 - - - พนักงาน/เจ้าหน้าที่ พนักงาน/เจ้าหน้าที่
ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ผู้ปฏบิติังาน พนักพงิและที่นั่ง มีประสิทธภิาพเพิ่ม มีประสิทธภิาพเพิ่ม

บฟุองน้ าหุ้มหนังที่วางแขน ขึ้น ร้อยละ 90 ขึ้น
ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
โครงขาเหล็ก 5 แฉก ปรับระดับ

สูงต่ าได้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
(W)64x(D)64x(H)100ซม.
จ านวน 3 ตัวๆ ละ 3,860
บาท (จัดซ้ือตามราคาทอ้ง
ตลาด)

รวม 8 โครงการ - - 1,200,000 3,076,680 400,000 400,000 400,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการต่อเติมหอ้ง เพื่อใหก้องสวัสดิการสังคม จ้างเหมาต่อเติมหอ้งเกบ็ - - 156,830 - - เอกสารด้านงาน กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ

เก็บเอกสารกองสวัสดิการ มีสถานทีเ่ก็บเอกสารส าคัญ เอกสารกองสวัสดิการสังคม สวัสดิการ งานธุรการ มสีถานที่เกบ็เอกสาร สังคม
สังคม ด้านงานสวัสดิการและงาน เป็นระเบียบเรียบร้อย ส าคัญด้านงาน

ด้านธุรการใหเ้ปน็ระเบยีบ ปลอดภยัมากขึน้ สวัสดิการและงาน
เรียบร้อยปลอดภยัและ รอยละ 85 ด้านธุรการใหเ้ปน็
สามารถค้นหาตรวจสอบ ระเบยีบเรียบร้อย
เอกสารได้อย่างรวดเร็วขึน้ ปลอดภยัมากขึน้

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคาร จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 500,000 - - - - เครือข่ายและองค์กร เครือข่ายและองค์กร กองสวัสดิการ
ส านักงานประชาสงเคราะห์ ประชาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ ประชาสงเคราะหเ์พชรบรูณ์ ภาคประชาชนมี ภาคประชาชนมี สังคม
จังหวัดเพชรบรูณ์เปน็ เป็นอาคารประชุมเครือข่าย เปน็อาคารประชุมเครือข่าย อาคารเพื่อจัดประชุม อาคารเพื่อจดัประชุม
อาคารประชุมเครือ และองค์กรภาคประชาชน และองค์กรภาคประชาชน สัมมนา และจัดภาย สัมมนา และจัดภาย
ข่ายและองค์กรภาค เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ในเครือข่ายและ ในเครือข่ายและ
ประชาชนของเทศบาล องค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคประชาชน

เมอืงเพชรบรูณ์ เพิ่มขึน้
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารองค์การ 500,000 - - - - ชมรมผู้สูงอายุนคร ชมรมผู้สูงอายุนคร กองสวัสดิการ
อาคารองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวดั บริหารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์ บาลเพชรบรูณ์และ บาลเพชรบรูณ์และ สังคม
ส่วนจังหวัดเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 2 หลัง (อาคาร จ านวน 2 หลัง (อาคารส่วน ชมรมผู้สูงอายเุพชบุระ ชมรมผู้สูงอายเุพชบุระ

2 หลัง ส่วนโยธาและอาคารเกบ็ โยธาและอาคารเกบ็พัสดุ) มอีาคารที่ท าการ มอีาคารที่ท าการ
พัสดุ) เพื่อใช้เปน็อาคาร ดังนี ้เปล่ียนหลังคาพร้อม เพื่อปฏบิติังาน และ เพื่อปฏบิติังาน และ
ที่ท าการชมรมผู้สูงอายุ ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา จัดกจิกรรมภายใน จัดกจิกรรมภายใน
นครบาลเพชรบรูณ์และ พื้นที่หลังคาประมาณ 210 ชมรมเพิ่มขึน้ ชมรมอยา่งมัน่คงถาวร

ชมรมผู้สูงอายุเพชบรุะ ตารางเมตร เปล่ียนประตู
หนา้ต่าง เปน็อลูมเินยีม
ทาสีภายนอกและภายใน
ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาล
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคาร จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียน 2,000,000 - - - - ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กองสวัสดิการ
อาคารโรงเรียนเมอืง โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ เมอืงเพชรบรูณ์เปน็อาคาร ชีวติและส่งเสริมอาชีพ ชีวติและส่งเสริมอาชีพ สังคม
เพชรบรูณ์พร้อมงาน เปน็อาคารท าการศูนย์ ทีท่ าการศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ ผู้สูงอายุ เทศบาล ผู้สูงอายุ เทศบาล
จัดแสดงภายใน พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง เมอืงเพชรบรูณ์ มี เมอืงเพชรบรูณ์ มี

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อายุ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาคารที่ท าการ เพื่อ อาคารที่ท าการ เพื่อ
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ปฏบิติังานและจัด ปฏบิติังานและจัด

กจิกรรมเพิ่มขึน้ กจิกรรม
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงหอ้ง เพื่อปรับปรุงต่อเติมหอ้ง ปรับปรุงต่อเติมหอ้งน้ า- 200,000 - - - - บริเวณด้านหลังหอ บริเวณด้านหลังหอ กองสวัสดิการ
น้ า-หอ้งสุขารวม บริเวณ น้ า-หอ้งสุขารวม บริเวณ หอ้งสุขารวม บริเวณด้าน โบราณคดีเพ็ชรบรูณ์ โบราณคดีเพ็ชรบรูณ์ สังคม
ด้านหลังหอโบราณคดี ด้านหลังหอโบราณคดี หลังหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์ อนิทราชัย มหีอ้งน้ า- อนิทราชัย มหีอ้งน้ า-
เพ็ชรบรูณ์อนิทราชัย เพ็ชรบรูณ์อนิทราชัย อนิทราชัย ขนาด 4x6 ม. หอ้งสุขารวม เพื่อให้ หอ้งสุขารวมเพียงพอ

จ านวน 1 หลัง พร้อมเปล่ียน บริการประชาชนผู้มา เพื่อใหบ้ริการ
สุขภณัฑ์ ปกูระเบือ้งและทา ติดต่อราชการเพิ่มขึน้ ประชาชนผู้มาติดต่อ
สี ตามแบบแปลนแผนผัง ราชการ
เทศบาล

6 โครงการกอ่สร้างศูนย์ เพื่อกอ่สร้างศูนย์การเรียน จ้างเหมากอ่สร้างศูนย์การ - 4,900,000 4,900,000 4,900,000 - ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการ
การเรียนรู้เยาวชน รู้เยาวชน บริเวณบา้นพัก เรียนรู้เยาวชนบริเวณบา้น เยาวชนมอีาคาร เพื่อ เยาวชนมอีาคาร เพื่อ สังคม
บริเวณบา้นพักคลัง คลังจังหวัดเพชรบรูณ์ พักคลังจังหวัดเพชรบรูณ์ ปฏบิติังานและจัด ปฏบิติังานและจัด
จังหวัดเพชรบรูณ์ กจิกรรมเพิ่มขึน้ กจิกรรม
เฟส 1, เฟส 2
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

7 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จัดซ้ือครุภณัฑ์ ได้แก่ - 153,100 - - - การปฏิบัติงานมีความ การปฏิบัติงานมีความ กองสวัสดิการ
ของกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคมยิง่ขึน้ 1.ครุภณัฑ์ส านักงาน - 16,000 - - - สะดวก รวดเร็วและมี สะดวก รวดเร็วและมี สังคม

 - ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนดิ - 5,000 - - - ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพมากยิง่
บานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ ร้อยละ 80 ขึน้
 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - 11,000 - - -
จ านวน 2 ตู้
2.ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - 11,800 - - -
 - ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ - 5,900 - - -
จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองบนัทึกเสียง - 5,900 - - -
จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - 27,000 - - -
 - เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น - 13,000 - - -
จ านวน 1 เคร่ือง
 - ตู้เย็น จ านวน 1 เคร่ือง - 6,500 - - -
 - ตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเย็น - 7,500 - - -
จ านวน 1 เคร่ือง
4.ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 49,800 - - -
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 32,000 - - -
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
16,000  บาท
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - 17,800 - - -
หรือชนดิ LED ขาวด า ชนดิ
Network แบบที่ 1 
(28 หนา้/นาท)ี จ านวน 2
เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท
5.ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ - 48,500 - - -
ขนส่ง

 - รถจักรยานยนต์ - 48,500 - - -
จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ 749,000 - - - - การปฏิบัติงานมีความ การปฏิบัติงานมีความ กองสวัสดิการ
ยานพาหนะและขนส่ง กองสวัสดิการสังคมมี และขนสง่ ไดแ้ก่ สะดวก รวดเร็วและมี สะดวก รวดเร็วและมี สังคม

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 715,000 - - - - ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพมากยิง่
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ร้อยละ 80 ขึน้
ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ า
กว่า 110 กโิลวัตต์ ขับ
เคล่ือน 2 ล้อ แบบมชี่อง
ว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
 - หลังคารถบรรทุก ขนาด 34,000 - - - -
1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมลีาน จ้างเหมาปรับปรุงที่ท าการ - 500,000 - - - ประชาชนมพีื้นที่ไว้ ประชาชนได้รับความ กองสวัสดิการ
ที่ท าการชุมชน 9 อเนกประสงค์ เพื่อไว้ ชุมชน 9 ส าหรับออกก าลังกาย สะดวก มลีานอเนก- สังคม
(เกา้ดาวพัฒนา) ส าหรับออกก าลังกายและ  - งานกอ่สร้างลานอเนก- และจัดกจิกรรมต่างๆ ประสงค์ใช้ส าหรับ

จัดกจิกรรมต่างๆ พร้อม ประสงค์ ค.ส.ล. หนา 0.10 ในชุมชนเพิ่มมากขึน้ ออกก าลังกายและ
ติดต้ังไฟฟ้าและกล้องวงจร ม. ความกว้างประมาณ จัดกจิกรรมต่างๆ
ปิด เพือ่เพิม่ความปลอดภัย 25.00 ม. ความยาวประมาณ

และปอ้งกนัทรัพย์สินของ 27.00 ม. คิดเปน็พื้นที่ท า
ทางราชการ มใิหเ้กดิการ การไมน่อ้ยกว่า 570 ตร.ม.
เสียหาย  - งานติดต้ังเสาไฟฟ้าส่อง

สว่างชนดิหลอด LED 30
วัตต์ รวมจ านวน 5 ต้น
 - งานติดต้ังกล้องวงจรปดิ
รวมจ านวน 8 ตัว
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม 9 โครงการ - - 3,949,000 5,553,100 5,056,830 4,900,000 - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง จ้างเหมาซ่อมแซมและ - - 400,000 - - ส่ิงแสดงกลางแจ้ง ส่ิงแสดงกลางแจ้ง ส านักปลัด

ส่ิงแสดงกลางแจ้งภายใน ส่ิงแสดงกลางแจ้งภายใน ปรับปรุงส่ิงแสดงกลางแจ้ง ภายในอุทยาน ภายในอุทยาน เทศบาล
อุทยานวทิยาศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์ ภายในอทุยานวทิยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์หนองนารี วทิยาศาสตร์ ฝ่ายส่งเสริม
หนองนารี หนองนารี ใหม้ีสภาพ หนองนารี  ดังนี้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ หนองนารีอยู่ในสภาพ การทอ่งเที่ยว

ที่ใช้งานได้และรองรับ  - ไดโนเสาร์ งานและรับนักทอ่ง พร้อมใช้งานและรอง
นักทอ่งเที่ยวมาเข้าชม  - เคร่ืองท าน้ าร้อน/โคม เที่ยวมาเข้าชมเพิ่มขึ้น รับนักทอ่งเที่ยวที่มา

ไฟ พลังงานแสงอาทติย์ ร้อยละ 95 เข้าชม
 - กังหนัผลิตไฟฟา้
 - กังหนัพลังงานน้ า
 - กังหนัลมสูบน้ า
 - การเปล่ียนพลังงานศักย์

ใหเ้ปน็พลังงานจุลย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - คานโมเมนต้ัม
 - ชุดรอกต่างๆ
 - ความสัมพนัธข์องแขน
และขาน้ าหนัก
 - การลอยตัวของวตัถุ
ด้วยแรงดันน้ า
 - ไฮเปอร์โบลา
 - ลูกโลกหน้านักวทิยา-
ศาสตร์
 - เส้นเสียงในทอ่
 - นาฬิกาแดด 
 - ระบบสุริยะพร้อมปา้ย
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - จานกระซิบ
 - ปา้ยผังแผนที่แสดง
อทุยานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

รายละเอยีดตามประมาณ

การเทศบาลก าหนด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 โครงการซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมและปรับ จ้างเหมาซ่อมแซมและ - - 350,000 - - อาคารต่างๆ ภายใน อาคารต่างๆ ภายใน ส านักปลัด
อาคารภายในอุทยาน ปรุงอาคารภายในอทุยาน ปรับปรุงอาคารภายใน อุทยานวทิยาศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์ เทศบาล
วทิยาศาสตร์หนองนารี วทิยาศาสตร์หนองนารี อุทยานวทิยาศาสตร์ อยู่ในสภาพที่ใช้งาน อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ฝ่ายส่งเสริม

ใหอ้ยู่สภาพที่ใช้งานได้ดี หนองนารี  ดังนี้ ได้ดีและรองรับนกัทอ่ง ได้ดีและรองรับนกัทอ่ง การทอ่งเที่ยว
และรองรับนักทอ่งเที่ยว  - อาคารบรรพชีวี เที่ยวมาเข้าชมเพิ่มขึ้น เที่ยวมาเข้าชมเพิ่มขึ้น

มาเข้าชม  - อาคารเลเซอร์ ร้อยละ 95
 - อาคารเรือนกระจก
 - อาคารบา้นพลังงาน
รายละเอยีดตามประมาณ

การเทศบาลก าหนด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้คีรุภณัฑ์เพยีงพอ จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 88,000 - - - หอ้งประชุมหอ หน่วยงานของเทศบาล ส านักปลัด
โฆษณาและเผยแพร่ ต่อการปฏบิติังานในหอ้ง  - เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจค - 42,500 - - - วฒันธรรมนครบาล หน่วยงานรัฐ เอกชน เทศบาล

ประชุมหอวฒันธรรม เตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ เพชรบรูณ์มีความ ได้รับอ านวยความ ฝ่ายส่งเสริม
นครบาลเพชรบรูณ์เปน็ น้อยกวา่ 4,000 ANSI พร้อมในการปฏบิติั สะดวกในการใช้หอ้ง การทอ่งเที่ยว
ไปอย่างมีประสิทธภิาพ Lumens จ านวน 1 เคร่ือง งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ประชุมได้เปน็อย่างดี

 - จอภาพชนิดมอเตอร์ - 45,500 - - - มากยิ่งขึ้น
ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมุม
ไม่น้อยกวา่ 200 นิ้ว
จ านวน 1 จอ ส าหรับ
หอ้งประชุมหอวฒันธรรม
นครบาลเพชรบรูณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการจ้างท า เพื่อใหฝ่้ายส่งเสริมการ จ้างท าล้อลากเล่ือน - 500,000  - - - เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานมี เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน ส านักปลัด
ล้อเล่ือนอเนกประสงค์ ทอ่งเที่ยวมีครุภณัฑ์ อเนกประสงค์มขีนาดกว้าง ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพเพิ่ม เทศบาล

เพยีงพอต่อการปฏบิติั ประมาณ 2.50 เมตร ร้อยละ 80 มากขึ้น ฝ่ายส่งเสริม
งานและการปฏบิติังาน ยาวประมาณ 12.00 การทอ่งเที่ยว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมตร จ านวน 4 คันๆ ละ

125,000 บาท

รวม 4 โครงการ - - - 588,000 750,000 - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงหอ้งท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ปรับปรุงภายในหอ้งท างาน - - 500,000 - - เอกสารข้อมูลส าคัญ กองช่าง มีสถานที่ กองช่าง

กองช่าง สถานที่ท างานใหม้ีความ  - งานฝ้าเพดาน ของทางราชการ มี เก็บเอกสารข้อมูล
สะดวกเรียบร้อย สวยงาม  - งานติดต้ังระบบไฟฟา้ สถานที่เก็บที่ปลอดภัย ทีส่ าคัญได้เปน็อย่าง

ใหก้ับเจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน  - งานผิวพื้นปกูระเบื้อง และสะดวกในการ ดีและเกิดความ
และบริการประชาชนที่มา  - งานติดต้ังแผงกั้นส าเร็จรูป ค้นหา ได้เปน็อย่างดี ปลอดภัย ไม่มสูญหาย

ติดต่อประสานงาน  - งานครุภณัฑ์ชุดโต๊ะท างาน มากขึ้น ร้อยละ 80 มีความเป็นระเบียบ
เจ้าหน้าที่ โต๊ะ และเก้าอี้ เรียบร้อย ค้นหา
รายละเอียดตามแบบแปลน สะดวกรวดเร็ว
แผนผังเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ งานมีประสิทธภิาพ

มากขึ้น

รวม 1 โครงการ - - - - 500,000 - - - - -

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือเกา้อี้แถว เพื่อเปน็การอ านวยความ จัดซ้ือเก้าอี้แถวส าหรับผู้โดย - 106,000 - - - ผู้โดยสารได้รับความ มีเก้าอี้เพยีงพอแก่ ส านักปลัด

ส าหรับผู้โดยสารนั่งพกั สะดวกสบายใหแ้ก่ผู้โดย สารนั่งพกัคอย ขนาด 4 ที่นั่ง สะดวกสบาย และ การรองรับส าหรับ (สถานีขนส่ง)
คอย ขนาด 4 ที่นั่ง สารที่มาใช้บริการในขณะ ติดกัน โครงสร้างเหล็ก มีความพงึพอใจใน ผู้โดยสารที่มาใช้
ติดกัน นั่งพกัคอยรถโดยสาร แข็งแรง ที่รองนั่งและพนกัพงิ การใหบ้ริการของ บริการสถานีขนส่ง

ประจ าทางหรือนั่งพกัผ่อนหลังแผ่นเจาะรู ดัดขึ้น รูปหล่อ สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ อีกทั้งยังรู้สึกผ่อน
หย่อนใจอีกทั้งมีเก้าอี้ไว้ เปน็แผ่นเดียวกัน มีขนาด และพร้อมที่จะกลับ คลายในช่วงเวลา
รองรับผู้โดยสารในช่วง ความกวา้งไม่น้อยกวา่ 238 มาใช้บริการอีกเพิ่ม ที่นั่งพกัคอยรถ
เทศกาลวนัส าคัญและ ซม. x ลึกไมน่อ้ยกว่า 68 ซม. ขึ้น ร้อยละ 95 โดยสารประจ าทาง

