
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 7) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 







 
 
 
 

 
ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ไข (ฉบับที่ 7) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 
 



แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขยายเขตไฟฟา้และระบบ ใหบ้ริการด้านสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่ เดิม เดิม ประชาชนและชุมชน ประชาชนพงึพอใจ กองช่าง
จ่ายกระแสไฟฟา้ภายใน ครอบคลุมภายในเขต การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค - - 1,000,000 - - ในเขตเทศบาลฯ มีไฟฟา้ แสงสวา่ง
เขตเทศบาลฯ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ในการด าเนินกิจการที่ ได้มีไฟฟา้ใช้เพื่อ ทั่วถึงทกุครัวเรือน

เพื่อประชาชนและชุมชน เปน็ประโยชน์แก่สาธารณะ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ แก้ไขเปน็ แก้ไขเปน็ อ านวยความสะดวก ท าใหช้ีวติ ความเปน็
ในเขตเทศบาลมีไฟฟา้ ตามมาตรา 67 ทวิ 1,000,000 1,000,000 และปลอดภยั อยู่สะดวก ปลอดภยั
แสงสว่างเพียงพอและทั่วถึงฯ แหง่พระราชบญัญัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 มากยิ่งขึ้น

เทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบนั

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

     เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่7)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขยายเขตแนวประปาและ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ เดิม เดิม ประชาชนมีน ้าอปุโภค ประชาชนพงึพอใจ กองช่าง
ระบบจ้าหน่ายน ้าประปา ครอบคลุม ภายในเขต แกก่ารประปาส่วนภมูภิาค - - 1,000,000 - - บริโภคที่สะอาดและ มีน ้าอุปโภค บริโภค

ภายในเขตเทศบาลฯ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ในการด้าเนินกิจการที่ ปลอดภยัทั่วถึงเพิ่มขึ น ทีส่ะอาดได้มาตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน ้า เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ แก้ไขเปน็ แก้ไขเปน็ ร้อยละ 90 ถูกสุขอนามัย
สะอาดใช้ในการอุปโภค- ตามมาตรา 67 ทวิ 1,000,000 1,000,000 

บริโภคอย่างทั่วถึง แหง่พระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบนั

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        เปา้หมาย       
 ผลผลิตของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่7)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แก้ไข (ฉบับที่ 7) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 02/1

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เดิม เพื่อใหห้อศิลปกรรมถมอรัตน์  - ร้ือถอน  -  -  - 10,000,000 10,000,000 ประชาชน นักศึกษา ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
โครงการจัดสร้าง เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวของ  - ซ่อมแซมภายในหอ เยาวชน หน่วยงาน นักศึกษา เยาวชน เทศบาล
หอศิลปกรรมถมอรัตน์ จังหวดัเพชรบรูณ์และเปน็ ศิลปกรรมถมอรัตน์ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายส่งเสริม

แหล่งศึกษา ค้นควา้แก่  - งานจัดแสดง นักทอ่งเที่ยวเข้าศึกษา เข้าศึกษา เยี่ยมชม การทอ่งเที่ยว

ประชาชน เยาวชน ภาครัฐ  - ปรับปรุงภมูิทศัน์ เยี่ยมชมทกุปมีากขึ้น เพิ่มขึ้นทกุปแีละ
แก้ไขเปน็ ภาคเอกชน ฯลฯ  - งานอื่นๆ ท าใหเ้ศรษฐกิจดีขึ้น 
ก่อสร้างหอศิลปกรรม (รายละเอียดตามแบบ ประชาชนมีรายได้
ถมอรัตน์ พร้อมปรับปรุง แปลนและรายการที่ มากขึ้น
ภมูิทศัน์โดยรอบ เทศบาลก าหนด)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข  (ฉบับที ่7)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นท่องเทีย่ว

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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