วนัหยุดยาวติดต่อกัน x สูงไม่น้อยกวา่ 78 ซม. มากขึ้น
จ านวน 20 ตัว

            แผนงานพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 โครงการจัดซ้ือชุดรับ เพื่อใช้ในการรองรับแขก จัดซ้ือชุดรับแขก ขนาด 5 - 18,000 - - - ผู้ที่มาตรวจเยี่ยมมี มีชุดรับแขกไว้ ส านักปลัด
แขก ขนาด 5 ที่นั่ง ผู้ใหญ่ที่มาตรวจเยี่ยม ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด โดยมี ความพงึพอใจและ ส าหรับรับรองผู้มา (สถานีขนส่ง)

สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คุณลักษณะโครงสร้างไม้เนื้อ เปน็การอ านวย ตรวจเยี่ยมสถานี
แข็ง พื้นนั่งและพนักพงิไม้ ความสะดวกเพิ่ม ขนส่งผู้โยสารฯ
อัดตีแบบและดัดขึ้นรูป ตาม มากขึ้น ร้อยละ 95
แบบบฟุองน้ าอย่างดี หุ้มหนงั

PVC ประกอบด้วย
1. โซฟายาว ขนาด 3 ที่นั่ง
จ านวน 1 ตัว กวา้งไม่น้อย
กวา่ 180 ซม. ลึกไม่น้อย
กวา่ 80 ซม .สูงไม่น้อยกวา่
80 ซม.
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2. โซฟาเด่ียว ขนาด 1 ที่นั่ง
จ านวน 2 ตัว กวา้งไม่น้อย
85 ซม. ลึกไม่น้อยกวา่ 80
ซม. สูงไม่น้อยกวา่ 80 ซม.
3. โต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว

รวม 2 โครงการ - - - 124,000 - - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อพฒันาและส่งเสริม จัดอบรมคุณธรรม 50,000 50,000 55,000 55,000 55,000 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัด

จริยธรรมของผู้บริหาร ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร ได้รับการพฒันาและ สภาเทศบาล เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล จริยธรรมภายใต้หลัก สมาชิกสภาเทศบาล ส่งเสริมใหม้ีความรู้ พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ธรรมาภบิาลของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ความเข้าใจหลัก ลูกจ้างประจ า
ประจ า และพนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ ธรรมาภบิาลเพิ่มขึ้น และพนักงานจ้าง

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร้อยละ 70 ได้รับการพฒันา
ประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน 200 คน และเสริมสร้าง

ความรู้ด้าน
คุณธรรมภายใต้
หลักธรรมาภบิาล

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพ ฝึกอบรมเสริมสร้าง 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัด
ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน การปฏบิติังานของ ประสิทธิภาพการปฏบิติั ความเข้าใจ และ สภาเทศบาล เทศบาล
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา งานแกผู้่บริหาร สมาชิก ปฏบิติังานได้อย่าง พนักงานเทศบาล
เทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาล พนักงาน สภาเทศบาล พนักงาน มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจ า เทศบาล ลูกจ้างประจ า ร้อยละ 70 และพนักงานจ้าง
จ้างสังกัดเทศบาลเมือง และพนักงานจ้างสังกัด และพนักงานจ้างทั่วไป น าความรู้ไปใช้ใน
เพชรบรูณ์ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ พนกังานจ้างตามภารกจิ การปฏบิติังานได้

พนักงานจ้างเหมา อย่างมีประสิทธภิาพ
จ านวน 600 คน มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

3 โครงการส่งเสริมการพฒันา  - เพื่อจัดกิจกรรมเปน็ อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม  - เกิดสัมพนัธภาพ ส านักปลัด
ประชาธปิไตยและการ การบรูณาการท างานร่วม ประชาธปิไตยและการ ได้รับความรู้ ความ ที่ดีและเปน็การ เทศบาล
เลือกต้ัง กันระหว่างองค์กรปกครอง เลือกต้ังใหก้ับพนักงาน เข้าใจเกี่ยวกับ บรูณาการท างาน

ส่วนทอ้งถิ่นกับคณะกรรม เทศบาล พนักงานจ้าง ประชาธปิไตยและ ระหวา่งคณะกรรม
การการเลือกต้ัง ประชาชน จ านวน การเลือกต้ัง การการเลือกต้ัง
 - เพื่อใหค้วามรู้แก่ ไม่น้อยกวา่ 100 คน ร้อยละ 85 ประจ าจังหวดักับ
ประชาชน พนักงาน องค์กรปกครอง
เทศบาล พนักงานจ้าง ส่วนทอ้งถิ่น
เกี่ยวกับประชาธปิไตย  - ประชาชน
และการเลือกต้ัง พนักงานเทศบาล

พนกังานจ้าง มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

ประชาธปิไตย และ
การเลือกต้ัง น าไป
ปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

4 โครงการจัดงานวนัเทศบาล  - เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล จัดกิจกรรม เช่น จัดพธิี 80,000 80,000 40,000 40,000 40,000 พนักงานเทศบาล  - พนักงานเทศบาล ส านักปลัด
ได้เหน็ความส าคัญของ ทางพทุธศาสนา พธิีบวง พนักงานจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเห็นความ เทศบาล
วนัเทศบาล สรวงศาลพระภมูิเจ้าที่ พนักงานครูและ ส าคัญของวันเทศบาล

 - เพื่อเปน็การเผยแพร่ เทศบาลฯ ประชุมมอบ ประชาชนเหน็ความ ได้เปน็อย่างดี
ประชาสัมพนัธก์ิจกรรม นโยบายการปฏบิติังานฯ ส าคัญของวนัเทศบาล  - ประชาชนทราบ
ใหป้ระชาชนทราบทั่วกัน และมอบเกียรติบตัรแก่ ร้อยละ 80 การจัดกิจกรรม
 - เพือ่เปน็การเชิดชูเกียรติ ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ วนัเทศบาลทาง
ใหก้ับผู้ท าคุณประโยชน์ เทศบาลและพนักงาน ส่ือประชาสัมพนัธ์
ที่มีส่วนร่วมในการท างาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ได้เปน็อย่างดี
กับเทศบาลและเชิดชู ที่ปฏบิติังานดีเปน็แบบ  - ผู้ท าคุณประโยชน์
เกียรติใหแ้ก่พนักงาน อย่าง โดยมีผู้เข้าร่วม มีส่วนร่วมในการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กิจกรรม จ านวน ท างานกบัเทศบาลได้
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

ทีป่ฏบิัติงานดีเป็นแบบอยา่ง ไม่น้อยกวา่ 300 คน รับการเชิดชูเกียรติ

5 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม จัดอบรมใหค้วามรู้ 600,000 - - - - ผู้เข้ารับการอบรมมี ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านักปลัด
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองภาวะการเปน็ผู้น า ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้ ความเข้าใจ เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน เกี่ยวกับภาวะผู้น าและ ใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิก ภาวะผู้น าเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับภาวะผู้น า
เทศบาล และผู้น าชุมชน สามารถปฏบิติังานใน สภาเทศบาล พนักงาน สามารถปฏบิติังานได้ และสามารถน าไป
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ หน้าที่ได้อย่างถูกต้องมี เทศบาลและผู้น าชุมชน อย่างมีประสิทธภิาพ ปรับใช้ในการปฏบิติั

ประสิทธภิาพ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 งานได้อย่างมี
จ านวน 65 คน ประสิทธภิาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ 1. เพื่อติดต้ังเคร่ืองปรับ เพื่อสนับสนุนการลงทนุ 20,603,560 สามารถลดภาระการ เทศบาลสามารถ ส านักปลัด
การใช้พลังงานในหน่วยงาน อากาศประสิทธภิาพสูง ดังนี้ ใช้จ่ายค่าไฟฟา้และ ประหยัดพลังงานจาก เทศบาล
ภาครัฐเทศบาลเมือง และหลอดไฟฟา้ LED  - หลอด LED A6 E27 ลดการใช้พลังงาน การด าเนินโครงการ และกองช่าง
เพชรบรูณ์ ใหก้ับหน่วยงานที่ได้รับ bulb ไม่เกิน 7 วตัต์ ไฟฟา้ของเทศบาล ประมาณ 

อนุมัติงบประมาณ จ านวน 1,650 หลอด เมืองเพชรบรูณ์ดีมาก 1,434,329 หน่วย
2. เพื่อศึกษาการช่วยลด  - LED High Bay ไม่ ขึ้น ต่อปี
ค่าพลังงานไฟฟา้จากการ เกิน 100 วตัต์ จ านวน
เพิ่มประสิทธภิาพการใช้ 88 หลอด
พลังงานในหน่วยงานของ  - LED High Bay ไม่
รัฐ เกิน 200 วตัต์ จ านวน
3. เพื่อใช้เปน็ต้นแบบ 82 หลอด
แหล่งเรียนรู้ค้นควา้วจิัย  - LED Flood light
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

ที่เกี่ยวข้องใหก้บัคณาจารย์ ไม่เกิน 150 วตัต์
นักเรียนตลอดจนผู้สนใจ จ านวน 32 หลอด
ด้านพลังงานทดแทน  - LED Street light
บริเวณใกล้เคียง ไม่เกิน 100 วตัต์

จ านวน 655 หลอด
 - LED Tube (120 cm.)

ไม่เกิน 10 วตัต์
จ านวน 585 หลอด
 - LED Tube (120 cm.)

ไม่เกิน 18 วตัต์
จ านวน 6,455 หลอด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

 - LED High Bay ไม่
เกิน 100 วตัต์ จ านวน
88 หลอด
 - เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน Inverter
ไมต่่ ากว่า 12,000 บทียีู

จ านวน 11 ชุด
 - เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน Inverter
ไมต่่ ากว่า 18,000 บทียีู

จ านวน 13 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

 - เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน Inverter
ไมต่่ ากว่า 20,000 บทียีู

จ านวน 3 ชุด
 - เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน Inverter
ไมต่่ ากว่า 25,000 บทียีู

จ านวน 37 ชุด
 - เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน Inverter
ไมต่่ ากว่า 30,000 บทียีู

จ านวน 4 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

 - เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน Inverter
ไมต่่ ากว่า 33,000 บทียีู

จ านวน 4 ชุด
 - เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน Inverter
ไมต่่ ากว่า 40,000 บทียีู

จ านวน 1 ชุด
 - เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน Inverter
ไมต่่ ากว่า 44,000 บทียีู

จ านวน 57 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

3. ติดต้ังอุปกรณ์ วสัดุ
ครุภณัฑ์
4. ทดสอบการใช้อปุกรณ์

5. ตรวจรับมอบงาน
6. ติดตามประเมินผล
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม จัดฝึกอบรมฯ ใหแ้กค่ณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะผู้บริหารฯ คณะผู้บริหาร กอง
ปลูกจิตส านึกการปอ้งกัน มีความรู้และสร้างจิต ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ วชิาการฯ
และปราบปรามการทจุริต ส านึกและความตระหนัก พนักงานเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เร่ืองการทจุริตเปน็เร่ือง พนักงานจ้าง พนักงานครูฯ พนักงานจ้าง พนัก พนักงานจ้าง มีจิต

ไม่ดี และการปอ้งกัน จ านวน 500 คน งานครู มีความรู้ ส านึกในเร่ืองการ
รักษาประโยชน์ของรัฐ ความเข้าใจน าความ ทจุริตและปอ้งกัน
และสาธารณะ สร้างความ รู้ไปปฏบิติังานได้ รักษาประโยชน์
รู้สึกว่าเป็นเจา้ของท้องถิน่ อย่างถูกต้องตาม ของรัฐ และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ กฎระเบยีบของทาง ประพฤติปฏบิติั
การบริหารงานของทอ้งถิ่น ราชการและภมูิใจ ตนเปน็ข้าราชการ

ในการเปน็ข้าราชการ ที่ดีมุ่งรักษาผล
ทอ้งถิ่นของตนเอง ประโยชน์ของรัฐ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

8 โครงการอบรมความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความ จดัฝึกอบรมด้านกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน พนักงาน ประชาชน กอง
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เข้าใจด้านกฎหมายแก่ ใหแ้กป่ระชาชน พนักงาน เทศบาล และ พนักงานเทศบาล วชิาการฯ
ในชีวติประจ าวนั ประชาชน พนักงาน เทศบาล และพนักงานครู พนักงานครู มีความ และพนักงานครู

เทศบาล และพนักงานครู จ านวน 200 คน รู้ ความเข้าใจด้าน มีความรู้ ความ
กฎหมายเพิ่มขึ้น เข้าใจในเร่ือง
ร้อยละ 95 กฎหมายน าไปใช้

ในชีวติประจ าวนั
ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เพือ่ซ่อมแซมเสียงตามสาย จ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาซ่อม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เสียงตามสายมีสภาพ เสียงตามสายได้ กอง
เปล่ียนสายส่งสัญญาณ ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แซมเสียงตามสายและ ดีท าใหก้ารปฏบิติังาน รับการซ่อมแซม วชิาการฯ
เปล่ียน Line Mazzing ดีและมีประสิทธภิาพ อุปกรณ์ที่เส่ือมสภาพ ของเจ้าหน้าที่มี มีประสิทธภิาพใน
ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ ประชาชนได้รับข้อมูล ฯลฯ ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น การปฏบิติังานได้

ข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์ ดียิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

10 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่เทศบาล จัดอบรมให ้จนท. - - 150,000 150,000 150,000 เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับ เจ้าหนา้ที่เทศบาล กองคลัง
การปฏบิติังานด้านการคลัง เมืองเพชรบรูณ์ ได้รับ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ การอบรมมีความรู้ เมืองเพชรบรูณ์
ของเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ความเข้าใจและสามารถ ได้แก่ ผู้บริหารทอ้งถิ่น ความเข้าใจและ สามารถปฏบิติั

ปฏบิติังานด้านการคลัง พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง สามารถปฏบิติังาน งานการคลังได้
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ประจ า สมาชิกสภา ด้านการคลังได้ อย่างถูกต้องตาม

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ร้อยละ 90 ระเบยีบอย่างมี
จ านวน 100 คน ประสิทธภิาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

11 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่เทศบาล จัดอบรมให ้จนท. - - 150,000 150,000 150,000 เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับ เจ้าหนา้ที่สามารถ กองคลัง
การปฏบิติังานจัดเก็บรายได้ เมืองเพชรบรูณ์ ได้รับ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ การอบรมมีความรู้ ปฏบิติังานจัดเก็บ
ของเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ความรู้ ความเข้าใจงาน ได้แก่ ผู้บริหารทอ้งถิ่น ความเข้าใจและ รายได้อย่างมี

จัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง สามารถปฏบิติังาน ประสิทธภิาพและ
และสามารถปฏบิติังาน ประจ า สมาชิกสภา จัดเก็บรายได้ดี ถูกต้องตาม
จัดเก็บรายได้อย่างมี เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ระเบยีบฯ
ประสิทธภิาพ จ านวน 100 คน

รวม 11 โครงการ - - 22,733,560 2,530,000 2,795,000 2,795,000 2,795,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือสายพาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน จัดซ้ือสายพานล าเลียง - 50,000 - - - การก าจัดผักตบชวา ผักตบชวาและ ส านักปลัด

ล าเลียงวชัพชื การปฏบิติังานของ วชัพชื ขนาดความกวา้ง และวชัพชื มีความ วชัพชืลดลง แม่น้ า เทศบาล
เจ้าหน้าที่ในการก าจัด ไม่น้อยกวา่ 0.45 ม. รวดเร็วและมี คูคลอง และแหล่ง ฝ่ายปอ้งกันฯ
ผักตบชวาและวัชพชืต่างๆ ความยาวไม่น้อยกวา่ ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นน้ าสาธารณะใน
ในแม่น้ า คูคลองและ 8 ม. ความสูงประมาณ ร้อยละ 80 เขตเทศบาลเมือง
แหล่งน้ าสาธารณะ ใหล้ด 2.50 ม. โครงสร้างท า เพชรบรูณ์มีความ
ลง เกิดความสะอาดและ จากเหล็ก มีชุดสายพาน สะอาดและสวยงาม

สวยงาม ส าหรับล าเลียงวชัพชื เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 ตัว

รวม 1 โครงการ - - - 50,000 - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสุขาภบิาลอาหาร เพื่อใหผู้้ประกอบการ จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประกอบการร้าน ผู้ประกอบการร้าน กอง

และอาหารปลอดภยั ร้านอาหาร ร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหาร ร้านอาหาร อาหาร ร้านอาหาร สาธารณสุข
แผงลอย ตลาดสด มี ร้านอาหารแผงลอย แผงลอย ตลาดสด แผงลอย ตลาดสด
ความรู้ความเข้าใจและ ตลาดสด จ านวนประมาณ มีความรู้ความเข้าใจ ได้รับความรู้ด้าน
การพฒันาการ สุขาภบิาล100 คน การสุขาภบิาลอาหาร การสุขาภบิาล
อาหารและอาหารปลอด และอาหารปลอดภยั อาหารและอาหาร
ภยั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ปลอดภยัประชาชน

ได้รับการบริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

รวม 1 โครงการ - - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อบรมความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงาน ลูกจ้างฯ พนักงาน ลูกจ้างฯ กองช่าง

ผังเมืองรวม และ พ.ร.บ. เข้าใจด้านกฎหมาย แก่ กับผังเมืองรวมเทศบาลฯ และประชาชน และประชาชน
ควบคุมอาคารการตรวจ พนักงาน ลูกจ้างฯ และ ใหแ้ก่ประชาชน พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ
สอบอาคาร ประชาชน ลูกจ้างฯ จ านวนไม่น้อย ในเร่ืองผังเมืองรวม ในด้านกฎหมายเพิ่ม

กวา่ 100 คน เพิ่มขึ้น ขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมแซมตัว เพื่อใหตั้วอาคารโรงฆ่า จ้างเหมาซ่อมแซมตัว - 450,000 - - - มีตัวอาคารโรงฆ่า  - เจ้าหนา้ที่ปฏบิติั งาน

อาคารโรงฆ่าสัตวช์ุมชน สัตวช์ุมชน 14 อาคารโรงฆ่าสัตว ์ส่ิง สัตวม์ีสภาพที่ดีได้ งานได้อย่างมี โรงฆ่าสัตว์
14 คลองศาลา คลองศาลา มีสภาพที่ดี ประกอบต่างๆ ดังนี้ มาตรฐาน ประสิทธภิาพมาก กอง

ได้มาตรฐานแข็งแรงและ  - ซ่อมแซมตัวอาคาร ร้อยละ 80 ขึ้น สาธารณสุข
ถูกสุขลักษณะสุขาภบิาล ขนนาด 24x24 ม.  - ประชาชนปลอด

และเจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน  - งานฝ้าเพดานพื้นที่ ภยัในการบริโภค
ได้สะดวกรวดเร็ว ปลอด ไม่น้อยกวา่ 110 ตร.ม. เนื้อสัตว์มากขึ้น

ภยั งานมีประสิทธภิาพ  - งานปั้นลมหน้าจั่ว
มากขึ้น อาคาร กระเบื้องแผ่นเรียบ

 - ประชาชนได้รับความ จ านวน 1 แหง่
ปลอดภยัในการบริโภค
เนื้อสัตวม์ากยิ่งขึ้น

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

            แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

            แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานกรุตะแกรงลวดกัน
นกบริเวณเกล็ดระบาย
อากาศเมทสัชีทพร้อม
โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
300 ตร.ม.
 - งานกรุตะแกรงลวดกัน
นกบริเวณใต้ชายคาพร้อม

โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
100 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

            แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานประตูอลูมิเนียม
บานเปดิเดียว
ขนาด 0.90x2.00 ม.
จ านวน 3 บาน
 - งานประตูบานเล่ือน
เดียว ขนาด 2.10x2.00

ม. จ านวน 2 บาน
 - งานหน้าต่างบานเล่ือน
สลับ ขนาด 1.10x2.00
ม. จ านวน 1 บาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

            แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานทาสีน้ าพลาสติก
กึ่งเงา ภายในอาคารพื้นที่

รวมไม่น้อยกวา่ 450 ตร.ม.

 - งานระบบดวงโคมไฟ
ส่องสว่างภายใน ภายนอก

จ านวน 110 จุด
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด
เลขที่ 44/2561)

รวม 1 โครงการ - - - 450,000 - - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมปอ้งกัน เพื่อใหค้รูและนักเรียน จัดอบรมใหแ้ก่ครูและ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ครูและนักเรียน ครูและนักเรียน ส านักปลัด

และระงับอัคคีภยัใหก้ับ โรงเรียนในพื้นที่เขต นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ เทศบาล
โรงเรียนในพื้นที่เขต เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หลักการปอ้งกันและ หลักการปอ้งกันและ ฝ่ายปอ้งกันฯ
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ จ านวนไม่น้อยกวา่ ระงับอัคคีภยัเพิ่ม ระงับอัคคีภยัและ

หลักการปอ้งกันและ 100 คน มากขึ้น ร้อยละ 80 สามารถน าความรู้
ระงับอัคคีภยั ไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 โครงการฝึกอบรมปอ้งกัน เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล จัดอบรมใหแ้ก่พนักงาน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 พนักงานเทศบาลและ พนักงานเทศบาลและ ส านักปลัด
และระงับอัคคีภยัใหก้ับ และลูกจ้างสังกัดเทศบาล เทศบาลและลูกจ้างสังกัด ลูกจ้างสังกัดเทศบาล ลูกจ้างสังกัดเทศบาล เทศบาล
พนักงานเทศบาลและ เมืองเพชรบรูณ์ มีความรู้ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เมืองเพชรบรูณ์ เมืองเพชรบรูณ์ ฝ่ายปอ้งกันฯ
ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมือง ความเข้าใจหลักการปอ้งกนั จ านวนไม่น้อยกวา่ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ
เพชรบรูณ์ และระงับอัคคีภยั 100 คน ในหลักการป้องกนัและ ในหลักการปอ้งกัน

ระงับอัคคีภยัเพิ่มขึ้น และระงับอัคคีภยั
ร้อยละ 80 และสามารถน าไปใช้

ในชีวติประจ าวนัได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3 โครงการฝึกซ้อมแผนการ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีความรู้ ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เจ้าหน้าที่มีความรู้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ส านักปลัด
ดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภยั ความเข้าใจและทกัษะ และการกู้ชีพกู้ภยั ใหแ้ก่ ความเข้าใจและ ความเข้าใจและทกัษะ เทศบาล

ความช านาญในการออก เจ้าหน้าที่ในฝ่ายปอ้งกัน ทกัษะความช านาญ ความช านาญในการ ฝ่ายปอ้งกันฯ
ช่วยเหลือผู้ประสบ และรักษาความสงบ ในการออกช่วยเหลือ ออกช่วยเหลือ
สาธารณภยั ผู้ประสบสาธารณภยั ผู้ประสบสาธารณภยั

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4 โครงการฝึกทบทวน เพื่อฝึกทบทวนความรู้ ฝึกทบทวนใหก้ับสมาชิก 100,000 100,000 100,000 - 100,000 สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. ส านักปลัด
อาสาสมัครปอ้งกันภยั ความสามารถในการปฏบิติั อปพร. เทศบาลเมือง มีความรู้ ความ มีความรู้ ความ เทศบาล
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบ เพชรบรูณ์ สามารถในการช่วยเหลือ สามารถในการ ฝ่ายปอ้งกันฯ

สาธารณภยัต่างๆ ของ ผู้ประสบสาธารณภยั ช่วยเหลือผู้ประสบ
สมาชิก อปพร. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 สาธารณภยัต่างๆ

มีประสิทธภิาพเพิ่ม
มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5 โครงการฝึกอบรมอาสา  - เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสา จัดฝึกอบรมหลักสูตร - - - 180,000 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชาชนในเขต ส านักปลัด
สมัครปอ้งกันภยั สมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อปพร. ใหแ้ก่ประชาชน มีความรู้และทกัษะ เทศบาลได้รับการ เทศบาล
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และสร้างเครือข่ายพฒันา ในเขตเทศบาลเมือง ในการปอ้งกันและ ช่วยเหลือในด้าน ฝ่ายปอ้งกันฯ

ศูนย์ อปพร. ใหค้รบ เพชรบรูณ์ จ านวน 50 คน บรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยัต่างๆ
ร้อยละ 2 ของจ านวน และการช่วยเหลือ มีความรวดเร็ว และ
ประชากรในพื้นที่ ประชาชนเพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพเพิ่ม
 - เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 มากขึ้น
มีความรู้ และทกัษะ
สามารถออกช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภยัต่างๆ
ได้
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

6 โครงการจัดกจิกรรมบ าเพญ็ เพื่อสร้างจิตอาสาในการท าสมาชิก อปพร. เทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. ส านักปลัด
สาธารณประโยชน์ของ กิจกรรมบ าเพญ็สาธารณ- เมืองเพชรบรูณ์ ร่วมกัน มีจิตอาสาในการท า มีจิตอาสาในการท า เทศบาล
สมาชิก อปพร. ประโยชน์ใหก้ับสมาชิก ท ากิจกรรมบ าเพญ็ กิจกรรมบ าเพญ็ กิจกรรมบ าเพญ็ ฝ่ายปอ้งกันฯ

อปพร. (วนั อปพร.วนัที่ สาธาณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์
22 มีนาคม ของทกุปี) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

7 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพื่อปอ้งกันดูแลรักษา จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจร - 133,500 - - - การปอ้งกันดูแลรักษา การปอ้งกันดูแลรักษา ส านักปลัด
โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ทรัพย์สินและความปลอด ปดิ (CCTV) ส าหรับติดต้ัง ทรัพย์สินและความ ทรัพย์สินในอาคาร เทศบาล

ภยัใหก้ับอาคารสถานที่ ภายในอาคาร ปลอดภยัใหก้ับอาคารส านักงานเทศบาล ฝ่ายปอ้งกันฯ
ราชการในส านักงาน ความละเอียดไม่น้อยกวา่ สถานที่ราชการใน เมืองเพชรบรูณ์
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 2 ล้านพกิเซล รวมอปุกรณ์ ส านักงานเทศบาล มีความปลอดภยั

พร้อมการติดต้ังภายใน เมืองเพชรบณ์ู เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

อาคารส านักงานเทศบาล มีประสิทธภิาพเพิ่ม
เมืองเพชรบรูณ์ มากขึ้น ร้อยละ 80
จ านวน 16 ตัว

8 โครงการจัดซ้ือกล้อง  - เพื่อรักษาความปลอด จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจร - 500,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ ส านักปลัด
โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ภยัในชีวติและทรัพย์สินให้ ปดิ (CCTV) รวมอุปกรณ์ ปลอดภยัในชีวติและ ปลอดภยัในชีวติและ เทศบาล

กับประชาชนและนักทอ่ง พร้อมติดต้ังบริเวณจุด ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ฝ่ายปอ้งกันฯ
เที่ยวโดยใช้ระบบกล้อง เส่ียงในเขตเทศบาลเมือง ร้อยละ 80
โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) เพชรบรูณ์ จ านวน 5 ชุด
ในการเฝ้าระวงัการกระท า
ความผิด ตรวจจับการ
กระท าความผิด และบนัทกึ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ไวเ้ปน็หลักฐานในการ
ด าเนินคดี
 - เพื่อปอ้งกันและดูแล
รักษาความปลอดภยัใหก้ับ
สถานที่ราชการเขตชุมชน
และสถานที่ส าคัญในเขต
เทศบาล
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหร้ะบบกล้องโทรทศัน์ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้องโทรทศัน์ ระบบกล้องโทรทศัน์ ส านักปลัด
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจร วงจรปดิ (CCTV) ใช้งาน กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ วงจรปดิ (CCTV) ใช้ วงจรปดิ (CCTV) เทศบาล
ปดิ (CCTV) ในเขตเทศบาล ได้ดีมีคุณภาพและมี (CCTV) ในเขตเทศบาล งานได้ดีมีคุณภาพ ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ ฝ่ายปอ้งกันฯ
เมืองเพชรบรูณ์ ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น เมืองเพชรบรูณ์ และประชาชนได้รับ และมีประสิทธภิาพ

เกดิประโยชนก์บัประชาชน ประโยชน์จากกล้อง ในการสืบค้น ติดตาม
ได้อย่างสูงสุด ในการติดตามผู้กระท า ผู้กระท าความผิด

ความผิดเบื้องต้นได้ เบื้องต้นได้รวดเร็ว
อย่างมีประสิทธภิาพ มากยิ่งขึ้น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองนับ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัต่อ จัดซ้ือเคร่ืองนับเวลาถอย - - 496,000 - - ประชาชนที่ใช้รถ ประชาชนมีความ ส านักปลัด
เวลาถอยหลังชนิดหลอดไฟชีวติและทรัพย์สินของ หลังชนิดหลอดไฟ LED สัญจร ไป-มา บนทอ้ง ปลอดภยัในชีวติและ เทศบาล
LED ส าหรับการจราจร ประชาชนที่ใช้รถสัญจร 3 สี (แดง เหลือง เขียว) ถนน มคีวามปลอดภยั ทรัพยสินมากขึ้น ฝ่ายปอ้งกันฯ

ไป-มา บนทอ้งถนนในเขต ส าหรับการจราจรพร้อม ในชีวติและทรัพย์สิน
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ติดต้ัง มีขนาดความกวา้ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

ไม่น้อยกวา่ 100 ซม.
ความสูงไม่น้อยกวา่ 60
ซม. ท าจากวสัดุไม่เปน็
สนิม มีความแข็งแรง
จ านวน 8 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

11 โครงการจัดซ้ือตู้ควบคุม เพื่อเพิ่มความปลอดภยั จัดซ้ือตู้ควบคุมไฟสัญญาณ - - 460,000 - - ประชาชนที่ใช้รถ ประชาชนมีความ ส านักปลัด
สัญญาณไฟจราจร ต่อชีวติและทรัพย์สินของ จราจร รวมอปุกรณ์ พร้อม สัญจร ไป-มา บนทอ้งปลอดภยัในชีวติและ เทศบาล

ประชาชนที่ใช้รถสัญจร ติดต้ัง บริเวณส่ีแยกไฟฟา้ ถนนมีความปลอดภยั ทรัพย์สินมากขึ้น ฝ่ายปอ้งกันฯ
ไป-มา บนทอ้งถนนในเขต และส่ีแยกโรงพยาบาล ในชีวติและทรัพย์สิน
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เมืองเพชร จ านวน 2 ตู้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

รวม 11 โครงการ - - 685,000 1,318,500 1,641,000 765,000 685,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อรักษาความปลอดภยั ติดต้ังกล้องวงจรปดิ - 499,500 - - - ระบบรักษาความ ระบบรักษาความ กองสวสัดิการ

โฆษณาและเผยแพร่ และปอ้งกันทรัพย์สินของ (CCTV) ชนิดเครือข่าย ปลอดภยัและป้องกนั ปลอดภยัและปอ้งกัน สังคม
(กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ประชาชนมิใหเ้กิดการ ชุมชนที่ 1 นารีพฒันา ทรัพย์สินของ ทรัพย์สินของ
CCTV) ชุมชนที่ 1 สูญหาย จ านวน 10 ตัว ประชาชนดีมากขึ้น ประชาชนดีมากขึ้น
นารีพฒันา ร้อยละ 80

รวม 1 โครงการ - - - 499,500 - - - - - -

            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดชื้อกล้อง  -เพื่อใหก้ารปฏบิติังานหอ้ง จัดชื้อกล้องโทรทศัน์ - 400,000 - - - หอ้งปฏบิติังานมี ประชาชนและ ฝ่ายส่งเสริม

โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) แสดงต่างๆ ของหอโบราณ วงจรปดิ (CCTV)  ติดต้ัง ประสิทธภิาพในการ นักทอ่งเที่ยวมีความ การทอ่งเที่ยว
หอโบราณคดีเพช็รบรูณ์ คดีเพช็รบรูณ์อินทราชัย ภายในอาคาร พร้อม รองรับนักทอ่งเที่ยว ปลอดภยัในชีวติและ ส านักปลัด
อินทราชัย มีประสิทธภิาพในการรอง อุปกรณ์และติดต้ังหอ้ง และปอ้งกันการ ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น เทศบาล

รับนักทอ่งเที่ยวและปอ้งกันแสดงต่างๆ ของหอโบราณ สูญหายทรัพย์สิน
การสูญหายทรัพย์สินของ คดีเพช็รบรูณ์อินทราชัย ของทางราชการได้
ทางราชการ จ านวน ๔๐ จุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

รวม 1 โครงการ - - - 400,000 - - - - - -

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ซ่อมแซมทางเทา้ ค.ส.ล.เพื่อความสะดวกและ ซ่อมแซมทางเทา้ ค.ส.ล. 104,000 - - - - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยพระพทุธบาทช่วง ปลอดภยัใหก้ับประชาชน (ด้านซ้ายทาง) ขนาดหนา ความสะดวก ความสะดวก
แยกซอยพระพทุธบาท ในพื้นที่ในการเดินทางเทา้ 1.10 เมตร ความยาว ปลอดภยัเพิ่มขึ้น ปลอดภยัมีภมูิทศัน์
3 ถึงศูนย์สุขภาพชุมชน ประมาณ 89 เมตร ความ ร้อยละ 85 สวยงาม
คลองศาลา (ทั้ง 2 ฝ่ัง) กวา้งเฉล่ีย 0.90 - 1.10

เมตร (ด้านขวาทาง) หนา
0.10 เมตร ความยาวโดย
ประมาณ 72 เมตร ความ
กวา้งเฉล่ีย 0.70 - 2.70
เมตร รวมพื้นที่ท าการทั้ง
2 ด้าน ไม่น้อยกวา่ 2.30
ตารางเมตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 ปรับปรุงยกระดับถนน เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขัง ยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. 1,230,000 - - - - เพื่อความสะดวก ประชาชนพงึพอใจ กองช่าง
ผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นผิวจราจร และบริเวณ หนา 0.15 เมตร ขนาด และปลอดภยัของ น้ าไม่ทว่มขัง
พร้อมระบบระบายน้ า บา้นประชาชนในพื้นที่ ความกวา้งประมาณ 4 - 6 ประชาชน น้ าไม่
ถนนประตูดาว เมตร ความยาวประมาณ ทว่มขังร้อยละ 85

158 เมตร คิดพื้นที่ท าการ
ไมน่อ้ยกว่า 934 ตารางเมตร

(หักพื้นที่บ่อพัก) พร้อมระบบ

ระบายน้ า (รายละเอยีดตาม
แบบแปลนเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อความสะดวกและ ก่อสร้างระบบระบายน้ า 1,580,000 - - - - เพื่อความสะดวก ประชาชนพงึพอใจ กองช่าง
ซอยเพชรเจริญ 12 ปลอดภยัใหก้ับประชาชน วางทอ่ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า และปลอดภยั น้ าไม่ทว่มขัง
ก่อสร้างระบบระบาย ในพื้นที่เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความ ของประชาชน
วางทอ่ระบายน้ า ขังพื้นผิวจราจร ยาวประมาณ 352 เมตร น้ าไม่ทว่มขัง
ค.ส.ล. วางทอ่ลอด พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน ร้อยละ 85
เชื่อมต่อบอ่พกั ค.ส.ล. 45 บอ่ และวางทอ่ลอด

เชื่อมต่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 2.50 เมตร 
จ านวน 10 จุด พร้อมบอ่พกั

ค.ส.ล. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 ปรับปรุงถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก 1.ปรับปรุงถนนผิวจราจร 1,410,000 - - - - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลาดยางเปน็ ค.ส.ล. ความปลอดภยัใหแ้ก่ ลาดยางเปน็ ค.ส.ล. หนา ความสะดวก ความสะดวก
จากวดัประตูดาว ประชาชนที่ใช้เส้นทาง 0.15 เมตร ความกวา้ง ปลอดภยัเพิ่มขึ้น ปลอดภยัในการ
 - เชื่อมถนนผังเมือง ในการสัญจรไป - มา และ ประมาณ 9.00-10.30 ร้อยละ 85 คมนาคมและน้ า
รวมสาย ง.2 ไม่ใหน้้ าทว่มขัง เมตร ความยาวประมาณ ไม่ทว่มขัง ถนนมี

182.00 เมตร คิดเปน็ ความมั่นคงแข็งแรง
พื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่ ได้มาตรฐาน
1,677 ตารางเมตร
2.ปรับปรุงถนนผิวจราจร
เชื่อมทางเข้าบา้น ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร คิดเปน็
พื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

223 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่ออ านวยความสะดวก 1.ยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. 450,000 - - - - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยประชาพฒันา 4 ความปลอดภยัแก่ หนา 0.15 เมตร ความสะดวก ความสะดวก
(แดนสนธยา) ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน ความกวา้งประมาณ ปลอดภยัเพิ่มขึ้น ปลอดภยัในการ

การสัญจรไป-มา และ 3.00 - 4.00 เมตร ร้อยละ 85 คมนาคมและน้ า
น้ าไม่ทว่มขังผิวจราจร ความยาวประมาณ ไม่ทว่มขังผิวจราจร

135.00 เมตร คิดเปน็
พื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่
463.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

6 ปรับปรุงถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก 1.ปรับปรุงถนนผิวจราจร 3,285,000 - - - - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ค.ส.ล. พร้อมระบบ ความปลอดภยัแก่ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความสะดวก ความสะดวก
ระบายน้ า ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน ความกวา้งประมาณ ปลอดภยัเพิ่มขึ้น ปลอดภยัในการ
ซอยสามัคคีชัย 7 การสัญจรไป-มา และ 4.00 - 5.00 เมตร ร้อยละ 85 คมนาคมและน้ า

น้ าไม่ทว่มขัง ความยาวประมาณ ไม่ทว่มขัง
497.00 ตารางเมตร
(หกัพื้นที่บอ่พกัแล้ว)
พร้อมระบบระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร และบอ่พกั
ค.ส.ล. จ านวน 66 บอ่
ความยาวประมาณ 527 
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เมตร (ความยาวรวมบ่อพัก)
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลก าหนด)

7 ก่อสร้างถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนผิวจราจร 61,000 - - - - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ค.ส.ล. ความปลอดภยัแก่ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความสะดวก ความสะดวก
ซอยสวา่งพฒันา 1 ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน ความกว้างประมาณ 2.00- ปลอดภยัเพิ่มขึ้น ปลอดภยัในการ

การสัญจรไป-มา และ 3.00 เมตร ความยาว ร้อยละ 85 คมนาคมและน้ า
น้ าไม่ทว่มขัง ประมาณ 38.00 เมตร ไม่ทว่มขัง

คิดเปน็พื้นที่ท าการไม่น้อย
กวา่ 89.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงทางเทา้ ปรับปรุงทางเทา้ ค.ส.ล. 210,000 - - - - ประชาชนที่ใช้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนเทพาพฒันา ค.ส.ล. ช ารุดเสียหาย ขนาดกวา้ง 0.85 - 1.00 ทางเทา้ ได้รับ ความสะดวก
(ช่วงสะพานวดัภูเขาดิน- เส่ือมสภาพใหแ้ก่ เมตร หนา 0.10 เมตร ความสะดวกเพิ่ม ปลอดภยั มีความ
สามแยกถนนประชาสิทธิ์) ประชาชนที่ใช้ทางเทา้ พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ ขึ้น ร้อยละ 85 เปน็ระเบยีบ เรียบ

ได้รับความปลอดภยั 294 ตารางเมตร ร้อยสวยงาม มีความ
(รวม 2 ฝ่ัง) พร้อมคันหนิ มั่นคงแข็งแรงได้
ค.ส.ล.ขนาด 0.15x0.20 มาตรฐาน
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 314 เมตร (รวม 2 ฝ่ัง) 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

9 ปรับปรุงระบบระบาย เพื่ออ านวยความสะดวก ปรับปรุงระบบระบายน้ า 948,000 - - - - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ าพร้อมผิวจราจร ความปลอดภยัใหแ้ก่ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ความสะดวก ความสะดวก
ค.ส.ล. ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ซอยพระพทุธบาท 7 ปลอดภยัเพิ่มขึ้น ปลอดภยัในการ
ซอยพระพทุธบาท 7 ในการสัญจรไป-มา และ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ร้อยละ 85 คมนาคมและน้ า

น้ าไม่ทว่มขัง 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกั ไม่ทว่มขัง
ค.ส.ล. 35 บอ่ ความยาว
รวมไม่น้อยกวา้ 226 เมตร
และทอ่ลอด ค.ส.ล. เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ านวน 3 จุด 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

10 ก่อสร้างถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนผิวจราจร 176,000 - - - - ซอยร่วมใจพฒันา ประชาชนได้รับ กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ ความปลอดภยัใหแ้ก่ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพฒันา (ด้านใน) มีถนนพื้น ความสะดวก 
พฒันา (ด้านใน) ประชาชนที่ใช้เส้นทาง (ด้านใน) หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร ค.ส.ล. ปลอดภัย น้ าไม่ท่วม

สัญจรไป - มา กวา้งประมาณ 3.00 เมตร เพิ่มขึ้น เพื่อให้ ขังเส้นทางดังกล่าว
ยาวประมาณ 72.00 ประชาชนได้สัญจร

เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ ไป-มาได้ สะดวก
210.00 ตารางเมตร ปลอดภยัเพิ่มขึ้น
(รายละเอียดตามแบบ ร้อยละ 85
แปลนเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

11 ก่อสร้างทางผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก ก่อสร้างทางผิวจราจร - 300,000 - - - ประชาชนพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ค.ส.ล.พร้อมระบบ ความปลอดภยัใหแ้ก่ ค.ส.ล. ความกวา้งประมาณ ได้รับความสะดวก ความสะดวก น้ าไม่
ระบายน้ า ประชาชนที่ใช้เส้นทาง 2.50 เมตร ยาวประมาณ และปลอดภยั ทว่มขังผิวจราจร
ซอยประชาอุทศิ 1 สัญจรไป - มา 74 เมตร หนาประมาณ เพิ่มขึ้น และบริเวณที่อยู่

0.15 เมตร รวมพื้นที่ ร้อยละ 85 อาศัยของชุมชนใน
ท าการไม่น้อยกวา่ 148 พื้นที่มีภมูิทศัน์ที่
ตารางเมตร (หกัพื้นที่ราง สวยงามและ
ระบายน้ าออกแล้ว) ส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น
พร้อมรางระบายน้ าตัวยู
ค.ส.ล. ความยาว 74
เมตร และฝาปดิราง ค.ส.ล.
(รายละเอียดตามแบบ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แปลนเทศบาลก าหนด)

12 ก่อสร้างทางผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก ก่อสร้างทางผิวจราจร - 110,000 - - - ประชาชนพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยคลองสาน ความปลอดภยัใหแ้ก่ ค.ส.ล. ความกวา้งประมาณ ได้รับความสะดวก ได้ใช้เส้นทางที่ได้
พฒันา 2 (ด้านใน) ประชาชนที่ใช้เส้นทาง 3 เมตร ยาวประมาณ และปลอดภยั มาตรฐานมีความ

สัญจรไป - มา 50 เมตร หนาประมาณ เพิ่มขึ้น ปลอดภยัและสภาพ
0.15 เมตร รวมพื้นที่ ร้อยละ 85 แวดล้อมที่ดีขึ้น
ท าการไม่น้อยกวา่ 150
ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

13 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังผิว ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู - 225,000 - - - ประชาชนพอใจ น้ าไม่ท่วมขังผิวจราจร กองช่าง
ตัวยู ค.ส.ล. จราจรและบริเวณที่อยู่ ค.ส.ล. ขนาดกวา้งภายใน ได้รับความสะดวก และบริเวณที่อยูอ่าศัย

ซอยน้ าใจพฒันา อาศัยของประชาชนใน 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย และปลอดภยั ของชุมชนในพื้นที่
(ด้านใน) พื้นที่ให้ได้รับความสะดวก 0.30 - 1.00 เมตร เพิม่ขึ้นร้อยละ 85 มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม

และปลอดภยั ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ และส่ิงแวดล้อมดีขึน้

77 เมตร พร้อมฝาปดิราง
ค.ส.ล. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลก าหนด)

รวม 13 โครงการ - - 9,454,000 635,000 - - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังราวเหล็กลูกฟกู เพื่อความปลอดภยัและลด ติดต้ังราวเหล็กลูกฟกู - 420,000 - - - ประชาชนมีความ ผู้ใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง

GUARD RAIL กันตก อบุัติเหตุให้กบัผู้ใชเ้ส้นทาง GUARD RAIL กันตก สะดวกปลอดภยั ไป - มา มีความ
พร้อมระบบไฟฟา้ส่อง สัญจรไป - มา ยามค่่าคืน จ่านวน 3 แหง่ ความยาว ในการใช้เส้นทาง พงึพอใจในความ
สวา่งบริเวณสะพาน รวมประมาณ 56 เมตร สัญจรไป - มา ปลอดภยัและลด
วดัโพธิเ์ย็นถึงรอยต่อ ติดต้ังปา้ยเคร่ืองหมาย ร้อยละ 90 การสูญเสียต่อชีวติ
ถนนสนามชัย จราจรเตือนจ่านวน 2 ชุด และทรัพย์สิน

และติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง
จ่านวน 10 ชุด ตู้ควบคุม
ระบบไฟฟา้ 1 ชุด พร้อม
สายไฟฟา้และอุปกรณ์
ติดต้ัง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลก่าหนด)

รวม 1 โครงการ - - - 420,000 - - - - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นขนส่งและการจราจร)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหค้รูและนักเรียน ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ - 63,500 - - - ครูและนักเรียน ครูและนักเรียน กองการศึกษา

ศาลาและต่อเติมร้ัว มีศาลากนัแดด กนัฝน และ และต่อเติมร้ัว ค.ส.ล. แบบ มีศาลากันแดด มีศาลากันแดด รร.ท.1
โรงเรียนเทศบาล 1 มีความปลอดภยั โปร่ง ขนาดความยาวไม่น้อย กันฝนและมีความ กันฝนและมีความ
(บา้นในเมือง) กวา่ 5.5 เมตร ปลอดภยั ปลอดภยั

(ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาล)

รวม 1 โครงการ - - - 63,500 - - - - - -

            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงภมูิทศัน์จัด เพื่อปรับปรุง บ ารุง รักษา  - งานปรับพื้นที่ ปรับปรุง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สวนสาธารณะ ประชาชน และ กองช่าง

สวนไม้ดอกไม้ประดับ ความสะอาด ภายในสวน สภาพดิน งานทางเดินภายใน สวยงาม ร่มร่ืน นักทอ่งเที่ยว ทั้งใน
ภายในสวนอุทยาน สาธารณะหนองนารี ใหดู้ สวนสาธารณะฯ สะอาดเพิ่มขึ้น จังหวดัและต่าง
วทิยาศาสตร์ ร่มร่ืน สวยงาม และอยู่ใน  - งานปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ร้อยละ 85 จังหวดัมีสถานที่

สภาพที่ดี ใช้เปน็สถานที่ ประดับตามจุดที่ก าหนด ออกก าลังกาย
พกัผ่อน ออกก าลังกาย งานประติมากรรมบางส่วน และมสีถานที่พักผ่อน

ของประชาชน  - งานสาธารณูปโภคภายใน หย่อนใจมากขึ้น
สวน เช่น ระบบส่งน้ า ระบบ
รดน้ า ระบบไฟฟา้
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 ปรับปรุงภมูิทศัน์ศาลา เพื่อพฒันาสถานที่พกัผ่อน ปรับปรุงภมูิทศัน์ศาลากลาง 500,000 - - - - มแีหล่งท่องเที่ยวเชิง เปน็สถานที่พกัผ่อน กองช่าง
กลางน้ าสระกลางเมือง หย่อนใจใหม้ีความมั่นคง น้ าสระกลางเมือง นเิวศนท์ั้งทางบกและ และทอ่งเที่ยวของ

แข็งแรง ปลอดภยั และ  - งานโครงสร้าง ทางน้ า ที่สร้างรายได้ จังหวดัเชิงนิเวศน์
สวยงามยิ่งขึ้น  - งานในส่วนประกอบอื่นๆ ใหแ้ก่ชุมชนเพิ่มขึ้น ที่ได้รับการพฒันา

ของอาคาร ร้อยละ 85 ฟื้นฟอูย่างยั่งยืน
 - งานทาสี
(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 ปรับปรุงน้ าพหุนองนารี เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว  - ปรับปรุงน้ าพุ 500,000 - - - - มแีหล่งท่องเที่ยวเชิง เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว กองช่าง
ใหม้ีความสวยงามโดดเด่น  - ระบบไฟฟา้ นเิวศนท์ั้งทางบกและ ของจังหวดัที่ได้รับ
เปน็ที่รู้จักอย่างกวา้งขวาง  - ระบบปั๊มน้ าและอุปกรณ์ ทางน้ า ที่สร้างรายได้ การพฒันาฟื้นฟู
ในนาม "สวนสาธารณะ ส่วนอื่นๆ ใหแ้ก่ชุมชนเพิ่มขึ้น สภาพอย่างยั่งยืน
หนองนารี" (รายละเอียดตามแบบแปลน ร้อยละ 85

แผนผังเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์)

รวม 3 โครงการ - - 1,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงภมูิทศัน์ก่อ เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน เทลาน ค.ส.ล. (ด้านซ้ายทาง) 700,000 - - - - การปรับปรุงพื้นที่ มีสถานที่ออก กองช่าง

สร้างลานอเนกประสงค์ หย่อนใจ ออกก าลังกาย ความหนา 0.10 เมตร ใหเ้ปน็ลานอเนก- ก าลังกายของคน
ค.ส.ล. บริเวณคลอง จัดท ากิจกรรมส่วนรวม ความกวา้งประมาณ 3.00 - ประสงค์เพื่อใช้ท า ในชุมชนและ
ศาลา จากสะพาน ในชุมชน 9.00 เมตร ความยาว กิจกรรมสันทนาการ ประชาชนชุมชน
พฒันา 11 ถึงสะพาน ประมาณ 232 เมตร พื้นที่ ต่างๆ ของคนใน ใกล้เคียง
พฒันา 6 (ทั้ง 2 ฝ่ัง) ท าการไม่น้อยกวา่ 950 ชุมชน

ตารางเมตร เทลาน ค.ส.ล. 
(ด้านขวาทาง) หนา 0.10 

เมตร ความยาวประมาณ

263 เมตร พื้นที่ท าการไม่น้อย

กวา่  750 ตารางเมตร รวม
พื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่
1,690 ตารางเมตร (รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)

รวม 1 โครงการ - - 700,000 - - - - - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างดาดคอนกรีต เพื่อปอ้งกันน ้ากัดเซาะ ดานคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 85,000 - - - - สามารถปอ้งกัน ปอ้งกันตล่ิงพงั กองช่าง

ค.ส.ล. ปอ้งกันการ คอสะพาน ค.ส.ล. และ เฉล่ีย 0.10 เมตร ความกว้าง ตล่ิงพังและวชัพืช และท้าใหภ้มูิทศัน์
กัดเซาะ วชัพชืที่ขึ นอยู่บริเวณริม ทั ง 2 ฝ่ัง ประมาณ -4 เมตร ไม่ปกคลุม สวยงามและ
(บริเวณสะพานพฒันา คลอง ความยาวทั ง 2 ฝ่ัง รวม ร้อยละ 90 สะอาด
11 ข้าง ร.ร.ท. 1) ประมาณ 40 เมตร พื นที่ท้า

การไม่น้อยกวา่ 140 
ตารางเมตร

รวม 1 โครงการ - - 85,000 - - - - - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นระบบระบายน้้า)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงฝายกั้นน้้า เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ใน ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 300,000 - - - - ในชุมชนมีน้้าใช้ เพื่อใหเ้ปน็แหล่ง กองช่าง

บริเวณหอวฒันธรรม ฤดูแล้งและเปดิ-ปดิ เพิ่มเติม ขนาดประมาณ ตลอดปมีคุีณภาพ กักเก็บน้้าและเปน็
นครบาลเพชรบรูณ์ ระบายน้้าปรับระดับ กวา้ง 1.20 เมตร สูง 1.50 ชีวติที่ดีและมี สถานที่ทอ่งเที่ยว

ปอ้งกันน้้าทว่มในฤดูฝน เมตร ยาว 1.50 เมตร ภมูทิศันท์ี่สวยงาม พกัผ่อนหย่อนใจ
จ้านวน 3 ช่อง พร้อมประตู เพิ่มขึ้น อีกแหง่หนึ่งของ
เปดิ - ปดิ ร้อยละ 85 ชุมชน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้้าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้้าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2 กอ่สร้างอาคารระบาย เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ใน ก่อสร้างอาคารระบายน้้า - 7,110,000 - - - ประชาชนในพื้น สร้างเศรษฐกิจ กองช่าง
น้้า คลองศาลา ฤดูแล้งและบริหารจัดการ คลองศาลา พร้อมส่ิง ที่มีน้้าอุปโภค สร้างรายได้ใหก้ับ
ช่วงกม.1+637 ระดับน้้าในพื้นที่ให้เพียงพอ ประกอบ บริโภคอย่าง ชุมชนเปน็สถานที่
(บริเวณชุมชนที่ 14)  - งานประตูระบายน้้า เพยีงพอ ระบบ ทอ่งเที่ยวพกัผ่อน

ขนาดประมาณ 2.25x นิเวศน์มีความ หย่อนใจ
2.25 เมตร จ้านวน อุดมสมบรูณ์
3 บาน ร้อยละ 90
 - งานผิวจราจร ค.ส.ล.
ความหนาประมาณ 0.15
เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
160 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้้าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - งานติดต้ังราวกันตก
ทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 48 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ส้านักงานโยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวดัเพชรบรูณ์)

รวม 2 โครงการ - - 300,000 7,110,000 - - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อเพิ่มแสงสวา่งใหก้ับ เพื่อติดต้ังโคมไฟฟา้ส่อง 500,000 - - - - มีความปลอดภยั ประชาชนปลอดภยั กองช่าง

บริเวณริมคลอง หลัง บริเวณพื้นที่ ใหเ้กิดความ สวา่ง หลอด LED ขนาด ในชีวติและทรัพย์สิน และพงึพอใจ
ร.ร.ท. 1 - ไปวดัพระแก้ว ปลอดภยัต่อชีวติและ 30 w พร้อมเสาดวงโคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
(ด้านขวาทาง) ทรัพย์สินของประชาชน เหล็กกันสนิมขนาดเส้น

ที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนี้ ผ่าศูนย์กลาง 4" ความ
ยามค่่าคืน สูงไม่น้อยกวา่ 6.00 ม.

เชื่อมต่อเดินระบบสาย
ไฟฟา้และอุปกรณ์ติดต้ัง
จ่านวน 21 ชุด พร้อมตู้
ควบคุมระบบ จ่านวน
1 ชุด (ตามแบบแปลน
เทศบาลก่าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2 ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อเพิ่มแสงสวา่งใหก้ับ เพื่อติดต้ังโคมไฟฟา้ส่อง 494,000 - - - - มีความปลอดภยัใน ประชาชนปลอดภยั กองช่าง
บริเวณสะพานในเขต บริเวณพื้นที่ใหเ้กิดความ สวา่งหลอด LED ขนาด ชีวติและทรัพย์สิน และพงึพอใจ
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ปลอดภยัต่อชีวติและ 30 W พร้อมเสาดวงโคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

ทรัพย์สินของประชาชน เหล็กกนัสนมิ ขนาดเส้นผ่า

ยามค่่าคืน ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูง
ไม่น้อยกวา่ 5 เมตร
เชือ่มต่อเดินระบบสายไฟฟ้า

และอุปกรณ์ จ่านวน 32 
ชุด (ตามแบบแปลน
เทศบาลก่าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

3 ปรับปรุงไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหส้วนสาธารณะ ปรับปรุงไฟฟา้ส่องสวา่ง - 400,000 - - - เพิ่มแสงสวา่งใหก้ับ มีพื้นที่พกัผ่อน กองช่าง
บริเวณลานอเนกประสงค์ หนองนารีมีแสงสวา่ง รายละเอียด ดังนี้ พื้นที่สวนสาธารณะ หย่อนใจเพิ่มขึ้น
และลานจอดรถสวน เพยีงพอใหเ้ปน็ที่พกัผ่อน 1.งานระบบไฟฟา้แสง หนองนารีใหม้ีความ ยามค่่าคืน มีความ
รุกขชาติ หนองนารี หย่อนใจในยามค่่าคืน สวา่ง (พลังงานแสงอาทิตย)์ ปลอดภยัแก่ชีวติและ สะดวกและปลอดภัย

ของประชาชนมีความ จ่านวน 48 จุด ทรัพยสิ์นของประชาชน ส่าหรับนักท่องเทีย่ว

ปลอดภยัต่อชีวติและ 2.งานระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ที่มาพกัผ่อนหย่อนใจ และประชาชนใน
ทรัพย์สิน ที่ใช้กระแสไฟฟา้ จ่านวน และมีภมูิทศัน์ที่ พื้นที่

13 จุด สวยงามเพิ่มขึ้น
3.ตู้ควบคุมระบบไฟฟา้ ร้อยละ 85
จ่านวน 3 ตู้ พร้อมงาน
วางทอ่เดินสายไฟฟา้
งานร้อยทอ่สายไฟฟา้และ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ชุดแปลงกระแสไฟฟา้
รวมถึงอุปกรณ์ติดต้ังทั้ง
ระบบ

4 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้ - - 10,000,000 - - เพิ่มแสงสวา่งใหก้ับ มีพื้นที่รองรับการ กองช่าง
LED ในเขตเทศบาลเมือง การทอ่งเที่ยวของจังหวดั ส่องสวา่ง LED พื้นที่เส้นทางถนน ทอ่งเที่ยวที่มีแสง
เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ รายละเอียด ดังนี้ ในเขตเทศบาลใหม้ี สวา่งเพยีงพอและ

2.เพื่อพฒันาและยกระดับ 1.ซุ้มประตูนครบาลฯ ความปลอดภยัแก่ ทั่วถึงยามค่่าคืนที่
โครงสร้างพื้นฐานใหม้ี สามแยกโรงแรมบรูพา ชีวติและทรัพย์สิน สะดวกมีมาตรฐาน
มาตรฐานรองรับการ ถึงสามแยกโรงเรียน ของประชาชน และ
ทอ่งเที่ยวใหม้ีแสงสวา่ง เทศบาล 2 (วดัภเูขาดิน) มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม
เพยีงพอและทั่วถึง ติดต้ังทั้ง 2 ฝ่ัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 85
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.สามแยกสาธารณสุข
จังหวดัถึงส่ีแยกตลาด
ดาวเฮง ติดต้ังทั้ง 2 ฝ่ัง
3.ส่ีแยกธนาคารกรุงเทพ
ถึงทางเข้าตลาดโพธิจ์ันทร์
ติดต้ังทั้ง 2 ฝ่ัง
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

5 พฒันาประสิทธภิาพการ เพื่อใหป้ระชาชนชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง LED - 3,000,000 - - - ประชาชนในชุมชน ประชาชน ชุมชน กองช่าง
จราจรเพื่อความปลอดภยั ในเขตเทศบาลได้มีแสงสวา่ง ในชุมชน รายละเอียดดังนี้ ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลมี
ในชีวติและทรัพย์สิน ทั่วถึงและมีความปลอดภยั  -ชุมชนที่ 1 ถ.รัฐวฒันา มีความพงึพอใจและ แสงสวา่งเพยีงพอ

ในชีวติและทรัพย์สิน ติดต้ัง 1 ฝ่ัง จ่านวน 21 ชุด มีความปลอดภยัใน สะดวกในการสัญจร

 -ชุมชนที่ 2 ถ.พี่นอ้งพฒันา ชีวติและทรัพย์สินมาก และเกิดความ
ติดต้ัง 1 ฝ่ัง จ่านวน 21 ชุด ยิ่งขึ้น ปลอดภยัในชีวิตและ

 -ชุมชนที่ 3 ถ.มเีดชพฒันา- ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้
บา้นเด่น ติดต้ัง 1 ฝ่ัง
จ่านวน 21 ชุด
 -ชุมชนที่ 4 ถ.ประชาพัฒนา-

ซอยแดนสนธยา ติดต้ัง 1 ฝ่ัง

จ่านวน 21 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 -ชุมชนที ่8 ซอยศาลเจา้แม่-

ถนนก่าแพงเมืองพฒันา
ติดต้ัง 1 ฝ่ัง จ่านวน 21 ชุด

 -ชุมชนที ่14 ซอยพระพุทธบาท

ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์
ติดต้ัง 1 ฝ่ัง จ่านวน 21 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์ก่าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

6 ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อเพิ่มไฟฟา้แสงสวา่ง ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง - 499,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง
เสา High Mast บริเวณหอ ใหก้ับบริเวณพื้นที่ลาน เสา High Mast สูงประมาณ สะดวกปลอดภยั มีลานอเนกประสงค์

โบราณคดีเพช็รบรูณ์ อเนกประสงค์ในการจัดท่า 15 เมตร จ่านวน 1 ต้น ในชีวติและทรัพย์สิน มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
อินทราชัย กิจกรรมและเกิดความ พร้อมโคมไฟ LED Flood เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ในการจัดท่ากิจกรรม

ปลอดภยัต่อชีวติและ Light ขนาด 240 W สันทนาการมากขึน้
ทรัพย์สินของประชาชน จ่านวน 6 ชุด และได้รับความ
ยามค่่าคืน  - ฐานราก ค.ส.ล.1 ฐาน ปลอดภยัในยาม

 -ชุดควบคุมระบบไฟฟา้ ค่่าคืน
1 ชุด และสายไฟฟา้
อุปกรณ์ติดต้ัง
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก่าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

7 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบ  - ปรับปรุงระบบไฟฟา้ - 460,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง
ส่องสวา่งพลังงานแสง ไฟฟา้ใหไ้ด้มาตรฐาน แสงสวา่งพลังงานแสง สะดวกปลอดภยั รอบสระกลางเมือง
อาทติย์เปน็ระบบพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ อาทติย์ จ่านวน 35 ต้น ในชีวติและทรัพย์สิน มีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ไฟฟ้าบริเวณสระกลางเมือง ซ่อมบ่ารุงรักษา พร้อมส่ิงประกอบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ได้มาตรฐานการ
ถึงลานกฬีาหน้าสถานีขนส่ง  - แปลงระบบกระแสไฟฟ้า ซ่อมบ่ารุงรักษาช่วย

 - เดินสายไฟฟา้ร้อยทอ่ ประหยัดค่าใช้จ่าย
 - ตู้ควบคุมระบบ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก่าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

8 พฒันาประสิทธภิาพการ เพื่ออ่านวยความสะดวก ปรับปรุงพร้อมติดต้ังระบบ - 10,000,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ กองช่าง
จราจรบริเวณถนนบรูกรรม และปลอดภยัในชีวติและ ไฟฟา้แสงสวา่ง เสาโครง สะดวกปลอดภยั พึงพอใจได้รับความ

โกวทิ ทรัพย์สินของประชาชน เหล็กแบบโมเดิร์น ความสูง ในชีวติและทรัพย์สิน สะดวก ปลอดภยั
ในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง ประมาณ 6 เมตร โคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 สร้างเศรษฐกิจ
สัญจรยามค่่าคืนและ ไฟฟา้ ชนิดหลอด LED เพิ่มรายได้ ยามค่่า
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี ขนาด 120W พร้อมสาย คืน
รายได้เพิ่มขึ้น ไฟฟา้ชนิดร้อยทอ่แบบฝัง

พื้นและอุปกรณ์ติดต้ัง
จ่านวน 183 ชุด
 - ตู้ควบคุมเหล็กกันน้่า
จ่านวน 9 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ฐานตอม่อ ค.ส.ล.
จ่านวน 183 ชุด
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก่าหนด)

9 ขยายเขตไฟฟา้และระบบ ใหบ้ริการด้านสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่ - - 1,000,000 - - ประชาชนและชุมชน ประชาชนพงึพอใจ กองช่าง
จ่ายกระแสไฟฟา้ภายใน ครอบคลุมภายในเขต การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ในเขตเทศบาลฯ มีไฟฟา้ แสงสวา่ง
เขตเทศบาลฯ เทศบาลเมมืองเพชรบรูณ์ ในการด่าเนินกิจการที่ ได้มีไฟฟา้ใช้เพื่อ ทั่วถึงทกุครัวเรือน

เพื่อประชาชนและชุมชน เปน็ประโยชน์แก่สาธารณะ อ่านวยความสะดวก ท่าใหช้ีวติ
ในเขตเทศบาลมีไฟฟา้ ตามมาตรา 67 ทวิ และปลอดภยั ความเปน็อยู่
แสงสว่างเพียงพอและทั่วถึงฯ แหง่พระราชบญัญัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 สะดวก ปลอดภยั

เทศบาล พ.ศ. 2496 มากยิ่งขึ้น
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบนั
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

10 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง LED เพื่อเพิ่มแสงสวา่งใหก้ับ  - ติดต้ังเสาและดวงโคม - - 500,000 - - มีไฟฟา้แสงสวา่งเพยีง ประชาชนได้รับ กองช่าง
บริเวณคลองศาลา บริเวณพื้นที่ ใหเ้กิดความ ไฟฟา้ส่องสวา่ง LED พอ ประชาชนเกดิความ ความปลอดภยัมาก
(ชุมชน 14) ปลอดภยัต่อชีวติและ จ่านวน 21 ชุด ปลอดภยัในชีวติและ ขึ้น การสัญจรไปมา

ทรัพย์สินของประชาชน  - ติดต้ังตู้ควบคุมระบบ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น สะดวก มีแสงสวา่ง
ที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนี้ ไฟฟ้าส่องสว่าง จา่นวน 1 ชุด ร้อยละ 90 เพียงพออยา่งทั่วถงึ
ยามค่่าคืน พร้อมอุปกรณ์

(รายละเอียดตามแบบแปลน

แผนผังเทศบาลก่าหนด)

รวม 10  โครงการ - - 994,000 14,359,000 11,500,000 - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการคลองสวยน ้าใส เพื่อปรับปรุงฟื้นฟคุูณภาพ ปรับปรุงภมูิทศัน์และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองแสนพญาโศก คุณภาพน ้าใน ส้านักปลัด

น ้าในแม่น ้า คูคลอง ใหดี้ ฟื้นฟคุูณภาพน ้า คลอง คลองคู คลองศาลา แม่น ้า คูคลอง เทศบาล
ขึ นและสามารถน้าไปใช้ แสนพญาโศก คลองคู และคลองแม่น ้าเก่า ในเขตเทศบาล ฝ่ายปอ้งกันฯ
ประโยชน์เพื่อใหเ้กิด คลองศาลา และคลอง มีความสะอาดและ เมืองเพชรบรูณ์
คลองสวย น ้าใส และเสริม แม่น ้าเก่า ฯลฯ ในเขต สวยงามเพิ่มขึ น ดีขึ น สามารถน้า
สร้างภมูิทศัน์ของแหล่งน ้า เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ร้อยละ 80 ไปใช้ประโยชน์ได้
ใหดู้สะอาดและสวยงาม และภมูิทศัน์ของ

แหล่งน ้า ดูสะอาด
และสวยงาม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการขุดเจาะ เพื่อเตรียมความพร้อมใน จ้างเหมาขุดเจาะบอ่น ้า - 240,000 - - - การปอ้งกันและแก้ไข ประชาชนมีความ ส้านักปลัด

บอ่น ้าบาดาล การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาบาดาล ขนาด Ø ประมาณ ปญัหาภยัแล้งในเขต พงึพอใจในการ เทศบาล
ภยัแล้ง 6 นิ ว ความลึกประมาณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปอ้งกันและแก้ไข ฝ่ายปอ้งกันฯ

60-80 เมตร และติดตั ง มีประสิทธภิาพเพิ่ม ปญัหาภยัแล้ง
เคร่ืองสูบน ้าแบบไฟฟา้ มากขึ น ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ น
ชนิดจมน ้าขนาดไม่น้อย
กวา่ 2 แรงม้า พร้อมทอ่
ส่งน ้า PE ขนาด Ø ประมาณ

11/2นิ ว และติดตั งอปุกรณ์

พร้อมใช้งาน บริเวณสระ
กลางเมือง จ้านวน 1 บอ่

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

3 โครงการจัดซื อเคร่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน จัดซื อเคร่ืองตีน ้าเติม - 250,000 250,000 - - การปอ้งกันน ้าเสียและการปอ้งกันน ้าเสีย ส้านักปลัด
ตีน ้าเติมอากาศแบบใช้ ด้านการปอ้งกันน ้าเสียและ อากาศแบบใช้มอเตอร์ ปรับปรุงคุณภาพน ้า และปรับปรุง เทศบาล
มอเตอร์ไฟฟา้ ปรับปรุงคุณภาพน ้าใหดี้ขึ น ไฟฟา้ จ้านวน 5 ชุด มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ น คุณภาพน ้ามี ฝ่ายปอ้งกันฯ

ติดตั ง ณ บริเวณสระกลาง ร้อยละ 80 ประสิทธภิาพเพิ่ม
เมือง มากขึ น

รวม 3 โครงการ - - 100,000 590,000 350,000 100,000 100,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงพฒันาสวน เพื่อพฒันาใหเ้ปน็แหล่ง ขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้้า - 9,996,000 - - - สภาพน้้าในแหล่งน้้า พื้นที่กักเก็บน้้าที่ กองช่าง

สาธารณะหนองนารี กกัเกบ็น้้าตามแนวโครงการ ที่สวนสาธารณะหนองนารี มีความสะอาดมากขึน้ สวนสาธารณะ
พระราชด้าริ โดยการขุด เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ และมีปริมาณน้้าที่ หนองนารี สามารถ

ลอกพื้นที่สวนสาธารณะ (ตามแบบแปลนเทศบาล เพิ่มขึ้นสามารถมีน้้า พฒันาเปน็แหล่ง
หนองนารีเพื่อการอุปโภค- เมืองเพชรบรูณ์ก้าหนด) ใช้เพื่อการอุปโภค - น้้าใหไ้ด้ใช้
บริโภคให้มีความลึกสามารถ บริโภคอย่างเพยีงพอ ประโยชน์ส้าหรับ
กกัเกบ็น้า้ได้ในปริมาณมาก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ประชาชนได้อย่าง
ขึ้น เพยีงพอ

(อุดหนุนเฉพาะกิจ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 ขยายเขตแนวประปาและ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ - - 1,000,000 - - ประชาชนมีน้้าอปุโภค ประชาชนพึงพอใจ กองช่าง
ระบบจ้าหน่ายน้้าประปา ครอบคลุม ภายในเขต แกก่ารประปาส่วนภมูภิาค บริโภคที่สะอาดและ มนี้้าอปุโภค บริโภค

ภายในเขตเทศบาลฯ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ในการด้าเนินกิจการที่ ปลอดภยัทั่วถึงเพิ่มขึน้ ที่สะอาดได้มาตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน้้า เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ร้อยละ 90 ถูกสุขอนามัย
สะอาดใช้ในการอุปโภค- ตามมาตรา 67 ทวิ
บริโภคอย่างทั่วถึง แหง่พระราชบญัญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบนั

รวม 2 โครงการ - - - 9,996,000 1,000,000 - - - - -
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ผ. 02/1  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพฒันาโบราณ 1.เพื่อเปน็การอนุรักษ์ พฒันาโบราณสถาน - 5,000,000 - - - นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัด

สถานวดัภเูขาดิน โบสถ์ไม้เก่า วดัภเูขาดิน (อุโบสถ)์ ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว เทศบาล
(อุโบสถ์เก่า) 2.เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวที่เกิด (รายละเอียดตามแบบ มีแหล่งทอ่งเที่ยวได้ ได้เยี่ยมชมศึกษา ฝ่ายส่งเสริม

ขึ้นใหม่ในเขตเทศบาลให้ แปลนเทศบาลก าหนด) เยี่ยมชมและศึกษา ค้นควา้ประวติัความ การทอ่งเทยีว
กับนักเรียน นักศึกษา ค้นควา้ประวติัความ เปน็มาของโบสถ์ไม้
ประชาชน นกัทอ่งเที่ยวได้ เปน็มาของโบสถ์ไม้ เก่าเพิ่มขึ้น
เยี่ยมชมและศึกษาประวัติ เก่าเพิ่มขึ้น
ความเปน็มา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 โครงการจัดงาน เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ จัดงานประเพณี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนนกัท่องเที่ยว ประชาชน หน่วยงาน กองการศึกษา
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า ภาคเอกชน ประชาชน อุ้มพระด าน้ า เช่น ขบวน (งบจงัหวดั) (งบจงัหวดั) (งบจงัหวดั) (งบจงัหวดั) (งบจงัหวดั) มีความรู้ความเข้าใจ ภาครัฐ ภาคเอกชน

นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน แหท่างบก, ขบวนแหท่าง เกี่ยวกบัประวัติของงาน ร่วมกันอนุรักษแ์ละ
ธ ารงรักษาประเพณีและ น้ า, งานแสดงแสง สี ประเพณีอุ้มพระด าน้ า สืบสานประเพณีท้องถิ่น

เปน็การส่งเสริมการ เสียง และเทศกาลอาหาร และเข้ามาเที่ยวทกุปี และร่วมกันเผยแพร่
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ สะอาดรสชาติอร่อย ฯลฯ มากขึ้น ร้อยละ 95 การท่องเทีย่วเพชรบูรณ์

ใหรู้้จักอย่างแพร่หลายมาก ใหรู้้จักกันอย่างแพร่
ยิ่งขึ้น หลายมากขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการจัดงาน เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ จัดงานประเพณี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนนกัท่องเที่ยว ประชาชน หน่วยงาน กองการศึกษา
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า ภาคเอกชน ประชาชน อุ้มพระด าน้ า เช่น ขบวน (งบ อบจ.พช.) (งบ อบจ.พช.) (งบ อบจ.พช.) (งบ อบจ.พช.) (งบ อบจ.พช.) มีความรู้ความเข้าใจ ภาครัฐ ภาคเอกชน

นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน แหท่างบก, ขบวนแหท่าง เกี่ยวกบัประวัติของงาน ร่วมกันอนุรักษแ์ละ
ธ ารงรักษาประเพณีและ น้ า, งานแสดงแสง สี ประเพณีอุ้มพระด าน้ า สืบสานประเพณีท้องถิ่น

เปน็การส่งเสริมการ เสียง และเทศกาลอาหาร และเข้ามาเที่ยวทกุปี และร่วมกันเผยแพร่
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ สะอาดรสชาติอร่อย ฯลฯ มากขึ้น ร้อยละ 95 การท่องเทีย่วเพชรบูรณ์

ใหรู้้จักอย่างแพร่หลายมาก ใหรู้้จักกันอย่างแพร่
ยิ่งขึ้น หลายมากขึ้น

รวม 3 โครงการ - - 5,500,000 10,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 - - -
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ ๑. ปรับภมูิทศัน์ - 7,400,000 - - - อาคารมีสภาพดีมาก ประชาชน นักรียน ส านักปลัด

ภมูิทศัน์และจัดแสดง หน้าหอโบราณคดี บริเวณ  - ยกระดับพื้นลานปบูล็อค ขึ้น ประชาชน นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล
บริเวณหน้าหอ ด้านหน้า อาคารส านักงาน จัดสวน ระบบไฟฟา้แสง นักทอ่งเที่ยว นักเรียน หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม
โบราณคดีเพช็รบรูณ์ สัสดีจังหวดัเพชรบรูณ์ใหม้ี สวา่ง รางระบายน้ า ร้ัว นักศึกษาใช้เปน็แหล่ง ได้รับความรู้ และเข้า การทอ่งเทยีว
อินทราชัย (ศาลากลาง สภาพดีสวยงามและเกิด ๒. งานจัดการแสดงภาย เรียนรู้ศึกษาค้นควา้ เยี่ยมชมศึกษาค้นควา้
หลังเก่าเพชรบรูณ์) ความพร้อมทกุระบบและ นอก จ านวน  ๒ จุด เพิ่มขึ้น มากขึ้น

ทกุด้าน ประชาชนได้รับ ๓. ปรับปรุงยกระดับ
ความสะดวกในการเข้าถึง ตัวอาคาร
แหล่งทอ่งเที่ยวบริเวณหอ
โบราณคดีทกุจุด
 - เพื่อจัดงานแสดงภายนอก

จ านวน ๒ จุด พร้อมปรับ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ปรุงตัวอาคารส านกังานสัสดี

จังหวดัเพชรบรูณ์ใหอ้ยู่ใน
สภาพดีแข็งแรงปลอดภยัต่อ

ประชาชน
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการจัดต้ังพพิธิภณัฑ์ เพื่อพฒันาแหล่งอนุรักษ์ จ้างเหมาโครงการจัดต้ัง - - 500,000 - - ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชน นักรียน ส านักปลัด
อุทยานธรณีเพชรบรูณ์ ธรณี ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ี พพิธิภณัฑ์อุทยานธรณี นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล

การถ่ายทอดความรู้แก่ เพชรบรูณ์  ณ อุทยาน มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม
ชุมชนและประชาชน เพิ่ม วทิยาศาสตร์หนองนารี ค้นควา้เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ ความเข้า การทอ่งเที่ยว
มูลค่าใหเ้กิดการพฒันาทาง ดังนี้ ร้อยละ 80 ใจและอนุรักษธ์รณี
ด้านการทอ่งเที่ยว ภายใต้  - ปรับปรุงตกแต่งภายใน มากขึ้น
การบริหารจัดการและการ  - ปา้ยชื่อพพิธิภณัฑ์
อนรัุกษอ์ย่างบรูณาการจาก  - จัดแสดงภายใน
ทกุภาคส่วนและการมีส่วน รายละเอียดตามแบบ
ร่วมของชุมชน เทศบาลก าหนด
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการกอ่สร้างอาคาร  - เพื่อก่อสร้างอาคาร 1.กอ่สร้างอาคารส านกังาน - - - - 15,000,000 ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชน นักรียน ส านักปลัด
ส านกังานสวนสาธารณะ ส านักงานสวนสาธารณะ ขนาด 6x12 เมตร นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล
เพชรรัตน์สงคราม เพชรรัตน์สงคราม พร้อมชุดส านกังาน หอ้งเจ้า มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม
พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ ระยะที่ 3 ใหเ้ปน็แหล่ง หน้าที่ หอ้งผู้บริหาร ค้นควา้ เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ และเข้า การทอ่งเที่ยว
ระยะที่ ๓ เรียนรู้เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ หอ้งประชุม ร้อยละ 80 เยี่ยมชมศึกษาค้นควา้

ความเปน็มาของเจ้าเมือง 2.จัดแสดงนิทรรศการ มากขึ้น
พระยาเพชรรัตน์สงคราม ถาวรภายในอาคาร
 - เพื่อปรับภมูิทศัน์ก าแพง พพิธิภณัฑ์หลังใหญ่ส่วน
โดยรอบด้านหลังและด้าน จัดแสดงเรือนด้านหลัง
ข้างและจัดท าสถานที่พกั ขนาดประมาณ ๘x๑๖ ม.

ผ่อนหย่อนใจ สนามลาน 3. หอ้งน้ าเจ้าหน้าที่และ
ออกก าลังกาย พร้อมระบบ ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ

328



แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ไฟฟา้แสงสว่าง ระบบกล้อง (ด้านข้างอาคารส านกังาน)

วงจรปดิ เพื่อสร้างความ ขนาดประมาณ 3 x 6 ม.

ปลอดภยัแกป่ระชาชน และ 4. งานก่อสร้างร้ัวสวน
นักทอ่งเที่ยวใหเ้กิดความ สาธารณะด้านหนา้ พร้อม

เชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน ปา้ยสวนสาธารณะ ยาว
100 ม. พร้อมประตูทาง
เข้า-ออก รวม 2 ทาง
๕. งานปรับภมูทิศันก์ าแพง

โดยรอบด้านข้างส านกังาน

โดยสร้างเปน็ก าแพงอิฐ
โบราณ พร้อมงานศิลปะ
ตกแต่งก าแพง ความยาว
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ทั้งส้ินประมาณ ๑๐๐ ม.
๖.งานกอ่สร้างสนามเปตอง

๑ สนาม พร้อมอุปกรณ์
และไฟส่องสวา่ง
๗.ลานเคร่ืองออกก าลังกาย

กลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์
๘. งานปรับภมูิทศัน์รอบ
สวนสาธารณะทั้งหมด เช่น

ม้านั่งสนาม ต้นไม้ใหญ่
ลานจอดรถ ฯลฯ
 ๙. งานระบบไฟฟา้และ
แสงสวา่ง งานระบบเสียง
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

งานระบบกล้องวงจรปดิ
โดยรอบสวนสาธารณะ

5 โครงการปรับปรุงบา้น เพื่อรวบรวมข้อมลูเหตุการณ์  - ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 4,995,000 - - - - ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
พกัผู้พพิากษาหวัหน้า เอกสารภาพถ่ายทาง 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล
ศาลหลังเก่า เปน็หอ ประวติัศาสตร์ของจังหวดั 200 ตารางเมตร จ านวน มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม
จดหมายเหตุเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ในอดีตและ 1,474,959 บาท ค้นควา้เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ ความเข้า การทอ่งเที่ยว
ระยะที่ 1 และ ปจัจุบนัไว ้พร้อมรวบรวม ตามแบบแปลนแผนผัง ร้อยละ 80 ใจประวัติศาสตร์ ความ

ระยะที่ 2 หนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เทศบาลก าหนด เปน็มาของเพชรบรูณ์
กับเพชรบรูณ์ทั้งหมดไว้ 1.ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. เปน็อย่างดีมากขึ้น
ณ หอจดหมายเหตุเพชรบูรณ์ 1 ชั้น พื้นที่ประมาณ 48
เพื่อใหป้ระชาชน นักทอ่ง- ตารางเมตร ตามแบบ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เที่ยว นักเรียน นักศึกษา แปลนแผนผังเทศบาลก าหนด

มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา 2.งานจัดแสดงภายในหอ้ง

ค้นควา้และเยี่ยมชมความ 3.งานถมดินปรับพื้นที่
เปน็มาประวติัศาสตร์ของ 4.งานกอ่สร้างรางระบายน้ า

เพชรบรูณ์ 5.งานไฟฟา้แสงสวา่ง
6.งานปรับภมูิทศัน์
 - งานปลูกต้นไม้ใหญ่
 - งานสนามหญ้า
 - ม้านั่งสนาม
ปรบัปรงุบา้นพักผู้พิพากษา - - 10,000,000    - -
หวัหน้าศาลหลังเก่าฯ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

บาท ดังนี้
๑.งานตกแต่งภายในอาคาร

 - งานพื้น
 - งานฝ้าเพดาน
 - งานผนังไม้
 - งานเฟอร์นเิจอร์ + งาน

จัดแสดง
 - งานประตูหน้าต่าง
 - งายปา้ยชื่อและส่วน
ตกแต่ง
 - งานบวัพื้นและบวัฝ้า
เพดาน
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานเฟอร์นิเจอร์
 - งานเคร่ืองอุปกรณ์
ส านักงานและจัดแสดง
ภายในตามแบบแผนผัง
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

7 โครงการก่อสร้างหอ้ง 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว  - กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ - - 4,702,000 - - มีหอ้งน้ ามาตรฐาน ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
น้ าสาธารณะแหล่ง หลักของจังหวดัเพชรบรูณ์ สวนสาธารณะหนองนารี ถูกต้องสุขลักษณะ นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล
ทอ่งเที่ยว ใหม้ีคุณภาพและได้ กวา้งประมาณ 15.50 เพยีงพอและสะดวก หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม

มาตรฐาน เมตร ยาวประมาณ ส าหรับประชาชน ได้รับความสะดวกและ การทอ่งเที่ยว
2.เพื่อใหแ้หล่งทอ่งเที่ยว 24.75 เมตร จ านวน 1 นักเรียน นักศึกษา มีหอ้งน้ าเพยีงพอ
จังหวดัเพชรบรูณ์ มีหอ้งน้ า หลัง นักทอ่งเที่ยวหน่วยงาน มาตรฐานถูกต้อง
ที่ได้มาตรฐานถูกต้อง  - กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ - - 4,702,000 - - รัฐ เอกชนเพิ่มขึ้น สุขลักษณะ
สุขลักษณะเพยีงพอต่อ หอโบราณคดีเพช็รบรูณ์
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว อินทราชัย กวา้งประมาณ
นักเรียน นักศึกษา ตลอด 15.50 เมตร ยาวประมาณ

จนหน่วยงานภาครัฐ 24.75 เมตร จ านวน 1 หลัง

ภาคเอกชน
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3.เพื่ออ านวยความสะดวก  - กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ - - - 4,702,000 -
และดึงดูดนักทอ่งเที่ยวเข้า สวนสาธารณะเพชบรุะ
มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบรูณ์ กวา้งประมาณ 15.50
ใหม้ากยิ่งขึ้น เมตร ยาวประมาณ 24.75

เมตร จ านวน 1 หลัง
(รายละเอียดตามแบบแปลน

ส านักสถาปัตยกรรม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เลขที่ ย.14897-ย.14913

ม.ก.510103,อ6.1737-

1 ถึง 11)
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 โครงการปรับปรุงและ เพื่อก่อสร้างอาคารฯ 2 ชั้น ก่อสร้างสวนสาธารณะ - 9,900,000 - - - ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชน นักรียน ส านักปลัด
การจัดแสดงแหล่ง ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้และรวบเพชรรัตน์สงครามพร้อม นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล
ทอ่งเที่ยวสวนสาธารณะรวมข้อมูลประวติัความเปน็ ปรับภมูิทศัน์ ดังนี้ มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม
เพชรรัตน์สงคราม มาของงานประเพณี 1. งานก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ค้นควา้ เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ และเข้า การทอ่งเที่ยว

อุ้มพระด าน้ าและจัดแสดง 2. งานจัดแสดงภายใน ร้อยละ 80 เยี่ยมชมศึกษาค้นควา้
เร่ืองต่างๆ อย่างมากมาย 3. ส่วนหอ้งจัดแสดง มากขึ้น
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน นิทรรศการถาวร เร่ือง
นักเรียน นักศึกษา ได้อย่าง อุ้มพระด าน้ า
สูงสุดและเปน็แหล่ง 4. งานภมูิทศัน์
ทอ่งเที่ยว 5. งานครุภณัฑ์

ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม 8 โครงการ - - 4,995,000 17,300,000 19,904,000 4,702,000 15,000,000 - - -
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ 1.เพื่อใช้เปน็ศูนย์ก าจัดขยะ ด าเนินการ ดังนี้ - - 70,000,000 70,000,000 70,000,000 การบริหารจัดการ 1.มีพื้นที่รองรับขยะ กองช่าง

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม มูลฝอยรวมของจังหวดั 1.ก่อสร้างบอ่ก าจัดขยะ ขยะมูลฝอยได้อย่าง มากขึ้นท าใหไ้ม่เกิด สุขาภบิาล
(ระยะที่ 4) เพชรบรูณ์และเพื่อก าจัดขยะ ระยะที่ 4 จ านวน 1 บอ่ ถูกสุขลักษณะไม่ก่อ ปญัหาขยะตกค้าง
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ มูลฝอยฯ ใหถู้กสุขลักษณะ 2.จัดซ้ือรถแทรกเตอร์ ใหเ้กิดมลภาวะต่อ เกดิการบริหารจดัการ

ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะหรือ จ านวน 1 คัน ส่ิงแวดล้อมและเหตุ ขยะมูลฝอยในพื้นที่
เหตุเดือดร้อนร าคาญ 3.จัดซ้ือรถแบคโฮว์ เดือดร้อนร าคาญได้ ได้ดี
2.เพื่อใหม้รีถใช้บริหารจัดการ จ านวน 1 คัน อย่างมีประสิทธภิาพ 2.รองรับขยะจาก
ขยะมูลฝอยลดปญัหาขยะ 4.จัดซ้ือรถบรรทกุ 10 ล้อ อปท.อื่นๆ ได้ และ
ล้นเมืองได้อยา่งมีประสิทธภิาพ จ านวน 1 คัน ช่วยแก้ไขลดปญัหา

ขยะล้นเมืองได้

รวม 1 โครงการ - - - - 70,000,000 70,000,000 70,000,000 - - -

    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการต่อเติมหอ้ง เพื่อเปน็หอ้งเก็บอุปกรณ์ เหมาจ้างต่อเติมหอ้งเก็บ - - 172,500 - - มีหอ้งเก็บอุปกรณ์ และ การจัดเก็บอุปกรณ์ ส านักปลัด

เก็บอุปกรณ์และวสัดุ และวสัดุ เคร่ืองมือในการ อุปกรณ์และวสัดุ ขนาด วสัดุ เคร่ืองมือในการ และวสัดุ เคร่ืองมือ เทศบาล
ของอทุยานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานอุทยานวิทยาศาสตร์ กวา้งประมาณ 4 เมตร ปฏบิติังานเปน็สัดส่วน เปน็ระเบยีบเรียบร้อย ฝ่ายส่งเสริม
หนองนารี หนองนารีใหเ้ปน็ระบยีบ ยาวประมาณ 5 เมตร สสะดวกต่อการใช้งาน การทอ่งเทยีว

เรียบร้อยสะดวกต่อการ (รายละเอียดตามแบบ
ใช้งาน เทศบาลก าหนด)

รวม 1 โครงการ - - - - 172,500 - - - - -

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

340



แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนเพื่อขนส่ง เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร  - ก่อสร้างถนนผิวจราจร 10,000,000 - - - - การเดินทางไป มีเส้นทางการจราจร กองช่าง

การเกษตรสายถนน ง.1 หนาแน่นและอ านวยความ แอสฟสัติกคอนกรีต หนา สถานศึกษาของ เพิ่มขึ้น ลดปญัหา
หลังวทิยาลัยเทคนิค สะดวกแก่นักเรียน ประมาณ 5 ซม. ผิวจราจร นักเรียน นักศึกษา การแออัดของการ

นักศึกษาและประชาชน กวา้งประมาณ 7 ม. และประชาชนได้ จราจร นักเรียน
ช่วงเวลาเร่งด่วนบนทาง ไหล่ทางข้างละ 1.50 รับความสะดวก นักศึกษา ประชาชน
หลวงหมายเลข 21 เมตร ความยาวรวมสะพาน รวดเร็ว และปลอด มีความปลอดภยั
บริเวณหน้าศูนย์ราชการ ค.ส.ล. 520 เมตร ภยัเพิ่มขึ้น ต่อชีวติและทรัพย์สิน
และสถานศึกษา  - สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร ร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก
(ตามแบบแปลนของส านัก กวา้งประมาณ 7 เมตร ในการเดินทางเพิ่มขึ้น
งานโยธาธกิารและผังเมือง ยาวประมาณ 30 เมตร
เลขที่ 58/2560) จ านวน 1 แหง่

รวม 1 โครงการ - - 10,000,000 - - - - - - -

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงสวน 1. เพื่อใหส้วนสาธารณะ ก่อสร้างก าแพงกันดิน - - - 10,000,000 - เทศบาลฯ หน่วยงาน ประชาชนในเขต ส านักปลัด

สาธารณะหนองนารี หนองนารีมีสถานที่จัด และบนัไดทา่น้ า ค.ส.ล. อื่น และประชาชน เทศบาลและหน่วยงาน เทศบาล
กจิกรรม งานประเพณีต่างๆ  - งานแนวก าแพงกันดิน มีสถานที่จัดกิจกรรม ภาครัฐ เอกชน ได้รับ ฝ่ายส่งเสริม
ของเทศบาลฯ และกจิกรรม แบบที่ 1 ระยะทางรวม งานประเพณีและ การอ านวยความสะดวก การทอ่งเที่ยว
ของชุมชนเทศบาลเมือง ประมาณ 250 ม. กิจกรรมอื่นๆ ของ ปลอดภยัในการจัด
เพชรบรูณ์ได้อย่างมี  - งานแนวก าแพงกันดิน ชุมชนได้ดีเพิ่มขึ้น กิจกรรมงานประเพณี
ประสิทธภิาพ แบบที่ 2 ระยะทางรวม ได้เปน็อย่างดี
2. ประชาชนได้รับความ ประมาณ 43 ม.
สะดวกและเกิดความ  - งานแนวก าแพงกันดิน
ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น แบบที่ 3 ระยะทางรวม

ประมาณ 32 เมตร

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานบนัได ค.ส.ล.
โยงยึดก าแพงคันดิน
2 - 3 ระยะทางรวม
ประมาณ 34 ม. 
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม

 - หมวดงานปา้ย
LAND MARK
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - ก่อสร้างรั้วคาวบอย - - - - 15,000,000

ความยาวไม่น้อยกวา่
๒,๖๐๐ เมตร
 - ปรับปรุงขยายผิว
สะพาน ค.ส.ล. จ านวน
๑ สะพาน ยาวประมาณ
๑๖ ม. กวา้งประมาณ
๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่
๖๔ ตร.ม.
 - ก่อสร้างสะพานลู่วิง่
ข้างฝายน้ าล้นขนาด
กวา้งประมาณ  2 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยาวประมาณ 36 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
72 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล. กวา้งประมาณ
30 เมตร ยาวประมาณ
38 เมตร ลึกเฉล่ียประมาณ

0.30-0.50 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 11.4
ตารางเมตร (รายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลก าหนด)

รวม 1 โครงการ - - - - - 10,000,000 15,000,000 - - -
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อปอ้งกันน้้าทว่มจาก ก่อสร้างระบบปอ้งกัน - - 10,000,000 - - ประชาชนได้รับความ  - ประชาชนและผู้สัญจร กองช่าง

ปอ้งกันน้้าทว่มบริเวณ แม่น้้าปา่สัก ไหลเข้าและ น้้าทว่มบริเวณฝ่ังตรง ปลอดภยัในชีวติและ ไปมาได้รับความปลอด
ฝ่ังตรงข้ามวดัโพธิเ์ย็น ปอ้งกันน้้ากัดเซาะริมตล่ิง ข้ามวดัโพธิเ์ย็น ดังนี้ ทรัพย์สินและสะดวก ภยัและสะดวกในการ

บริเวณฝ่ังตรงข้ามวดัโพธิ์  - งานถางปา่และก้าจัด ในการสัญจรไปมา สัญจร
เย็น วชัพชื  - สามารถป้องกันน้้าท่วม

 - เพื่อใหบ้รรเทาความเดือด  - งานขุดดินและขนย้าย อย่างมีประสิทธภิาพ
ร้อนแก่ประชาชนใหเ้กิด  - งานดินถมบดอัดแน่น
ความปลอดภยัในชีวติและ  - งานเสาเข็ม ครอ.0.35

ทรัพย์สิน x0.35x13.00 ม.
 - เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ  - งานโครงสร้างกันดิน
และส่ิงแวดล้อมใหดี้ขึ้น รูปตัวแอล (สูง 6 เมตร)

 - งานรอยต่อคอนกรีต

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้ าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้ าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เผ่ือการขยายตัว
 - งานเรียงหนิใหญ่หน้า
เขื่อน
 - งานรางระบายน้้า ค.ส.ล.

พร้อมฝาปดิ
 - งานทางเดินหลังเขื่อน
(คอนกรีตบล็อคประสาน)

 - งานขอบคอนกรีต
 - งานผนังทรายล้าง
 - งานชุดปดิหวั - ทา้ย
เขื่อน
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้ าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งาน gravity wall
  - งานปลูกหญ้าพร้อม

หน้าดินหนา 0.05 ม.
 - งานกระถางต้นไมพ้ร้อม

ท้าผิวทรายล้าง
 - งานอื่นๆ (ถ้าม)ี

รวม 1 โครงการ - - - - 10,000,000 - - - - -
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 กอ่สร้างติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ก่อสร้างติดต้ังไฟฟา้ส่อง - - 10,000,000 - - ความปลอดภยัในชีวติ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

LED ในเขตเทศบาลเมอืง การทอ่งเที่ยวของจังหวดั สวา่ง LED รายละเอียดดังนี้ และทรัพย์สินของ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 1.ซุ้มประตูนครบาลฯ ประชาชนเพิ่มขึ้น และนักทอ่งเที่ยวมี
2.เพื่อพฒันาและยกระดับ สามแยกโรงแรมบรูพา ร้อยละ 5 ต่อปี ความปลอดภยัมาก
โครงสร้างพื้นฐานใหม้ี ถึงสามแยกโรงเรียน ยิ่งขึ้น
มาตรฐานรองรับการ เทศบาล 2 หน้าวัดภูเขาดิน

ทอ่งเที่ยวใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังทั้ง 2 ฝ่ัง
เพยีงพอและทั่วถึง 2.สามแยกสาธารณสุข
3.เพื่อก่อใหเ้กิดการใช้ ถึงส่ีแยกตลาดดาวเฮง
พลังงานอย่างประหยัดและ ติดต้ังทั้ง 2 ฝ่ัง
คุ้มค่า 3.ส่ีแยกธนาคารกรุงเทพ

ถึงทางเข้าตลาดโพธิ์จันทร์

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ติดต้ังทั้ง 2 ฝ่ัง
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์)

รวม 1 โครงการ - - - - 10,000,000 - - - - -
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ผ. 02  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 
 
 



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เคร่ืองปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด         - 42,800         -         -         - ส านักปลัด

ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ความดัน เทศบาล
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลล์
ระยะดูดไม่น้อยกว่า 8 เมตร
ระยะส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร
ปริมาณน้ าส่งไม่น้อยกว่า
35 ลิตร/นาที จ านวน 4 เคร่ือง

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone         - 52,200         -         -         - ส านักปลัด
ผ่านระบบโครงขา่ยอินเตอร์เน็ต เทศบาล
ภายในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จ านวน 29 เคร่ือง
- เคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone         - 8,200         -         -         - ส านักปลัด
แบบไร้สายผ่านระบบโครงขา่ย เทศบาล
อินเตอร์เน็ต จ านวน 2 เคร่ือง

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)         - 868,000         -         -         - ส านักปลัด
และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก เทศบาล

สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ เกยีร์อัตโนมัติ
จ านวน 1 คัน (จดัซ้ือตามราคา
มาตรฐานครุภัณ์)

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เคร่ืองบันทึกเสียง จ านวน 1         - 5,900         -         -         - ส านักปลัด
เคร่ือง มีรายละเอียดดังนี้ เทศบาล
- ความจขุนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีช่องเชื่อมต่อ USB ส าหรับ
ถา่ยโอนขอ้มูล
- มีช่องเสียบ Input และ Output
- ใช้แบตเตอร์ร่ี ขนาด AAA 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

จ านวน 2 กอ้น
- มีไมโครโฟนและล าโพงในตัว

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า         - 45,900 -         -         - ส านักปลัด
และเผยแพร่ ขนาดเส้นทแยงมุมประมาณ 120 เทศบาล

นิ้ว จ านวน 3 จอ
 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500         - 67,400 -         -         - ส านักปลัด
ANSI Lumens ณ ห้องประชุม เทศบาล
หวัหน้าส่วนราชการและหอ้งประชุม

สภาเทศบาล จ านวน 2 เคร่ือง
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000         - 42,500 -         -         - ส านักปลัด
ANSI Lumens ณ ห้องประชุม เทศบาล
ชาญอนุสรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - จดัซ้ือผ้าม่านในห้องประชุมชาญ         - 11,000         -         -         - ส านักปลัด
อนุสรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า เทศบาล
4.50 ม. X 1.50 ม. พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ขนาดไม่
น้อยกว่า 2.50 x 1.50 ม.
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.90 x 2.20 ม.

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด
 - จดัซ้ือตู้ท าน้ าร้อน น้ าเยน็         - 7,500         -         -         - ส านักปลัด
พร้อมถงัใส่น้ า จ านวน 1 ตู้ เทศบาล

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ         - 6,300         -         -         - ส านักปลัด
(L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง เทศบาล
จ านวน 7 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค         - 22,000               -         -         - ส านักปลัด
ส าหรับงานประมวลผล เทศบาล
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก         - 4,300                 -         -         - ส านักปลัด
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ เทศบาล
จ านวน 1 เคร่ือง ฝ่ายปกครอง

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ - 7,800         -         -         - กองวิชาการฯ
จ านวน 2 ชุด
 - จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับเจา้หน้าที่ - 11,160         -         -         - กองวิชาการฯ
จ านวน 4 ตัว
 - จดัซ้ือโต๊ะท างาน - 3,900         -         -         - กองวิชาการฯ
จ านวน 1 ชุด
 - จดัซ้ือตู้ล้ินชักเกบ็เอกสาร - 3,000         -         -         - กองวิชาการฯ
จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือชั้นเกบ็เอกสาร - 1,800         -         -         - กองวิชาการฯ
จ านวน 4 ชุด
(ตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดและ
ตามพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่         - 42,500 -          -          - กองวิชาการ
เผยแพร่ ดังนี้ 

- จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens  จ านวน 1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 22,000        -         -         - กองวิชาการฯ
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด - 2,500        -         -         - กองวิชาการฯ
800 VA จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction - 15,000        -         -         - กองวิชาการฯ
เลเซอร์หรือ LED สี
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค - 22,000        -         -         - กองวิชาการฯ
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 ชุด
(ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจบุัน)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง - 4,900 - - - กองคลัง
มีล้อ เคล่ือนที่ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 91 เซนติเมตร X ลึก 31
เซนติเมตร X สูง 176 เซนติเมตร
จ านวน 1 หลัง
 - ตู้ไม้เก็บเอกสารทรงเต้ีย แบบโล่ง - 5,600 - - - กองคลัง
จดัวางแฟ้มได้ 2 ชั้นขนาดไม่น้อย
กว่ากว้าง 80 เซนติเมตร x ลึก 40

เซนติเมตร x สูง 81 เซนติเมตร
จ านวน 2 หลัง ๆละ 2,800 บาท
 - ตู้ไม้เกบ็เอกสารทรงสูง ตอนบน - 4,500 - - - กองคลัง
โล่งจดัวางเอกสารได้ 2 ระดับชั้น
ตอนล่างประตูปิดบานเล่ือนจดัวาง
เอกสารได้ 2 ระดับชั้น 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 
เซนติเมตร x ลึก 40 เซนติเมตร
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

x สูง 156 เซนติเมตร 
จ านวน 1 หลัง
 - โต๊ะท างานรูปตัวแอล (L) - 14,000 - - - กองคลัง
เปน็ทั้งโต๊ะท างานและโต๊ะคอมพวิเตอร์

ภายในตัวเดียวกัน ขาโต๊ะเปน็เหล็ก

ผสมไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ตอนที่ 1

กว้าง 160 เซนติเมตร x ยาว 80
เซนติเมตร X สูง 75 เซนติเมตร
ตอนที่ 2 กว้าง 100 เซนติเมตร x 

ยาว 40 เซนติเมตร x สูง 75
เซนติเมตร พร้อมตู้เกบ็เอกสาร
แบบเคล่ือนที่ได้ จ านวน 1 ตัว
 - เกา้อี้ส าหรับเจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน - 51,200 - - - กองคลัง
ชนิดบุนวม พนักหลังพิงต่ า มีกลไก
ปรับระดับสูง-ต่ า ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 62 เซนติเมตร x ลึก 68
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

เซนติเมตร x สูง 89-99 เซนติเมตร

จ านวน 16 ตัวๆ ละ 3,200 บาท

 - เกา้อี้ส าหรับเจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน - 3,500 - - - กองคลัง
ชนิดบุนวม พนักหลังพิงสูง
ระดับหัวไหล่มีกลไกปรับระดับ
สูง-ต่ า มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
54 เซนติเมตร x ลึก 64 เซนติเมตร

x สูง 92-102 เซนติเมตร
จ านวน 1 ตัว

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ - 48,500       - - - กองคลัง
และขนส่ง ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ

จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - 24,100 - - - กองคลัง
และเผยแพร่ แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดเป็นความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution)
3840 x 2160 พิกเซล
ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ
ขัน้ต่ า 49 นิ้ว จ านวน 1เคร่ือง
 - กล้องถา่ยรูปแบบคอมแพค - 28,000 - - - กองคลัง
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 MP
มีระบบแฟลชในตัว จอ LCD ขนาด

ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หน้าจอสัมผัส
และปรับขึน้ลงได้จ านวน 1 ตัว

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - จดัซ้ือตู้ท าน้ าร้อน น้ าเยน็         - 7,500         -         -         - กองคลัง
พร้อมถงัใส่น้ า จ านวน 1 ตู้
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย - 130,000     - - - กองคลัง
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
17 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก - 6,300         - - - กองคลัง
(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
A3 จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 5,800         - - - กองคลัง
ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ - 22,000       - - - กองคลัง
งานประมวลผล แบบที่ 1
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - 26,700       - - - กองคลัง
หรือ LED ขาวด า ชนิด Network
แบบที่ 1  จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ
8,900 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 2,500         - - - กองคลัง
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction - 18,000       - - - กองคลัง
ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด า

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,000 บาท

 - จดัซ้ือตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ือง - 18,000       - - - กองคลัง
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1

(ขนาด 36 U) เป็นตู้ Rack ปิด 
ขนาด 19 นิ้ว 36 U โดยมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

และความสูงไม่น้อยกว่า 179
เซนติเมตร จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ - 22,000 - - - กองคลัง
งานประมวลผล แบบที่ 1 
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ - 60,000 - - - กองคลัง
งานประมวลผล แบบที่ 2
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
30,000 บาท
 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ - 35,600 - - - กองคลัง
LED ขาวด า ชนิด Network
แบบที่ 1  จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ
8,900 บาท
 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction - 9,000 - - - กองคลัง
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 17,500       - - - กองคลัง
ขนาด 800 VA จ านวน 7 เคร่ือง
เคร่ืองละ 2,500 บาท

364



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

16 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือถงัน้ าแบบพลาสติก - 128,000     - - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน ขนาดความจไุม่น้อยกว่า ฝ่ายป้องกนัฯ

2,000 ลิตร จ านวน 20 ใบ
 - จัดซ้ือขาต้ังรองรับถังน้ าพลาสติก - 60,000       - - - ส านักปลัดเทศบาล
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า ฝ่ายป้องกนัฯ
2,000 ลิตร ท าจากเหล็ก
ความกว้าง ประมาณ 125 ซม.
ความสูงประมาณ 30 ซม.
จ านวน 20 อัน

17 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถบรรทกุน้ าอเนกประสงค์ - 3,500,000  - - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน และขนส่ง ขนาดความจุประมาณ 8,000 ลิตร ฝ่ายป้องกนัฯ

เป็นรถชนิด 6 ล้อเคร่ืองยนต์
ดีเซล 6 สูบ 4 จงัหวะ มีก าลัง
แรงมา้สูงสุดไมน่อ้ยกว่า 240 แรงมา้

แรงม้าที่รอบไม่เกนิ 2,800 รอบ/
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

นาที พร้อมติดต้ังแท่นปืนฉดีน้ า
ดับเพลิงบนหลังรถ,ปั๊มน้ าและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง
จ านวน 1 คัน

18 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จดัซ้ือเรือก าจดัวัชพืชขนาดเล็ก - - 500,000 - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน และขนส่ง จ านวน 1 ตัว ฝ่ายป้องกนัฯ

19 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - จัดซ้ือเคร่ืองตีน้ าเติมอากาศแบบ - 250,000 250,000 - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 5 ชุด ฝ่ายป้องกนัฯ

ติดต้ัง ณ บริเวรสระกลางเมือง

20 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบปั๊มหอยโขง่ - 40,000       - - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ฝ่ายป้องกนัฯ

3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส สูบน้ า
ได้ไม่น้อยกว่า 18 ลบม./ชม.
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

ขนาดท่อดูดประมาณ 2 นิ้ว
จ านวน 2 เคร่ือง

21 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 133,500     - - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน และเผยแพร่ (CCTV) ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ฝ่ายป้องกนัฯ

ความละเอียดไม่น้อยกว่า
2 ล้านพิกเซล รวมอุปกรณ์พร้อม
การติดต้ังภายในอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จ านวน 16 ตัว

22 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน - 22,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย ฝ่ายป้องกนัฯ

เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
พร้อมใบมีด จ านวน 2 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือตู้ท าน้ าร้อน น้ าเยน็         - 7,500         -         -         - ส านักปลัดเทศบาล
พร้อมถงัใส่น้ า จ านวน 1 ตู้ ฝ่ายป้องกนัฯ

23 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  - จดัซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคาร 560,000 500,000     - - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจแบบ ฝ่ายป้องกนัฯ

อัดถังอากาศ (SCBA) จ านวน 2 ชุด

24 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  - จดัซ้ือสายพานล าเลียงวัชพืช - 50,000       - - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ฝ่ายป้องกนัฯ

0.45 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า
8 ม.ความสูงประมาณ 2.50 ม.
โครงสร้างท าจากเหล็ก
มีชุดสายพานส าหรับล าเลียงวัชพืช
จ านวน 1 ตัว
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

25 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  - จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 500,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน (CCTV) รวมอุปกรณ์ พร้อมการ ฝ่ายป้องกนัฯ

ติดต้ังบริเวณจดุเส่ียงในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จ านวน 5 ชุด

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ - 30,600 - - - กองศึกษา
แยกส่วนแบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 20,000 บีทียู
จ านวน 1 เคร่ือง

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพนิ่ง - 260,000     - - - กองศึกษา
และเผยแพร่ ระบบดิจติอล แบบ DSLR

จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 34,000 - - - กองการศึกษา
ส าหรับส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 ชุด
 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction - 8,000 - - - กองการศึกษา
แบบฉดีหมึก (Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 11,600 - - - กองการศึกษา
ขนาด 1 KVA จ านวน 2 เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ ปัจจบุัน)
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค - 100,000     - - - กองการศึกษา
ส าหรับงานประมวลผล
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 50,000
บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด - 3,600         - - - กองการศึกษา
ยาว 80 x กว้าง 60 x สูง 75 ซม. รร.ท.1
มีที่วางคีย์บอร์ด จ านวน 2 ตัวๆ ละ

1,800 บาท
 - จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับผู้นั่งหน้า - 3,600         - - - กองการศึกษา
คอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 56 x รร.ท.1
ลึก 60 x สูง 85 ซม.

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
 - จัดซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์สีขาว - 7,620         - - - กองการศึกษา
จ านวน 6 ตัวๆ ละ 1,270 บาท รร.ท.1
 - จดัซ้ือเกา้อี้บุนวมส าหรับใช้ท า - 28,800       - - - กองการศึกษา
กจิกรรมของโรงเรียน จ านวน 24 รร.ท.1
ตัวๆ ละ 1,200 บาท
 - จัดซ้ือพดัลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว - 7,160         - - - กองการศึกษา
จ านวน 4 ตัวๆ ละ 1,790 บาท รร.ท.1
(จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  - จดัซ้ือโต๊ะ เกา้อี้ นักเรียนที่ได้ - 90,000       - - - กองการศึกษา
รับรองคุณภาพจาก มอก.เบอร์ 4 รร.ท.1
(โต๊ะนักเรียนที่ได้รับรอง มอก.
1494-2541 และเกา้อี้นักเรียน
มอก.1495-2541 ชุดละ
2,250 บาท จ านวน 40 ชุด
(จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด)

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - จดัซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจค็- - 32,700       - - - กองการศึกษา
และเผยแพร่ เตอร์ ขนาด 3000 ANSI Lumens รร.ท.1

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 32,700
บาท (จดัซ้ือตามราคาบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
 - เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ถา่ยทอด - 20,000       - - - กองการศึกษา
สัญญาณภาพแบบ CCD หรือ รร.ท.1
CMOS ขนาดไม่ต่ ากว่า 1/3 นิ้ว
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 20,000
บาท (จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด)

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 17,000 - - - กองการศึกษา
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง รร.ท.1
 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ - 9,000         - - -
Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

 - จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 5,800 - - -
ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ ปัจจบุัน)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก - 16,000       - - - กองการศึกษา
ชนิด 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง รร.ท.2
122 ซม.x ลึก 41 ซม.x สูง 88
ซม. ราคาหลังละ 4,000 บาท
จ านวน 4 หลัง
 - จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ - 94,000       - - - กองการศึกษา
แยกส่วน ชนิดแขวนหรือต้ังพื้น รร.ท.2
จ านวน 2 เคร่ือง ขนาด 36,000 บทีีย ู

 - จดัซ้ือพัดลมโคจร ขนาด 18 - 14,320       - - - กองการศึกษา
นิ้ว จ านวน 8 ตัว รร.ท.2
 - จดัซ้ือปั๊มน้ าอัตโนมัติแบบ - 18,000       - - - กองการศึกษา
แรงดันคงที่ จ านวน 2 เคร่ือง รร.ท.2
 - จดัซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 240 - 37,800       - - - กองการศึกษา
x 110 x 75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) รร.ท.2
จ านวน 3 ตัวๆ ละ 12,600 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน ขนาด 64 - 125,000     - - - กองการศึกษา
x 67 x 100 ซม. (กว้าง x ลึก x รร.ท.2
สูง) จ านวน 50 ตัว ราคาชุดละ
2,500 บาท

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - จดัซ้ือเพาเวอร์มิกเซอร์ 16 ช่อง - 21,000       - - - กองการศึกษา
จ านวน 1 แท่น ราคา 21,000 รร.ท.2
บาท
 - จดัซ้ือตู้ล าโพงพร้อมขาต้ัง ขนาด - 36,000       - - - กองการศึกษา
15 นิ้ว 2 อัน/ชุด พร้อมขาต้ัง รร.ท.2
ล าโพง 2 อัน จ านวน 2 ชุด
ราคาชุดละ 18,000 บาท
 - จดัซ้ือไมโครโฟนพร้อมขาต้ังไมค์ - 4,000         - - - กองการศึกษา
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 4,000 บาท รร.ท.2
พร้อมกระเป๋าไมโครโฟน
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือไมโครโฟนไร้สาย - 5,000         - - - กองการศึกษา
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท รร.ท.2
พร้อมกระเป๋าไมโครโฟน มีระยะ
การรับ-ส่ง สัญญาณ 60 - 100 เมตร

(จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด)

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - จดัซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจค็- - 32,700       - - - กองการศึกษา
และเผยแพร่ เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 รร.ท.2

ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง 

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 17,000 - - - กองการศึกษา
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง รร.ท.2
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 22,000 - - - กองการศึกษา
ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง รร.ท.2
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ - 8,000         - - - กองการศึกษา
Multifunction แบบฉดีหมึก รร.ท.2
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ - 8,900         - - - กองการศึกษา
หรือ LED ขาวด า ชนิด Network รร.ท.2
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค - 22,000       - - - กองการศึกษา
ส าหรับงานประมวลผล รร.ท.2
จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจบุัน)

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือพัดลมติดเพดาน ขนาด - 179,280 - - - กองการศึกษา
56 นิ้ว จ านวน 72 ตัว รร.ท.3
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ - 90,800 - - - กองการศึกษา
สีขาว จ านวน 40 ตัว รร.ท.3
 - จดัซ้ือเกา้อี้พลาสติกอยา่งดี - 80,000 - - - กองการศึกษา
มีพนักพิง จ านวน 200 ตัว รร.ท.3
 - จดัซ้ือเกา้อี้บุนวม ส าหรับจดั - 180,000 - - - กองการศึกษา
กจิกรรม จ านวน 150 ตัว รร.ท.3

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  - จดัซ้ืออุปกรณ์รับสัญญาณ - 150,000 - - - กองการศึกษา
ดาวเทียมเคร่ืองตรวจสภาพอากาศ รร.ท.3
พร้อมอุปกรณ์

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก - 16,000       - - - กองการศึกษา
ชนิด 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง รร.ท.4
122 ซม.x ลึก 41 ซม.x สูง 88
ซม. ราคาหลังละ 4,000 บาท
จ านวน 4 หลัง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ - 94,000       - - - กองการศึกษา
แยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู รร.ท.4
จ านวน 2 เคร่ือง
 - จดัซ้ือโต๊ะท างาน ชนิด 7 ล้ินชัก - 15,000       - - - กองการศึกษา
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 157 ซม. รร.ท.4
x ลึก 78 ซม.x สูง 75 ซม.
ราคาตัวละ 7,500 บาท
จ านวน 2 ตัว
 - จดัซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 240 - 12,600       - - - กองการศึกษา
x 110 x 75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) รร.ท.4
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 12,600 บาท
 - จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน ขนาด 64 - 25,000       - - - กองการศึกษา
x 67 x 100 ซม. (กว้าง x ลึก x รร.ท.4
สูง) จ านวน 10 ตัว ราคาชุดละ
2,500 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา  - จดัซ้ือชุดโต๊ะเกา้อี้นักเรียน - 135,000     - - - กองการศึกษา
จ านวน 60 ชุด รร.ท.4
 - จดัซ้ือชุดโต๊ะอนุบาลโฟเมกา้ - 60,000       - - - กองการศึกษา
จ านวน 12 ชุด รร.ท.4

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - จดัซ้ือเพาเวอร์มิกเซอร์ 16 ช่อง - 21,000       - - - กองการศึกษา
จ านวน 1 แท่น ราคา 21,000 รร.ท.4
บาท
 - จดัซ้ือตู้ล าโพงพร้อมขาต้ัง - 36,000       - - - กองการศึกษา
ขนาด 15 นิ้ว 2 อัน/ชุด พร้อมขา รร.ท.4
ต้ังล าโพง 2 อัน จ านวน 2 ชุด
ราคาชุดละ 18,000 บาท
 - จดัซ้ือไมโครโฟนพร้อมขาต้ังไมค์ - 4,000         - - - กองการศึกษา
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 4,000 บาท รร.ท.4
พร้อมกระเป๋าไมโครโฟน
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือไมโครโฟนไร้สาย - 5,000         - - - กองการศึกษา
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท รร.ท.4
พร้อมกระเปา๋เก็บไมโครโฟน มีระยะ

การรับ-ส่ง สัญญาณ 60 - 100 เมตร

(จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด)

42 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา  - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย - 32,700       - - - กองการศึกษา
และเผยแพร่ โปรเจค็เตอร์ ขนาด 3000 รร.ท.4

ANSI Lumens 1 เคร่ือง

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 17,000       - - - กองการศึกษา
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง รร.ท.4
 - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 22,000       - - - กองการศึกษา
ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง รร.ท.4
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ - 8,000         - - - กองการศึกษา
Multifunction แบบฉดีหมึก รร.ท.4
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ - 8,900         - - - กองการศึกษา
หรือ LED ขาวด า ชนิด Network รร.ท.4
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

44 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ - 48,500 - - - กองสาธารณสุข
และขนส่ง ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป

จ านวน 1 คัน
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

45 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 118,000 - - - กองสาธารณสุข
จ านวน 2 เคร่ือง ฝ่ายบริการ
ปริมาณการฉีดพน่น้ ายาไม่น้อยกว่า สาธารณสุข
40 ลิตร ต่อชั่วโมงกว่า ถังบรรจุยา และงาน
ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ก าลังเคร่ืองยนต์ สาธารณสุขอื่น
ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
(เคร่ืองละ 59,000บาท)

46 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  - จดัซ้ือเคร่ืองพ่นยา - 17,000       - - - กองสาธารณสุข
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 3.5 แรงม้า ฝ่ายบริการ
เป็นเคร่ืองพ่นยา ชนิดต้ังพื้น สาธารณสุข
เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดเคร่ืองที่ และงาน
ก าหนดเป็นขนาดแรงม้าขัน้ต่ า สาธารณสุขอื่น
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

47 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - โต๊ะท างาน มีขนาดไม่น้อยกว่า - 8,000         - - - กองช่าง
กว้าง 150 ซม. ลึก 80 ซม.
สูง 75 ซม. จ านวน 1 ตัว
 - โต๊ะต่อเขา้มุม มีขนาดไม่น้อย - 3,500         - - - กองช่าง
กว่ากว้าง 65 ซม. ลึก 85 ซม.
สูง 75 ซม. จ านวน 1 ตัว
 - โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีขนาดไม่น้อย - 4,500         - - - กองช่าง
กว่ากว้าง 80 ซม. ลึก 60 ซม.
สูง 75 ซม. จ านวน 1 ตัว
 - ฐานรอง CPU มีขนาดไม่น้อย - 900            - - - กองช่าง
กว่ากว้าง 30 ซม. ลึก 51 ซม. 
สูง 15 ซม. จ านวน 1 ตัว
 - ตู้ล้ินชัก แบบ 3 ล้ินชัก - 3,800         - - - กองช่าง
มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 42 ซม.
ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
จ านวน 1 ตัว
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - เกา้อี้ส าหรับอ านวยการ - 11,000       - - - กองช่าง
(ระดับต้น) พนักพิงและที่นั่งบุฟอง
น้ าหุ้มหนัง ที่วางแขนผลิตจาก
พลาสติกขึ้นรูป โครงขาเหล็ก 5 แฉก

ล้อ PP หรือ PU ปรับระดับสูง-ต่ า
ได้ มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 69
ซม. ลึก 70 ซม. สูง 112-122
ซม. จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท

48 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - รถยนต์บรรทกุติดเครนไฮดรอลิค - 2,000,000  - - - กองช่าง
และขนส่ง พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ชนิด 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล
ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
130 แรงม้า จ านวน 1 คัน
(ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้วิธี
สืบราคาตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารภาครัฐ)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

49 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - จดัซ้ือตู้ท าน้ าร้อน น้ าเยน็         - 7,500         -         -         - กองช่าง
พร้อมถงัใส่น้ า จ านวน 1 ตู้

50 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 34,000       - - - กองช่าง
งานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ - 17,800       - - - กองช่าง
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network
แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA - 5,000         - - - กองช่าง
(480 Watts) จ านวน 2 เคร่ือง
(จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจบุัน)
 - เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่นอิงค์เจท็ - 5,000         - - - กองช่าง
จ านวน1เคร่ือง (จดัซ้ือตามราคาท้องถิน่ )
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

51 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  - จา้งท าอัฒจนัทร์เหล็ก ขนาด - 500,000     - - - กองช่าง
กว้างประมาณ 1.50 เมตร
ยาวประมาณ 4.00 เมตร
สูงประมาณ 1.90 เมตร
จ านวนชั้นที่นั่ง 3 ชั้น
จ านวน 28 ชุด
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด)

52 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับเจา้หน้าที่ - 11,580       - - - กองช่าง
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 ตัว สุขาภิบาล
(ตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดและ
ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

53 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ดังนี้
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน - 34,000 - - - กองช่าง
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า สุขาภิบาล
19 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
17,000 บาท
 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - 8,000 - - - กองช่าง
แบบฉดีหมึก พร้อมติดต้ังถงัหมึก สุขาภิบาล
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือชนิด LED - 8,900 - - - กองช่าง
ขาวด า ชนิด Network สุขาภิบาล
(28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 - 5,000 - - - กองช่าง
VA (480 Watts) จ านวน 2 สุขาภิบาล
เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

(จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจบุัน)

54 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  - จดัซ้ือ จดัหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม - - 500,000 500,000 500,000 กองช่าง
ประสิทธิภาพ ถาดรับขยะพลาสติก สุขาภิบาล
พร้อมสายพานล าเลียง
 - จดัซ้ือเคร่ืองเติมอากาศไฟฟ้า - - 400,000 400,000 400,000 กองช่าง
ชนิดผิวน้ าแบบ 4 ใบพัด พร้อม สุขาภิบาล
ระบบควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์
จ านวน 8 ชุดๆ ละ 50,000 บาท

55 สร้างความแขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน - 5,000         - - - กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชุน จ านวน 1 ตู้

 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - 11,000 - - - กองสวัสดิการสังคม
จ านวน 2 ตู้
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

56 สร้างความแขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 715,000 - - - - กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชุน และขนส่ง ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2,400 ซีซี หรือ ก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กโิลวัตต์
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขบั (Cab)
 - หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 34,000 - - - - กองสวัสดิการสังคม
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
 - รถจกัรยานยนต์ จ านวน 1 คัน - 48,500 - - - กองสวัสดิการสังคม

57 สร้างความแขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ - 5,900         - - - กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชุน จ านวน 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองบันทึกเสียง - 5,900 - - - กองสวัสดิการสังคม
จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

58 สร้างความแขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  - กล้องวงจรปิด (CCTV) - 499,500     - - - กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชุน เผยแพร่ ชนดิเครือขา่ย ชมุชนที่ 1 นารีพฒันา

จ านวน 10 ตัว

59 สร้างความแขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบเขน็ - 13,000       - - - กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชุน จ านวน 1 เคร่ือง

 - ตู้เยน็ จ านวน 1 เคร่ือง - 6,500 - - - กองสวัสดิการสังคม
 - ตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเยน็ - 7,500 - - - กองสวัสดิการสังคม
จ านวน 1 เคร่ือง

60 สร้างความแขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา  - จดัซ้ือครุภัณฑ์กฬีา 500,000 931,250     500,000 500,000 500,000 กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชุน เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้

ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองฯ ได้แก ่เคร่ืองนวดหลัง
เคร่ืองบริหารขอ้เขา่
เคร่ืองออกก าลังขา ฯลฯ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

61 สร้างความแขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค - 32,000       - - - กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชุน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2

เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท
 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ - 17,800       - - - กองสวัสดิการสังคม
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท

 - อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ - 2,100         - - - กองสวัสดิการสังคม
(Smart Card Reader)
จ านวน 3 เคร่ือง

62 ศาสนาวัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  - จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 400,000     - - - ส านักปลัดเทศบาล
นันทนาการ เผยแพร่ (CCTV) ติดต้ังภายในอาคาร พร้อม ฝ่ายส่งเสริม

อุปกรณ์และติดต้ังห้องแสดงต่างๆ การท่องเที่ยว
ของหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย จ านวน 40 จดุ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - 42,500       - - - ส านักปลัดเทศบาล
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ฝ่ายส่งเสริม
4,000 ANSI Lumens การท่องเที่ยว
จ านวน 1 เคร่ือง 
 - จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า - 45,500       - - - ส านักปลัดเทศบาล
ขนาดเส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า ฝ่ายส่งเสริม
200 นิ้ว จ านวน 1 จอ การท่องเที่ยว

63 ศาสนาวัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จา้งเหมาท าล้อลากเล่ือน - 500,000     - - - ส านักปลัดเทศบาล
นันทนาการ อเนกประสงค์มีขนาดกว้างประมาณ ฝ่ายส่งเสริม

2.50 เมตร ยาวประมาณ 12.00 การท่องเที่ยว
เมตร จ านวน 4 คันๆ ละ 
125,000 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

64 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือเกา้อี้แถวส าหรับผู้โดยสาร - 106,000     - - - ส านักปลัด
นั่งพักคอย ขนาด 4 ที่นั่งติดกนั สถานีขนส่ง
โครงสร้างเหล็กแขง็แรง ที่รองนั่ง
และพนักพิงหลังแผ่นเจาะรู ดัด
ขึน้รูปหล่อเป็นแผ่นเดียวกนั
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 238
ซม.X ลึกไม่น้อยกว่า 68 ซม.X
สูง ไม่น้อยกว่า 78 ซม.
จ านวน 20 ตัว
 - จดัซ้ือชุดรับแขกขนาด 5 ที่นั่ง - 18,000       - - - ส านักปลัด
จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ สถานีขนส่ง
โครงสร้างไม้เนื้อแขง็ พื้นนั่งและ
พนักพิงไม้อัดตีแบบและดัดขึน้
รูปตามแบบบุฟองน้ าอยา่งดี
หุ้มหนัง PVC ประกอบด้วย
1. โซฟายาว ขนาด 3 ที่นั่ง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

จ านวน 1 ตัว กว้างไม่น้อยกว่า
180 ซม.ลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.
2. โซฟาเด่ียว ขนาด 1 ที่นั่ง จ านวน

2 ตัว กว้างไม่น้อยกว่า 85 ซม.ลึก

ไม่น้อยกว่า 80 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.
3.โต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว

รวม 64 โครงการ - - - 1,868,000 14,965,270 2,150,000 1,400,000 1,400,000 -
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 

 



 
 

  
ส่วนท่ี 4 

การติดตามและประเมนิผล 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
4) วิสัยทัศน์ 
5) กลยุทธ์ 
6) เป้าประสงค์ 
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
8) แผนงาน 
9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
10) ผลผลิต/โครงการ 

  เกณฑ์คะแนนที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่น าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีว่ามีความ
สอดคล้องหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ และจะด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ได้
น าไปปฏิบัติจริงว่าเกิดความส าเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่อย่างไร โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
สามารถสนองตอบต่อสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนหรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่     
โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบด้วย 
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  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
3) เป้าหมายมีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5) เป้าหมายมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
6) โครงการมีความสอดคล้องกับ THAILAND 4.0 
7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  เกณฑ์คะแนนที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร แผนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 

1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
2) แบบบัตรคะแนน 
3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ 
4) แบบเชิงเหตุผล 
5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น 
7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
8) แบบการประเมินผลกระทบ 
9) แบบการประเมินความเสี่ยง 
10) แบบการประเมินตนเอง  


